
 

Cenové podmínky 2013/I 
 
 

Ceník 800-0 vedlejší a ostatní činnosti 
 

Členění ceníku 
 
Ceník je členěn do dvou částí:  
 
Část A01 - Vedlejší náklady (dále jen VN) 
Část A02 - Ostatní náklady (dále jen ON) 
 

Obecné podmínky ceníku 
 
Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, 
nezahrnuté v obsahu položek stavebních prací stavebních objektů, inženýrských objektů, 
nebo provozních souborů. Jedná se zejména o náklady související s vybudováním, 
provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním 
stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace a 
jsou pro řádné zhotovení stavby nezbytné.  
 
Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z 
jiných podmínek provedení stavby (zejména obchodní podmínky) neuvedené v souborech 
položek stavebních prací ani v jejich obsahu. Ostatními náklady jsou zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření 
dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.   
 

Ustanovení k souboru položek 
 
Vedlejší a ostatní náklady 
 
Užití položek  
Zahrnování vedlejších či ostatních nákladů do položek stavebních prací není možné 
v důsledku zkreslení následně stanovených jednotkových cen. 
Vedlejší a ostatní náklady se používají jako samostatný soupis vedlejších a ostatních 
nákladů (samostatný objekt stavby), přičemž platí, že v rámci tohoto soupisu jsou pro 
konkrétní stavbu vyčísleny pouze ty druhy nákladů (položky), které se na konkrétní stavbě 
vyskytují. 
 
Způsob měření 
Měrnou jednotkou pro všechny typy ostatních nákladů a vedlejších nákladů je Kč.  Vedlejší a 
zejména ostatní náklady jsou natolik individuální, že se vyčíslují až po stanovení všech 
ostatních podmínek zhotovení stavby.  Pro stavení rozsahu některých nejběžnějších 
vedlejších nákladů lze pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky využít 
obvyklých, statisticky vysledovaných hodnot  podle klasifikace stavby (klasifikace podle 
převažujícího účelu stavby či převažujícího stavebního objektu) 



 
 
 

Druh nákladu   Klasifikace stavby podle účelu (JKSO) 

 801 - 814 821 - 828 831 - 833 

01 Zařízení staveniště 1,4% 1,8% 1,0% 

021Provoz  
objednatele 

   

022 Silniční, železniční 
či kolejový provoz 

   

03 Územní vlivy    

 
Při stanovení předpokládané hodnoty (kontrolního rozpočtu) lze využít těchto statistických 
hodnot s tím, že skutečné náklady stanoví dodavatel podle své kalkulace a podle 
konkrétních podmínek a technologie provádění.  
 
Ostatní náklady jsou svoji povahou natolik individuální, že je nelze v rámci výpočtu 
předpokládané hodnoty či kontrolního rozpočtu stanovit jinak, než odborným odhadem 
zpracovatele soupisu stavebních prací, dodávek či služeb 
 
 

 

 
 

 


