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Sazebník příspěvků
na částečnou úhradu nákladů souvisejících s vydáním stanoviska k projektové
dokumentaci
Sazby včetně DPH (od 1. 1. 2020)

Práce malého rozsahu,
maximální hodinová sazba na stanovisko je 0,5 hodiny: např.:
Potvrzení dokumentace bez vydání stanoviska („do projektu“), potvrzení ke
stavbám, na které se platnost vyhlášky č. 398/2009 nevztahuje, prodloužení
platnosti stanoviska, posouzení změny před dokončením, posouzení změny užívání
bez stavebních úprav nebo s úpravami minimálního rozsahu, apod.

207, -

250, (vč. DPH)

331, Posouzení a konzultace k projektové dokumentaci s vydání metodického
stanoviska:
maximální hodinová sazba na stanovisko je 2 hodiny

400, (vč. DPH)

537, Posouzení a konzultace k projektové dokumentaci s vydání metodického
stanoviska u staveb velkého rozsahu:
650, hodinová sazba je v rozsahu 2 hodiny – dle reálného rozsahu času (vždy dát do (vč. DPH)
poznámky, že bylo velkého rozsahu), sazba bude dle vykázaných hodin navýšena
při fakturaci

Účast na předkolaudační prohlídce a při kolaudaci s vydáním metodického
stanoviska („kolaudační souhlas“).

620, -

750, (vč. DPH)
Osvobození od poplatku:
Konzultace v rámci úředních hodin střediska, konzultace a
metodická
stanoviska pro osoby se zdravotním postižením, konzultace pro orgány státní správy a přenesené státní
správy (tzn. stavební úřady, odbory dopravy, speciální stavební úřady, odbory sociálních věcí apod.).
Stanoviska, kdy žadatelem je přímo stavební úřad, investiční odbor.
Upozornění: Dle platných dotačních pravidel Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou přidělené dotační
prostředky pro námi zajišťovanou činnost vázány jenom a pouze na konzultační činnost pro potřeby
stavebních úřadů (co by orgánů přenesené státní správy). Z důvodu omezených zdrojů tedy již nejsme
schopni akceptovat osvobození od příspěvků na základě předložených plných mocí, kdy investorem je
orgán samosprávy (samosprávný orgán obce, města, kraje). Vzhledem k velmi nízké výši námi vybíraných
spoluúčastí na nákladech organizace věříme, že tato změna (i s ohledem na nízkou četnost těchto
případů), nebude problémem. Děkujeme za pochopení.

V Jihlavě 1. 1. 2020

Suchá Barbora

