ZpĤsob urþení výše honoráĜe za projektové práce
Výkony autorizovaných osob se v souladu se stavebním zákonem a podle þeských profesních pĜedpisĤ (a profesních zvyklostí a pravidel mezinárodnČ uznávaných) rozumí takové
základní a zvláštní výkony, které vedou k naplnČní zámČru a úþelu zakázky vymezeného pĜíslušnou smlouvou a dokumentací zakázky a jejichž výsledkem je zejména vytvoĜení návrhu
díla a jeho projednání. Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze vĤbec
dosáhnout zámČru a úþelu zakázky. Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je
tĜeba k uskuteþnČní zvláštních požadavkĤ. Výkony autorizovaných osob smČĜující k naplnČní
zámČru a úþelu zakázky se þlení do výkonových fází, které pĜedstavují souhrn základních a
zvláštních výkonĤ souvisejících spolu obsahovČ a þasovČ a utváĜejících relativnČ uzavĜený
celek þinností.
Podrobný popis základních a zvláštních výkonĤ je vždy obsažen v popisu jednotlivých výkonových fází. Pro projektování staveb je tČchto fází obvykle devČt, a to
1. pĜíprava zakázky,
2. zhotovení návrhu stavby vþetnČ jejího pĜípadného projednání s dotþenými správními orgány,
3. zhotovení dokumentace k územnímu Ĝízení a její projednání (spolu s obstaráním územního rozhodnutí),
4. zhotovení dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení a její projednání (spolu s
obstaráním stavebního povolení),
5. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby,
6. zhotovení podkladĤ pro výbČr dodavatele stavby,
7. spolupráce pĜi zadání provedení stavby dodavateli,
8. spolupráce pĜi provádČní stavby a výkon autorského technického dozoru,
9. spolupráce po dokonþení stavby, sestavení dokumentace skuteþného provedení stavby a
uvedení stavby do provozu a užívání;
nad rámec výše uvedených základních výkonĤ mohou autorizované osoby obvykle poskytnout i soubor zvláštních výkonĤ – dodateþných speciálních služeb; jak je uvedeno pĜíkladmo
výše, obdobnČ jsou þlenČny profesní výkony i jinde ve svČtČ.
Standardní souþástí jednotlivých fází, pokud je jejich souþástí veĜejnoprávní projednání, pak
vždy je nejen vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, pĜikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístČní stavby na základČ podkladĤ zpracovaných v pĜedchozích fázích, nýbrž i z povČĜení klientova a v jeho zastoupení obstarání dokladĤ a stanovisek
veĜejnoprávních orgánĤ a organizací, potĜebných pro vydání územního rozhodnutí, jakož i
obstarání správního rozhodnutí podle pĜíslušné fáze a shrnutí výsledkĤ a zapracování podmínek rozhodnutí do navazujících projektových dokumentací stavby.
TČchto devČt výkonových fází lze soustĜedit do þtyĜ velkých blokĤ (etap), které pro srovnání s
mezinárodními dokumenty poslouží lépe, a to
1. etapa – pĜedprojektové pĜípravy stavby (fáze 1. – 3.),
2. etapa – projektové pĜípravy stavby (fáze 4. – 5.),
3. etapa – zadávací (fáze 6. – 7.),
4. etapa – provádČcí (fáze 8. – 9.).
ZpĤsob kalkulace honoráĜe se podle oborĤ rĤzní, avšak má nČkolik spoleþných rysĤ. PĜedevším jsou výkony zaĜazovány do urþitých kategorií a honoráĜových zón, v nichž se pĜihlíží k
rĤznému stupni obtížnosti zpracovávané dokumentace stavby. Souþástí výpoþtu bývají obvykle i celkové náklady poĜízení díla, resp. náklady zapoþitatelné, z nichž se honoráĜ urþuje
procentuálním podílem. Každé výkonové fázi je potom pĜiĜazeno procento podílu této fáze na

celkovém profesním výkonu, pĜiþemž souþet všech fází tvoĜí sto procent. Pro honorování
zvláštních výkonĤ se obvykle užívá þasový honoráĜ.
Kategorie objektĤ slouží k rozlišení objektĤ podle nárokĤ, které jsou kladeny na jejich navrhování, projektování a provádČní, a jejich zaĜazení do honoráĜových zón slouží ke stanovení výše honoráĜĤ pro jednotlivé kategorie objektĤ. Pro urþení výše honoráĜe jsou urþující
tzv. zapoþitatelné náklady, které se stanovují buć odhadem, nebo podle rozpoþtu. Rozumí
se jimi náklady, od nichž se odvozuje pĜíslušná procentuální sazba honoráĜe. Urþí se odlišnČ
podle toho, v jaké fázi má být honoráĜ stanoven. PĜi jeho stanovení pĜedem za celou stavbu,
popĜípadČ objekt, je nutno vycházet zpravidla z odborného odhadu nákladĤ. PozdČji je možno použít nákladĤ stanovených rozpoþtem nebo nabídkou dodavatele, popĜípadČ zpČtnČ nákladĤ skuteþnČ vynaložených.
Základní honoráĜ se stanovuje procentem ze zapoþitatelných nákladĤ stavby, objektu
nebo profesní dodávky v rozpČtí honoráĜové zóny odpovídající pĜíslušné kategorii stavby nebo objektu. Pro jeho urþení slouží tabulky uvedené v jednotlivých kapitolách. Stavby nebo
objekty se þlení do pČti kategorií, a to podle nárokĤ, které jsou kladeny na jejich navrhování,
projektování a provádČní. Speciální požadavky se hodnotí pomocí bodĤ. Pokud je u konkrétní stavby zaĜazení vycházející z popisu charakteru stavby rozdílné od zaĜazení podle souþtu
bodĤ, je rozhodující zaĜazení podle bodĤ. Výše celkového základního honoráĜe za provedení
všech výkonových fází podle kapitoly se Ĝídí podle výše zapoþitatelných nákladĤ stavby nebo
objektu a podle honoráĜové zóny, ke které stavba nebo objekt náleží, pĜiþemž se používá
honoráĜová tabulka pro urþení celkového základního honoráĜe.
Procento ze zapoþitatelných nákladĤ objektu, které urþuje výši celkového základního
honoráĜe pro jednotlivé honoráĜové zóny, je uvedeno v tabulce, v níž Ĝádky vymezují a
urþují výši zapoþitatelných nákladĤ v milionech korun a sloupce jednotlivé kategorie staveb
a objektĤ vymezené intervalem percentuální sazby. Konkrétní honoráĜ se poté stanovuje lineární interpolací. Tímto zpĤsobem se stanovují celkové základní honoráĜe pro stavby nebo
objekty, jejichž zapoþitatelné náklady se pohybují v rozmezí od 500 000 Kþ do 1 000 000 000
Kþ. Celkové základní honoráĜe pro stavby nebo objekty se zapoþitatelnými náklady pod 0,5
mil. Kþ a nad 1000 mil. Kþ se stanovují individuálnČ s pĜihlédnutím k hodnotám uvedeným v
tabulce.
Výše honoráĜe mezi dolní a horní mezí téže honoráĜové zóny se stanovuje s pĜihlédnutím ke
zvláštním požadavkĤm klienta, napĜíklad použití zvláštních materiálĤ a konstrukcí, nebo s
pĜihlédnutím k výše uvedeným kritériím. Celkový základní honoráĜ se dČlí na jednotlivé výkonové fáze 1 až 9, pĜiþemž na jednotlivé výkonové fáze pĜipadá urþitý percentuální podíl odpovídající významu této fáze pro celek díla; v jednotlivých pĜípadech lze s pĜihlédnutím ke
specifickým pomČrĤm stavby sjednat i mírnČ jiné rozložení procent (za procentem uvedeným
v pĜehledu jsou vždy v závorce uvedena tatáž procenta podle souþasného honoráĜového dokumentu, který více pĜihlíží v rozdČlení procent k mezinárodním dokumentĤm):
pĜíprava zakázky
1 % (1 %),
zhotovení návrhu díla / studie stavby
10 % (13 %),
zhotovení dokumentace k územnímu Ĝízení
9 % (15 %),
zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení
19 % (22 %),
zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla
22 % (28 %),
zhotovení podkladĤ pro výbČr dodavatele díla
7 % ( 7 %),
spolupráce pĜi zadání provedení díla dodavateli
1 % ( 1 %),
spolupráce pĜi provádČní díla a výkon autorského dozoru
28 % (11 %),
spolupráce po dokonþení díla
1 % ( 2 %),
v pĜípadČ pĜestavby se výše honoráĜe násobí koeficientem až 1,33.

V souladu s profesními pravidly se rozumí studií/návrhem stavby jedna z pĜípravných fází,
bČhem níž si z výchozích podkladĤ, podmínek a požadavkĤ klientových a jejich porovnáním
se skuteþným i právním stavem v území formuje architekt autorskou pĜedstavu o díle, jeho
pĜípustnosti vzhledem k charakteru území a stávajícímu urbánnímu a architektonickému prostĜedí. Základní atributy Ĝešení nabývá Ĝešení ve fázi studie/návrhu stavby, bČhem níž architekt ve velmi tČsné souþinnosti s klientem formuje velmi konkrétní podobu koneþného díla, v
základních koncepþních rysech již obvykle hotového. Návrh/studie stavby je pĜedprojektová
þást dokumentace dokládající koncepþní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a
technické, dispoziþní a provozní Ĝešení stavby, objektu nebo zaĜízení, popĜípadČ jejich souboru, jejímž smyslem a úþelem je vzájemné ujasnČní si zámČrĤ a stavebního programu mezi
klientem a architektem/inženýrem a ovČĜení proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území. Podle potĜeby, zejména stanoví-li tak zvláštní právní pĜedpis (napĜíklad zákon o
státní památkové péþi, zákon o ochranČ pĜírody a krajiny), je souþástí této výkonové fáze též
pĜedbČžné projednání zámČru s dotþenými orgány státní správy, popĜípadČ dalšími dotþenými subjekty.
V následujících fázích vstupuje do procesu Ĝada vnČjších vlivĤ, což je charakteristickým znakem právČ této profese a požadavkĤ na veĜejnoprávní projednání, nicménČ zapracování
tČchto vnČjších vstupĤ do celku díla je i nadále výsostným projevem autorským, neboĢ se
odehrává na základní osnovČ architektem dosud vymezené. Jedná se pĜedevším o fázi dokumentace k územnímu Ĝízení, obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové,
materiálové, technologické a technické, dispoziþní a provozní Ĝešení stavby, objektu nebo
zaĜízení, popĜípadČ jejich souboru pĜedevším z hlediska souladu s požadavky klienta a v
souladu s územnČplánovací dokumentací, popĜípadČ s územnČplánovacími podklady a s
pĜedchozími rozhodnutími o území; projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých
životních podmínek, ochrany pĜírodních a krajinných složek životního prostĜedí, zejména
ochrany pĜírody a krajiny, ochrany zemČdČlského pĤdního fondu, pozemkĤ urþených k plnČní
funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a
obecným technickým požadavkĤm na výstavbu a obecným technickým požadavkĤm zabezpeþujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popĜípadČ
speciálním pĜedpisĤm stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpeþnosti konstrukþní, uživatelské a provozní, bezpeþnosti práce a technických
zaĜízení a podobnČ. Projekt se pĜedkládá spolu s pĜíslušnými vyjádĜeními k návrhu na vydání
územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístČní stavby, stává se tudíž pro tyto úþely dílem, na nČž se vztahuje úĜední licence, které si však i nadále zachovává v celém rozsahu
povahu díla autorského. Jak z uvedeného plyne, je standardní souþástí této fáze veĜejnoprávní projednání dokumentace, které je ukonþeno vydáním pĜíslušného správního rozhodnutí, jehož obstaráním je obvykle povČĜen architekt, který je (jakožto autor) nejdĤkladnČji seznámen s jeho obsahem a pĜípadnými úskalími.
V navazujících fázích projektové pĜípravy stavby dospívá dokumentace stavby do znaþné
hloubky, a to až ke koneþným parametrĤm Ĝešení budoucí stavby; jedná se o etapu projektová pĜíprava stavby, a to o fázi dokumentace ke stavebnímu Ĝízení, a koneþnČ o fázi dokumentace pro provedení stavby. Zejména poslední dokumentace bývá zhusta považována za
pouhý technický rozpis dokonþeného autorského díla; tak tomu ovšem pravidelnČ není. Dokumentace pro stavební povolení obsahuje rovnČž projekt, tentokrát však dokládající
podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziþní a provozní
Ĝešení stavby, objektu nebo zaĜízení, popĜípadČ jejich souboru, a to v souladu s požadavky
klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veĜejných
zájmĤ, pĜedevším splnČní obecných technických požadavkĤ na výstavbu a obecných technických požadavkĤ zabezpeþujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace, a speciálních právních pĜedpisĤ, popĜípadČ norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpeþnosti konstrukþní, hygienické,

uživatelské a provozní, bezpeþnosti práce a technických zaĜízení a zvláštních pĜedpisĤ zajišĢujících komplexnost a plynulost výstavby, vþasné vybudování technického, obþanského nebo jiného vybavení potĜebného k Ĝádnému užívání; projekt se pĜedkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení, na nČž se rovnČž vztahuje úĜední licence. Dokumentace pro provedení stavby-objektu obsahuje projekt jednoznaþnČ urþující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziþní a provozní na
jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zaĜízení a na
koneþné provedení stavby, objektu nebo zaĜízení, popĜípadČ jejich souboru; dokumentace
pro provedení stavby je propracováním pĜedchozích fází dokumentace do té úrovnČ, aby odbornČ zpĤsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zaĜízení provést. MĤže
ve specifických pĜípadech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zaĜízení. Nenahrazuje realizaþní (výrobní a dílenskou) dokumentaci stavby. V
obou uvedených fázích je zĜejmé, že autor svoje autorské dílo modifikuje, zpĜesĖuje a v tomto smyslu též mČní a doplĖuje, stále však na základní osnovČ jím položené. V þase mezi
studií a projektovou dokumentací pro provedení stavby tak mohou být zpĜesĖovány užité materiály, jejich barevnost, struktura; mohou být zpĜesĖovány dispoziþnČ-provozní náležitosti,
uživatelský a technický standard, a to s pĜímým, a þasto velmi podstatným dopadem na estetickou kvalitu návrhu. Celý proces postupuje – pochopitelnČ – smČrem od koncepþních otázek k detailu, avšak právČ detail a zpĤsob jeho Ĝešení dČlá z autora skuteþného mistra a ze
stavby skuteþné mistrovské dílo autorské. Souþástí fáze zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení je rovnČž veĜejnoprávní projednání, ukonþené vydáním pĜíslušného
správního rozhodnutí. V pĜípadČ navazující fáze dokumentace pro provedení stavby je projednávání podmínČno buć požadavkem speciálního právního pĜedpisu (zákon o státní památkové péþi, o ochranČ pĜírody a krajiny), nebo podmínkami vydanými ve výroku správního
rozhodnutí (stavebního povolení).
V následující fázi vyhotovení dokumentace pro výbČr dodavatele (zhotovitele) stavby, která
je zpracována na základČ dokumentace pro provedení stavby, je upravena do rozpoþtové
struktury pro úþely posouzení jednotnČ zpracované skladby a prĤkaznČ doložené výše cenové nabídky jednotlivých uchazeþĤ o dodávku stavby, ovČĜení odborné zpĤsobilosti uchazeþĤ
provést ĜádnČ a vþas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých
bude dodávka stavby provedena dle instrukcí klienta, už veĜejnoprávní projednání podmínkou není. To však nevyluþuje vydání nČkterých souvisejících správních rozhodnutí (napĜíklad
ve speciálním stavebním Ĝízení vodoprávním, silniþním a podobnČ), jejichž obstaráním mĤže
být rovnČž povČĜen architekt. Na zadání zakázky dodavatelské firmČ navazuje fáze autorského (estetického a technického) dozoru, jímž se rozumí dohled architekta jakožto autora
nad souladem kvalitativních parametrĤ projektu (tvarových/hmotových, materiálových, technických a technologických, dispoziþních a provozních) s provádČnou stavbou, objektem nebo
zaĜízením, popĜípadČ supervize nad souladem realizaþní (výrobní nebo dílenské) dokumentace vypracovávané dodavatelem stavby s projektem. Autorský dozor je vykonáván na základČ smlouvy mezi klientem (objednatelem) a zhotovitelem (autorem) osobou, která pĜíslušnou dokumentaci autorsky zpracovala, popĜípadČ osobou autorem povČĜenou. Na významných, technicky a architektonicky složitých a rozsáhlých stavbách je obvykle autorský dozor
trvalý, na ostatních stavbách obþasný – v každém z tČchto pĜípadĤ však platí, že pouze autoru pĜísluší provádČt do dokumentace zmČny, neboĢ i v této fázi mohou být zpĜesnČny, nebo
dokonce zmČnČny parametry stavby pĜímo dopadající na její autorskou kvalitu (zmČny povrchĤ, materiálĤ, barevnosti a mnohé další). NejpodstatnČji vyniká tato souvislost pĜi obnovách staveb již existujících, pĜi nichž je pravidelnČ nutno reagovat na konkrétní nálezovou
situaci in situ, þasto s podmínkou projednání s dotþenými správními orgány (památková péþe).
Celý proces se uzavírá uvedením stavby do provozu a užívání s pĜípadným provedením posledních úprav a zmČn, jsou-li z hlediska veĜejnoprávního pĜípustné, nebo dokonce vyžado-

vané (kolaudace), pĜiþemž i v této fázi pĜichází v úvahu jako souþást standardních výkonĤ
veĜejnoprávní projednávání.
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