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NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEBNÍHO DÍLA 

LIFE CYCLE COSTS OF CONSTRUCTION OBJECT 

Abstrakt 

Každé stavební dílo prochází svým životním cyklem, od počáteční myšlenky, přes jeho 
projektování, realizaci, případně změnu stavby a užívání až po jeho odstranění. Příspěvek popisuje 
životní cyklus stavebního díla a jeho jednotlivé fáze a soustřeďuje svou pozornost na náklady, které 
během životního cyklu vznikají, a definuje způsob, jakým tyto náklady lze vyčíslit. Při srovnání 
procentuálních podílů jednotlivých nákladů je patrné, že provozní náklady zaujímají největší část 
nákladů v rámci celého životního cyklus stavebního díla.  
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Abstract 

Every construction project passes its life cycle, from initial idea, through the design, 
implementation, or change the construction and use to disposal. This article describes the life cycle of 
the works and the different phases and focuses its attention on the costs that arise during the life 
cycle, and defines the way in which these costs can be quantified. When comparing the percentages 
of costs shows that operating costs are the largest item in the entire life cycle of the works.  
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 1 ÚVOD 
Každá stavba, nehledě na její účel či velikost, prochází životním cyklem. Životní cyklus 

staveb lze definovat jako časové období od vzniku myšlenky na stavbu a její přeměnu v záměr přes 
projektování, realizaci, její užívání a případně změny stavby až do její likvidace, viz. Obr. 1. [5,9,11]. 
Stavbu definuje Stavební zákon jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 
konstrukce, na účel využití a dobu trvání. V návaznosti na další použitou terminologii je na místě 
definovat také pojem stavební dílo, což je výsledkem stavební činnosti, a majetek, který je v tomto 
příspěvku chápán jako dlouhodobý hmotný majetek, a to zejména budovy a stavby. 

Během období vzniku myšlenky definujeme v obrysech představy o budoucím investičním 
záměru, formulují se základní otázky, které zpřesňují výsledný návrh, provádí se zásadní rozhodnutí, 
která ovlivní výsledný komfort užívání a ekonomickou a energetickou náročnost provozu, definují se 
cíle, které mají být dosaženy a další důležité milníky.  
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Obr. 1: Životní cyklus stavebního díla [4] 

Průběh životního cyklu staveb lze rozčlenit do fází životního cyklu staveb, viz. Obr. 2. Každá 
taková fáze má své konkrétní činnosti, ve kterých se odehrávají rozhodnutí, charakteristická pro daný 
časový průběh životního cyklu. [5] Nejdůležitější fází je fáze předinvestiční. Fáze, v níž dochází ke 
zmíněným důležitým rozhodnutím a ve které je možno ovlivnit výši nákladů na stavební dílo v rámci 
celého životního cyklu. 

 
Obr. 2: Životní cyklus stavebního díla [3] 

 2 FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEB Z POHLEDU JEJICH NÁKLADŮ  
Dnešní trendy vývoje ve stavebnictví jasně určují směr, kterým se bude ubírat nejen 

stavebnictví v České republice, ale stavebnictví ve všech vyspělých zemích světa. Těmito trendy jsou 
snaha o udržitelný rozvoj, tedy o rovnováhu mezi třemi pilíři udržitelnosti (sociální, ekonomický a 
environmentální), a snaha o snižování energetické náročnosti budov. Mimo tyto trendy je to ještě tlak 
na snížení investičních nákladů na pořízení stavby a na minimalizaci provozních nákladů stavebních 
děl. 

Struktura nákladů životního cyklu odpovídá jednotlivým fázím životního cyklu: 

 Předinvestiční a investiční fáze 

V těchto dvou fázích je nezbytné zabezpečit náklady na pořízení stavebního díla. 
Patří zde náklady na projektové a průzkumné práce, stavební objekty, provozní 
soubory, pozemky, náklady na umístění stavby, náklady na stroje, zařízení, inventáře, 
ostatní investice, náklady na přípravu a realizaci stavby apod. 

 Provozní fáze 

Provozní fáze je nejdelší etapou životního cyklu staveb, a proto je na místě zabývat 
již návrhem řešení a zajistit, aby náklady na údržbu a obnovu stavby a náklady na 
provoz byly nastaveny co nejoptimálněji. Do nákladů na údržbu a obnovu lze 
zahrnout náklady, které vlastník musí investovat do zajištění obnovy původního stavu 
objektu, výměnu opotřebovaných konstrukčních dílů apod. Mezi náklady na provoz 
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patří náklady na dodávky energií, vody a odpadní vody, likvidaci odpadu, servisní 
poplatky, pojištění, ostrahu, bezpečnost, úklid, údržbu zeleně apod. 

 Likvidační fáze 

V likvidační fázi hovoříme o nákladech spojených s ukončením životnosti. 
(demolice, demontáž, recyklace stavební suti, úprava terénu, …) [5,7] 

 3 MODEL STANOVENÍ NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU  
Při rozhodování o výsledném záměru vstupují do tohoto procesu zejména otázky nákladovosti 

celého záměru. Je proto nezbytné, ujasnit si hned v počátku rozvíjení představy náklady, se kterými 
se budeme během celého životního cyklu stavebního díla potýkat. [10,11,12] K tomu, abychom si 
tyto náklady vyčíslili, slouží metody LCC (Life cycle cost), neboli metody stanovení nákladů 
životního cyklu staveb. 

V průběhu let, kdy se odborníci zabývají stanovením nákladů životního cyklu stavebního díla, 
byly vyvinuty dva základní přístupy, a to obecný a specifický model stanovení nákladů životního 
cyklu. Rozumějme tomu tak, že na základě níže uvedených modelů stanovení nákladů životního 
cyklu, lze vyčíslit náklady de facto na jakýkoliv výrobek, resp. dílo stavební či nestavební povahy.[1] 

Stanovení nákladů je nepochybně důležitým krokem při rozhodování o volbě budoucí varianty 
jakéhokoliv investičního záměru. Blíže bude rozveden obecný přístup modelu stanovení těchto 
nákladů. 

 3.1 Obecný model nákladů životního cyklu I 
V tomto případě pracujeme se dvěma druhy nákladů – náklady průběžné (provozní náklady, 

náklady na skladování, náklady na údržbu apod.) a náklady jednorázové (odpisy, nečekané výdaje, 
poplatky za soudní řízení apod.) [1]  

  LCC=CP+CJ  (1) 

kde:  

LCC - náklady životního cyklu (Life Cycle Cost) [Kč], 

CP - náklady průběžné [Kč] a 

CJ - náklady jednorázové [Kč]. 

 3.2 Obecný model nákladů životního cyklu II 
Na rozdíl od předešlého modelu, v tomto modelu se vyskytují tři nákladové položky a to 

náklady pořizovací, počáteční náklady na logistiku a náklady průběžné. [1]   

 LCC=C1+C2+C3	 2 	
kde:  

LCC - náklady životního cyklu (Life Cycle Cost) [Kč], 

C1 - náklady pořizovací [Kč], 

C2 - počáteční náklady na logistiku [Kč] a 

C3 - náklady průběžné [Kč]. 

 3.3 Obecný model nákladů životního cyklu III 
V tomto modelu jsou náklady životního cyklu rozděleny do čtyř částí a to na náklady spojené 

s vědou a výzkumem, náklady ostatní, náklady investiční, náklady na vyřazení majetku, provozní a 
správní režie. Tento způsob určování nákladů byl vyvinut Vojenským námořnictvem Spojených států 
amerických pro účely určení nákladů životního cyklu zbraní. [1] 

 LCC=C1+C2+C3+C4+C5 (3) 
kde:  

LCC - náklady životního cyklu (Life Cycle Cost) [Kč], 
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C1 - náklady spojené s vědou a výzkumem [Kč], 

C2 - náklady ostatní [Kč], 

C3 - náklady investiční [Kč], 

C4 - náklady na vyřazení majetku [Kč] a  

C5 - provozní a správní režie [Kč]. 

 3.4 Obecný model nákladů životního cyklu IV 
Tento model životního cyklu je vyjádřen jako součet jednotlivých nákladů příslušných fází 

životního cyklu staveb. [1] 

 LCC=Ckf+Cpf+Crf+Cprf  (4) 

kde: 

LCC - náklady životního cyklu (Life Cycle Cost) [Kč], 

Ckf - náklady koncepční fáze [Kč], 

Cpf - náklady projektové fáze [Kč], 

Crf - náklady realizační fáze [Kč] a 

Cprf - náklady provozní fáze [Kč]. 

 

Srovnají – li se náklady koncepční a projektové fáze s náklady vyskytujícími se v realizační a 
provozní fázi zjistíme, že náklady v prvních dvou fázích jsou oproti realizační a provozní fázi malé. 

 3.5 Obecný model nákladů životního cyklu V 
Pro stanovení nákladů životního cyklu tento model uvažuje s těmito náklady[1]: 

 LCC=Cvv+Cvm+Cpsr+Cvl (5) 

kde:  

LCC - náklady životního cyklu (Life Cycle Cost) [Kč], 

Cvv - náklady na vědu a výzkum [Kč], 

Cvm - náklady na výrobu a montáž [Kč], 

Cpsr - provozní a správní režie [Kč] a 

Cvl - náklady na vyřazení a likvidaci [Kč]. 

 3.6 Model pro stanovení nákladů životního cyklu stavebního díla 
 Pro stanovení nákladů životního cyklu stavebního díla se jako nejoptimálnější varianta jeví 

následující modifikace modelu LCC [8]: 

 LCC=CT+CP+CA (6) 

kde:  

LCC - náklady životního cyklu (Life Cycle Cost) [Kč], 

CT - náklady související s technickými parametry budovy [Kč], 

CP - náklady provozní [Kč] a  

CA - náklady administrativní [Kč]. 

 

Pro výpočet CT (náklady související s technickými parametry budovy) je stanoven následující 
vztah: 

 
 

 


t

i
ir

C
C

0

Tj
T

1
 (7) 



21 

kde: 

CTj - výše j-té kategorie nákladů souvisejících s technickými parametry budovy v roce 
hodnocení i [Kč], 

i - celkový počet kategorií nákladů souvisejících s technickými parametry budovy [-] 

t - délka životního cyklu budovy [roky] 

r - diskontní sazba [%] 

Procentuální podíly jednotlivých nákladových položek jsou dle DIN 276 [2], rozděleny na 
obrázku č. 3. Díky modelům LCC bylo možné stanovit podíly dílčích nákladů ku celkovému objemu 
nákladů a z obr. 3 je zřejmé, že náklady na provoz zaujímají největší část ze všech těchto nákladů.  

Při úvahách o investici, je tedy pro budoucí ekonomický provoz stavebního díla potřebné, aby 
se všem faktorům ovlivňující výši provozních nákladů, věnovala dostatečná pozornost a zvážily se 
všechny možnosti, které tyto náklady pozitivně ovlivňují.   

 
Obr. 3: Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů [3] 

 3 ZÁVĚR 
LCC je metodologie přispívající k trvale udržitelnému rozvoji. Náklady, se kterými LCC 

počítá, jsou náklady, které vstupují do života stavebního díla během celého jeho životního cyklu. 
Představují tím finanční výdaje během plánování, realizace, provozování, údržby, demolice nebo 
likvidace. Hlavními přínosy analýzy LCC je určitá transparentnost a udržitelnost budoucích nákladů 
stavby a zcela nový pohled na stavební dílo v etapě jejího navrhování, což při správné interpretaci 
výsledků LCC sebou přináší šanci zamyslet se nad návrhem investičního záměru a zajistit maximální 
možnou hospodárnost, efektivnost a účelnost budoucího stavebního díla.  
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