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Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2012. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz doručte do 15. kalendářního dne sledovaného období
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové, Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

Informace podá: Ing. D. Foglová, tel. 495 762 276, fax 495 762 392
e-mail: danuse.foglova@czso.cz
J. Čechová, tel. 495 762 286
e-mail: j.cechova@czso.cz

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.

Vyplnění záhlaví výkazu:
Měsíc - název měsíce, za který se výkaz předkládá
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Společné vysvětlivky:
Zjišťování cen vybraných služeb (dále reprezentantů) slouží pro výpočet indexu cen obchodních služeb, poskytovaných převážně
podnikatelům. Provádí se u vybraných subjektů, které poskytují služby klasifikované v Klasifikaci produkce (CZ-CPA) ve
skupině 71. Účelem je zjištění realizačních (smluvních) cen pro tuzemský trh (bez DPH), které jsou realizovány v příslušném
měsíci mezi 9. - 14. kalendářním dnem, event. krátce před, či po tomto období. Pro sledování "čistých" cenových změn je třeba
uvádět nejčastěji se vyskytující cenu poskytované služby za přibližně stejných obchodních a platebních podmínek z důvodu
srovnatelnosti vykázaných údajů v čase.
Zpravodajská jednotka (dále jen ZJ) předkládá výkaz (tiskopis, elektronický sběr dat) v každém měsíci, během kterého dochází
ke změně ceny jednoho či více sledovaných reprezentantů. Pokud v průběhu čtvrtletí ke změně cen nedošlo, zašle
zpravodajská jednotka koncem čtvrtletí (tedy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12.) písemně (možno i poštou, faxem, e-mailem) tzv.
negativní hlášení (název výkazu, IČO, stručný text) a výkaz nepředkládá.
V únoru se výkaz předkládá vždy a to z důvodu vykázání tržeb za uplynulý rok (sl.3).
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C021

Cena za architektonické
a inženýrské služby a poradenství
CZ-CPA 71.1

Kód Čís.
repr. řád.

09C021

Cena v Kč bez DPH
za minulé
období

za sledované
období

a

b

1

2

X

01

X

X

1601

02

do 5 mil.

1611

03

5 - 15 mil.

1621

04

15 - 50 mil.

1631

05

50 - 100 mil.

1641

06

nad 100 mil.

1651

07

do 5 mil.

1661

08

5 - 15 mil.

1671

09

15 -50 mil.

1681

10

50 - 100 mil.

1691

11

nad 100 mil.

1701

12

1711

13

X

14

X

X

Vypracování územního plánu sídelních útvarů [3]

1721

15

Vypracování územního plánu zón (regulační plán)

1731

16

X

17

X

X

do 5 mil.

1741

18

5 - 15 mil.

1751

19

15 - 50 mil.

1761

20

50 - 100 mil.

1771

21

nad 100 mil.

1781

22

1791

23

X

24

X

X

1792

25

Projektové činnosti v architektuře a ve stavitelství
celkem
Vypracování 1 projektu pro stavební povolení pro stavbu
jednogeneračního rodinného domku, obestavěný prostor
cca 700 m3

Vypracování 1 projektu pro novou
výstavbu nebytového objektu s
celkovými započitatelnými investičními
náklady v Kč [1] [2]

Vypracování 1 projektu pro provedení
rekonstrukce, modernizace nebo
adaptace pozemní stavby s celkovými
započitatelnými investičními náklady
v Kč [1] [2]

1 hodina odborné práce projektanta
Plány městské a územní zástavby celkem

Stavební asistence celkem
Stavební dozor při vedení výstavby
pozemní stavby (1 akce): občanská
nebo průmyslová výstavba vč.
technologických a inženýrských objektů
stavby s celkovými započitatelnými
investičními náklady v Kč [1] [2]

1 hodina odborné práce při stavebním dozoru
Služby zeměměřické celkem
Vypracování 1 geometrického plánu při oddělení parcely,
délka hranice 100 m
Kontrolní součet (ř.01 až 25)

99

[1] Cena za projekt nebo stavební dozor se dělí výší investičních nákladů v tisících.
[2] Údaj ve sl.1 a 2 se uvede na 1 desetinné místo.
[3] Cena za vypracování plánu se dělí počtem trvale žijících obyvatel obce v tisících.

Tržby
za rok 2011
v tis. Kč
3
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Metodické vysvětlivky (proti minulému roku nezměněny)
C021
Ceny (sl.1 a 2)
ř.03 až 12, 18 až 22: Cena za jeden projekt nebo stavební dozor (po zařazení do navržených nákladových kategorií) se vyjádří
v Kč na 1 000 Kč investičních nákladů. Základní fáze výkonů inženýrsko-projektových činností u jednotlivých
nadefinovaných reprezentantů vychází ze „Sazebníku“ pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností.
ř.15: Celkový honorář za vypracování územního plánu sídelních útvarů se podělí počtem trvale žijících obyvatel řešené obce
v tisících. Do výpočtu ceny se nezahrnují zvyšující nebo srážkové koeficienty. Předpokládá se, že použité měřítko mapových
podkladů pro hlavní výkres je 1:10000.
ř.16: ZJ uvede skutečnou výši honoráře za vypracování regulačního plánu (nejčastěji realizovaná zakázka z posledního období).
Detailní charakteristiky zadání (charakter a plocha v ha řešeného území, počet obyvatel na daném území, třída obtížnosti
zpracování, zvláštní podmínky zóny a další specifika ovlivňující cenu za vyhotovení plánu) popíše ZJ v komentáři. Tyto
nadefinované fixní parametry se stávají základem pro další určování (kalkulaci) ceny za vypracování regulačního plánu u ZJ.
V případě, že nedojde v dalším období k realizaci zakázky podobného typu, ZJ uvede hypotetickou cenu kontraktu
(expertní odhad) na výše uvedeném modelu.
ř.13 a 23: Uvádí se cena za jednu hodinu odborné práce projektanta zahrnující práci samostatného kvalifikovaného pracovníka
(nikoli však na úrovni manažera) bez správní režie.
ř.25: Uvádí se cena za vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku (délka hranice cca 100m). Služba by měla v sobě
zahrnovat shromáždění informací na katastrálním úřadě, provedení zeměměřických činností v terénu, přidělení parcelních
čísel katastrálním úřadem, zpracování geometrického plánu a jeho ověření a potvrzení plánu katastrálním úřadem. Cena za
vytyčení vlastnické hranice se do této služby nezahrnuje.
Tržby (sl.3)
ř.01 až 25: V únoru 2012 se uvádí tržby celkové a též tržby dosažené u jednotlivých reprezentantů.

K o m e n t á ř - zpravodajská jednotka uvede vysvětlení podstatnějších změn vykazovaných dat (důvody změn cen, ukončení některých dříve
sledovaných služeb, změnu IČO, sídla firmy atd.)

