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1. ÚVOD

1.1 ÚČEL POKYNŮ

Účelem metodického pokynu je podrobný popis výkonu 

stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. 
Metodický pokyn navazuje na Všeobecné dodací podmín
ky staveb pozemních komunikací.

1.2 PLATNOST

Orgány a organizace silniční správy zajistí postupné uplat
ňování MP a to zejména při výstavbě dálnic, silnic I. tř. 
a u dalších vybraných technicky náročných staveb. Plné 
uplatňování se předpokládá od 1.1.1998.

Při ostatních stavbách a pracech na PK se doporučuje 
uplatňovat MP v přiměřeném rozsahu dle možnosti objed
natele.

2. VŠEOBECNĚ

2.1 POJMY A JEJICH VÝKLAD

Níže uvedené pojmy mají význam podle zde uvedeného 
výkladu s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný 
výklad:

(1) „Objednatel“ je právnická nebo fyzická osoba uvede
ná ve Zvláštních dodacích podmínkách stavby, která při
jala nabídku na zhotovení díla (stavby) a zavazuje se 
k zaplacení ceny za jeho provedení (nebo její právní ná
stupce). Pojmem „objednatel“ se rozumí i „stavebník“ ne
bo „investor“ ve smyslu stavebního zákona.

(2) „Zhotovitel“ je právnická nebo fyzická osoba mající 
příslušná oprávnění k podnikání ve výstavbě, jejíž nabídka 
na zhotovení díla byla objednatelem přijata (nebo její 
právní nástupce).

(3) „Podzhotovitel“ je právnická nebo fyzická osoba ma
jící příslušná oprávnění k podnikání, uvedená ve smlouvě 
o dílo, která je pověřena zhotovit část díla, nebo jiná osoba 
pověřená zhotovitelem (se souhlasem správce stavby, po
kud je tento souhlas požadován ve Zvláštních dodacích 
podmínkách stavby) provedením části díla (nebo její práv
ní nástupce).

(4) „Stavební dozor“ je činnost zajišťující kontrolu pro
vádění prací a dohled nad plněním smluvních závazků 
zhotovitele.

(5) Správce stavby" je právnická nebo fyzická osoba 
určená objednavatelem k vykonávání stavebního dozoru 
podle smlouvy o dílo a uvedená ve Zvláštních dodacích 
podmínkách stavby. Je-li správcem stavby právnická oso
ba, určí „Hlavního inženýra stavby“, který je jeho odpo
vědným zástupcem pro výkon stavebního dozoru pro dílo 
(stavbu).

(6) „Dozorce stavby“ je fyzická osoba určená správcem 
stavby podle článku 2.2 Všeobecných dodacích podmínek 
staveb pozemních komunikací, která se podílí na výkonu 
stavebního dozoru.

1.3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO ČINNOST 
STAVEBNÍHO DOZORU

Právo provádět stavební dozor na stavbách zakládá § 550 
obchodního zákoníku, který opravňuje objednatele kon
trolovat provádění díla (stavby), požadovat odstranění vad 
vzniklých vadným prováděním díla a dožadovat se toho, 
aby dílo bylo prováděno řádným způsobem.

Zhotovitel má právo postupovat při provádění díla (stav
by) samostatně (podle § 537 obchodního zákoníku), aleje 
vázán plnit ty pokyny objednatele a jeho správce stavby 
o způsobu provedení díla, které jsou uvedeny ve smlouvě 
o dílo, především ve VDP, ZDP a soupisu prací.

Provádění stavebního dozoru patří, podle § 46a stavebního 
zákona mezi vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou 
vykonávat pouze osoby s průkazem odborné způsobilosti 
pro výkon stavebního dozoru podle platných předpisů.

(7) „Asistent“ je fyzická osoba určená správcem stavby, 
která pomáhá plnit úkoly stavebního dozoru v rámci jemu 
udělených pravomocí.

(8) „Smlouva o dílo“ je dvoustranný právní úkon, který 
se sestává ze souboru listin a výkresů vzájemně se doplňu
jících, které mají náležitosti požadované obchodním záko
níkem. Součástí obsahu smlouvy o dílo jsou Všeobecné 
dodací podmínky staveb pozemních komunikací (VDP), 
Zvláštní dodací podmínky stavby (ZDP), Technické kva
litativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), 
dokumentace pro zadání stavby, nabídka zhotovitele, do
pis o přijetí nabídky a další dokumenty, které mohou být 
součástí zadávací dokumentace a nabídky.

(9) „Technické kvalitativní podmínky staveb poze
mních komunikací“ určují souhrn požadavků objednatele 
na způsob a kontrolu provádění prací a převzetí provede
ných prací. Jakákoliv úprava těchto podmínek nebo dodat
ky vypracované podle článku 51 VDP, nebo zpracované 
zhotovitelem a odsouhlasené správcem stavby se považují 
za součást technických kvalitativních podmínek platných 
pro předmětnou stavbu.

(10) „Dokumentace provedení díla“ je souhrn všech 
výkresů, výpočtů a technických informací týkajících se 
díla předaných objednatelem zhotoviteli k provedení prací 
podle smlouvy o dílo a všech výkresů, výpočtů, vzorků, 
diagramů, modelů, popisů prováděcích či údržbových po
stupů a dalších technických dokumentů příbuzného cha
rakteru, které předloží zhotovitel a schválí správce stavby.

(11) „Soupis prací“ je oceněný a kompletní seznam prací 
nutných ke zhotovení díla s uvedením jejich množství 
a cen, případně způsobu určení cen, tvořící součást nabíd
ky.

(12) „Nabídka“ je písemný návrh uchazeče předložený 
při zadávacím řízení, který obsahuje nabídkovou cenu 
a další údaje požadované v podmínkách obchodní soutěže 
nebo při jiném způsobu zadání. Obsahuje vyplněný formu
lář nabídky a jeho přílohu. Ve smyslu obchodního zákoní
ku je návrhem na uzavření smlouvy o dílo. Je-li přijata
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objednatelem, stává se nabídka zhotovitele součástí obsa
hu smlouvy o dílo.

(13) „Dopis o přijetí nabídky“ je písemně projevena vůle 
objednatele uzavřít smlouvu o dílo.

(14) „Příloha k nabídce“ je listina zhotovená podle tisko
pisového vzoru připojeného k dodacím podmínkám. Tato 
listina je součástí nabídky.

(15) „Den zahájení“ znamená den, kdy zhotovitel obdrží 
pokyn objednatele zahájit práce ve smyslu ustanovení 
článku 41 VDP.

(16) „Lhůta dokončení“ znamená lhůtu pro dokončení 
prací a pro vydání protokolu o převzetí díla nebo kterého
koliv jeho úseku, objektu či části, stanovenou ve smlouvě 
o dílo (nebo jejích dodatcích podle článku č.44 VDP), 
počítanou ode dne zahájení.

(17) „Přejímací zkouška“ znamená zkoušku uvedenou 
v soupisu prací stavby, nebo další zkoušku odsouhlasenou 
správcem stavby a zhotovitelem, která má být zajištěna 
zhotovitelem před převzetím díla nebo jeho části objedna
telem. Tato zkouška prokazuje, zda celá nebo částečně 
provedená práce odpovídá zamýšlenému účelu a požadav
ku smlouvy o dílo.

(18) „Protokol o převzetí prací“ znamená protokol podle 
článku 48 VDP.

(19) „ Cena díla “ (nabídková cena) je cena nabídnutá 
zhotovitelem v zadávacím řízení. Tato cena se může měnit 
pouze za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

(20) „Zadržené platby“ znamená souhrn částek ze splat
ných faktur zadržených objednatelem jako jistoty podle 
článku 60.2 a) VDP.

(21) „Práce“ zahrnují jak určitou činnost, tak i předmět 
(hmotný výsledek) této činnosti. Rozlišují se zhotovovací 
práce a pomocné práce.

(22) „Zhotovovací práce“ jsou ty činnosti a jejich hmot
ný výsledek, které vytvářejí předmět smlouvy o dílo.

(23) „Pomocné práce“ jsou ty činnosti a jejich hmotný 
výsledek, které umožňují provést zhotovovací práce a od
stranění jejich vad. Nejsou obvykle trvalou součástí před
mětu díla.

(24) „Technologické zařízení“ je označení pro veškeré 
stroje a zařízení, které jsou trvalou součástí předmětu díla.

(25) „Stavební vybavení“ je název pro všechna zařízení, 
stroje a věci všeho druhu nutné k provedení a dokončení 
díla, její údržby do předání prací a k odstranění vad. Ne
zahrnuje technologické zařízení a další věci, které jsou 
trvalou součástí díla.

(26) „Úsek“ znamená část předmětu díla jmenovitě urče

nou ve smlouvě o dílo jako úsek.

(27) „Objekt“ znamená ucelenou část předmětu díla jme
novitě určenou ve smlouvě o dílo jako objekt.

(28) „Staveniště“ znamená souhrn pozemků a ploch pot
řebných pro zhotovení předmětu díla, poskytnutých zho
toviteli objednatelem a dalších ploch, jmenovitě určených 
smlouvou o dílo.

(29) „Náklady“ jsou všechny výdaje vynaložené na sta
veništi nebo mimo ně. Zahrnují všechny režijní i jiné ná
klady kromě jakékoliv formy zisku.

(30) „Odsouhlasení prací“ znamená, že práce jsou pro
vedeny ve shodě s požadavky smlouvy o dílo (poloha, 
rozměry, kvalita, atd.) a rozsah prací požadovaný k zapla
cení souhlasí se skutečností.

(31) „Převzetí prací“ je akt, kterým přecházejí veškerá 
práva a povinnosti k předmětu díla nebo jeho části na 
objednatele.

(32) „Den“ znamená kalendářní den.

(33) „Písemný“ znamená rukopisný, strojopisný nebo 
počítačový a telekomunikační výtisk zahrnující telex, te
legram a fax.

(34) „Vada díla“ je vše to, čím se liší provedení díla od 
výsledku, který je určen smlouvou o dílo.

(35) „Skoda“ je majetková újma zahrnující skutečnou 
škodu (ztráta, poškození a zničení věci) a ušlý zisk.

(36) „Dopravní cesta“ je pozemní komunikace, vodní 
cesta a železnice (vlečka).

2.2 STAVEBNÍ DOZOR A JEHO PROVÁDĚNÍ

Stavební dozor je činnost zajišťující kontrolu provádění 
prací a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele.

Jeho provádění zajišťuje správce stavby, t.j. právnická 
nebo fyzická osoba, která je určená objednatelem a uvede
ná ve Zvláštních dodacích podmínkách stavby (ve smlou
vě o dílo).

Dílčí úkoly stavebního dozoru může plnit stavební dozor
ce nebo jeho asistent, kteří jsou jmenováni správcem 
stavby a jsou mu odpovědni. Tito pracovníci musí mít 
písemné pověření s určením činností, které mohou vyko
návat a jsou oprávněni vydávat zhotoviteli jen takové po
kyny, které jsou ve shodě s pověřením vydaným správcem 
stavby.

Správce stavby musí být jmenován před zahájením zadá
vacího řízení stavby a může být vyměněn pouze na základě 
dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, protože jeho 
určení je součástí obsahu smlouvy o dílo, pokud ZDP 
neurčují jiný postup.

2.3 ZÁKLADNÍ ÚKOLY STAVEBNÍHO DO

ZORU

Hlavním úkolem stavebního dozoruje zajistit, aby stavba 
byla zhotovena ve shodě se stavebním povolením a smlou
vou o dílo při dodržování závazků zhotovitelem i objedna
telem.

Stavební dozor dohlíží a zajišťuje zejména, aby:

- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí 
a technologické zařízení stavby byly v souladu sdoku- 
mentací stavby,

- práce probíhaly podle dohodnutého programu prací,
- byla dosažena kval i ta prací, která j e předepsaná v TK P 

a ZTKP stavby,
- změněné a dodatečné práce by I y při puštěny nebo vyža

dovány j en v pří pádech, když j e to ekonomi cky vý hod
né z hlediska stavby a při současném zachování 
požadované funkce, jedná-li se o odstranění následků
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rizik objednatele a je-li to vynuceno dalšími vážnými 
technickými nebo všeobecnými okolnostmi.,

- fakturování odsouhlasených apřevzatých prací, případ
ně na stavbu dodaných materiálů a stavebních dílců, 
bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, 
skutečnými výměrami a specifikacemi prací,

- bylo vyhověno podmínkám stavebního povolení,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní 

předpisy, mající vztah k provádění prací.

2.4 PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE 

STAVBY

Práva a povinnosti správce stavby jsou pro jmenovitou 
stavbu určeny dodacími podmínkami, které jsou součástí 
obsahu smlouvy o dílo, t.j. VDP aZDP.

VDP určují správci stavby zejména:

- chovat se nestranně ve vztahu jak k zhotoví tě i, tak 
k objednatěi ve smyslu plnění smlouvy o dílo,

- rozhodovat v záežitostech, které jsou důležité pro 
správné provedení prací, jqich plynulé pokračování 
a ocenění při dodržování závazkových vztahů obou 
stran podle smlouvy o dílo,

- stanovit cenu prací v případech sporů jmenovitě uvede
ných ve VDP, která platí až do vyřízení sporů, aby 
stavba mohla pokračovat bez přerušení.

2.5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

2.5.1

Správce stavby, který je odpovědný za výkon stavebního 
dozoru, musí z hlediska odborné způsobilosti vyhovovat 
požadavkům příslušných právních předpisů. Je-li správ
cem stavby fyzická osoba, vztahuje se tento požadavek na 
jeho osobu.

Jestliže správcem stavby je právnická osoba platí, že po
žadovanou odbornou způsobilost musí mít pracovníci od
povídající za výkon stavebního dozoru.

Obecně se požaduje, aby správce stavby měl ukončené 
vysokoškolské vzdělání dopravního směru a alespoň 5 
roků praxe, z toho 3 roky ve výkonu stavebního dozoru.

Pro technicky méně náročné a jednoduché stavby platí 
úleva, že správcem stavby může mít ukončené odborné 
středoškolské vzdělání a nejméně 3 roky odborné praxe, 
z toho alespoň 1 rok ve výkonu stavebního dozoru.

2.5.2

Pro osoby vykonávající činnost stavebního dozorce se 
doporučuje požadovat vysokoškolské vzdělání a nejméně 
4 roky praxe v příslušném oboru. Pro technicky nenáročné 
a jednoduché stavby postačí odborné středoškolské vzdě
lání a 2 roky praxe v příslušném oboru. Jestliže stavební 
dozorce provádí svěřenou činnost samostatně a je za ni 
přímo odpovědný, je třeba, aby měl příslušnou odbornou 
způsobilost požadovanou právními předpisy.

2.5.3

Asistent stavebního dozorce nebo správce stavby by měl 
mít středoškolské vzdělání v příslušném oboru a alespoň 
2 roky praxe, pokud pracuje samostatně.

Pro asistenty, kteří vykonávají pouze pomocné práce pro 
správce stavby nebo dozorce stavby, se doporučuje ales
poň středoškolské vzdělání v potřebné specializaci.

Pro administrativní a pomocné pracovníky správce stavby 
se neurčuje způsobilost a záleží na posouzení vhodnosti 
těchto pracovníků správcem stavby.

2.6 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU

2.6.1 Určení správce stavby

Pro každou stavbu pozemní komunikace určí objednatel 
správce stavby. Musí být určen nejpozději před zahájením 
zadávacího řízení, aby jeho jméno mohlo být uvedeno 
v zadávací dokumentaci - obvykle ve Zvláštních dodacích 
podmínkách stavby.

Výkon stavebního dozoru může být svěřen

a) útvaru objednatěe jím k tomu účěu zřízeném nebo 
pověřenému pracovníkovi (pracovníkům) objednatele,

b) právnické nebo fyzické osobě podnikající v příslušném 
oboru s oprávněním podle živnostenského zákona a ve 
shodě s obchodním zákoníkem,

jestliže splňují požadavky uvedené v odstavci 2.5.

2.6.2 Způsob a rozsah stavebního dozoru

Způsob a rozsah stavebního dozoru se upraví podle veli
kosti a technické náročnosti příslušné stavby. Provádění 
stavebního dozoru může být stálé nebo občasné.

a) Stálý stavební dozor vyžaduje přítomnost správce stav
by nebojeho pověřených stavebních dozorců, případně 
asistentů, na stavbě zpra/i dl a každý pracovní den. Při 
důležitých stavebních nebo montážních pracích musí 
být příslušný pracovník správce stavby přítomen při 
jejich zhotovení po celou dobu provádění.

b) Občasný stavební dozor nevyžaduje stáou přítomnost 
správce stavby na staveništi, nýbrž jen v důležitých 
obdobích stavby adáepokud to správce stavby uzná za 
potřebné.

Četnost přítomnosti na stavbě a systém informací posky

tovaných zhotovitelem musí zajišťovat včasnou a spoleh
livou informovanost o postupu stavby a řádný výkon 
povinností a práv správce stavby.

Stálý stavební dozor je nutný na všech větších a složitěj
ších stavbách. Občasný stavební dozor postačí na stavbách 
malého rozsahu nebo na technicky jednoduchých stav
bách.

Přítomnost pracovníka stavebního dozoru je požadována 
zejména při těchto činnostech a provádění prací:

- předání staveniště
- přq ímkadodávky vybraných materiá ů, stavebních díl ů 

a technol ogi ckého zařízen i, zej ména j menovi tě uvede
ných v TK Pa ZTKP

- odběr vzorků a provádění zkoušek zhotovitelem
- kontrol a základové spáry, pláněadnarýh
- kontrola prací před jqich zakrytím
- předpínání výztuže
- odsouhlasení výztuže
- betonáž nosných konstrukcí a injektáž
- i zolační práce a vozovky na mostech
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- obrusné vrstvy vozovek
- tlakové zkoušky, provozní zkoušky technologického 

zařízení
- odsouhlasení prací pro fakturaci
- jednání o problematice stavby svolávaná objednatelem, 

vyžádaná zhotovitelem nebo určená státními orgány 
a obecními (městskými) úřady

- přqímací zkoušky a převzetí prací (objekt, úsek, stav
ba)

- předání stavby (objektů, úseku) uživatái
- kolaudace stavby.
2.7 VZTAHY OBJEDNATEL - SPRÁVCE 

STAVBY - ZHOTOVITEL

2.7.1 Vztahy objednatel - správce stavby

Objednatel určuje správce stavby, který provádí stavební 
dozor způsobem a v rozsahu určeném smlouvou o dílo a je 
objednateli za svou činnost odpovědný.

Základní obsah činnosti správce stavby je stanoven VDP, 
které určují jeho práva a povinnosti. Objednatel si může 
vymínit souhlas s určitými rozhodnutími správce stavby 
nebo si vyhradit právo rozhodovat v jím určených záleži
tostech, které náleží dle VDP správci stavby. Naopak je 
možné, aby objednatel pověřil správce stavby pravomoce
mi nad rámec VDP. Omezení nebo rozšíření výkonu sta
vebního dozoru však musí být uvedeno v ZDP. Pokud by 
stavební dozor obsahoval zařizování právních úkonů, je 
nezbytné vystavit správci stavby potřebné plné moci.

a) Správce stavby je útvar zřízený objednatelem, pří
padně jeho jednotlivý zaměstnanec.

V tomto případě platí mezi správcem stavby a objedna
telem základní vztah, který se řídí zákoníkem práce, t.j. 
pracovně právní vztah. Obecně pro či nnost pracovníků 
stavebního dozoru platí organizační řád (statut) objed
natel eaj menovité pracovní smlouva, dohoda o pracov
ní činnosti, případně dohoda o provedení práce.

Správci stavby je třeba poskytnout co nq větší samos
tatnost ve výkonu stavebního dozoru v rámci jeho pra
vomocí určených VDP a doplněných pro jmenovitou 
stavbu ZDP. V pří pádě vel kých staveb má správce stav
by podléhat jen odpovědnému pracovníkovi objednate
le (řediteli).

b) Správcem stavby je fyzická nebo právnická osoba 
(podnikatel), najatá objednatelem prozajištění sta
vebního dozoru.
Při tomto druhu zajištění výkonu stavebního dozoru 
platí obecně režim obchodního zákoníku. Jedná seoob- 
chodně právní vztah.

Vzájemnézávazkovévztahy seupraví obchodní smlou- 
vou.Vhodným typem je mandátní smlouva Správce 
stavby (mandatář) se v ní zaváže k výkonu stavebního 
dozoru určeným způsobem a v potřebném rozsahu pro 
objednatele (mandanta) za dohodnutou úplatu.

Určení dozorců stavby a asistentů zajišťuje správce stavby, 
v jehož kompetenci je jejich jmenování i odvolání. Tito 
pracovníci musí být vybaveni písemným pověřením pro 
výkon činnosti, které zajišťují jménem správce stavby.

Vztah mezi správcem stavby a dozorci stavby nebo asis
tenty může být následující:

- všichni jsou zaměstnanci objednatele a správce stavby 
jejqich přímý nadřízený pracovník,

- správce stavby je zaměstnancem objednatele a část os
tatních pracovníků stavebního dozoru (pří pádně vši ch- 
ni) jsou zaměstnanci podnikatele(podnikatelů) v oboru 
stavebního dozoru,

- všichni pracovníci stavebního dozoru jsou zaměstnanci 
najatého podnikatelského subjektu.

Jestliže pracovníci správce stavby neplní své povinnosti 
nebo se nechovají řádně, objednatel má právo požadovat 
jejich odvolání a nahrazení vhodnými osobami i v případě, 
že nejsou jeho zaměstnanci. Tuto pravomoc je nutné uvést 
v příslušné obchodní smlouvě.

2.7.2 Vztahy objednatel-zhotovitel

Mezi objednatelem a zhotovitelem platí obchodně právní 
vztahy, které se řídí obchodním zákoníkem a které jsou 
určeny smlouvou o dílo. Zhotovitel se v ní zavazuje k pro
vedení díla (zhotovení stavby) a objednatel k zaplacení 
ceny za jeho provedení.

Zhotovitel je povinen zhotovit stavbu na svůj náklad a na 
své nebezpečí ve sjednané době. Při zhotovení stavby 
postupuje samostatně aje pouze vázán pokyny v záležitos
tech jmenovitě uvedených ve smlouvě, zejména ve VDP 
a ZDP stavby.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, což se 
uskutečňuje především výkonem stavebního dozoru, který 
zajišťuje správce stavby. Objednatel je povinen převzít 
dílo a zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou 
způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo.

Změny smlouvy o dílo se mohou uskutečnit pouze po 
dohodě obou smluvních strany, t.j. po dohodě objednatele 
se zhotovitelem.

2.7.3 Vztahy správce stavby - zhotovitel

Správce stavby má při výkonu stavebního dozoru právo 
rozhodnout ve vztahu ke zhotoviteli ve věcech určených 
smlouvou o dílo a ze smlouvy vyplývajících. Jeho činnost 
je určena v dodacích podmínkách a případně ostatních 
dokumentech obsahu smlouvy o dílo.

Kdykoliv správce stavby vydává rozhodnutí, vyslovuje 
názor nebo souhlas, určuje nějakou hodnotu, nebo jeho 
konání může ovlivnit práva a povinnosti zhotovitele musí 
tak činit nestranně, ve shodě se smlouvou o dílo a s uváže
ním všech okolností.

Pokud je zhotovitel nespokojen s rozhodnutím, názorem, 
souhlasem, určením hodnoty nebo konáním správce stav
by, může tuto záležitost projednat s objednatelem. Nedo- 
jde-li k dohodě, řeší se spor podle ustanovení dodacích 
podmínek (rozhodčí řízení, soudní spor). Až do vyřešení 
sporu platí rozhodnutí správce stavby.

Pověří-li správce stavby výkonem kterékoliv činnosti, kte
rá mu přísluší, dozorce stavby nebo asistenta, má tato 
činnost stejnou účinnost, jako by byla provedena správcem 
stavby. Jestliže zhotovitel nesouhlasí s nějakým rozhod
nutím nebo sdělením dozorce stavby nebo asistenta, může 
se v předmětné záležitosti obrátit na správce stavby, který 
potvrdí, změní nebo zruší takové rozhodnutí nebo sdělení.
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Správce stavby má právo v odůvodněných případech 
vznášet požadavek na výměnu pověřeného zástupce zho
tovitele a námitky proti chování, neschopnosti či nedba
losti kteréhokoliv ostatního zaměstnance zhotovitele na 
staveništi s případnou žádostí o jeho výměnu.

Správce stavby nemá právo rušit nebo měnit jakékoliv 
smluvní závazky zhotovitele ani vyžadovat povinnosti nad 
rámec smlouvy o dílo, pokud není ve smlouvě o dílo uve
deno jinak. Dále nemá právo zasahovat do vnitřního reži
mu a organizace práce zhotovitele.

2.8 ORGANIZACE VÝKONU STAVEBNÍHO 

DOZORU

2.8.1 Postup přípravy

a) Zásadní rozhodnutí objednatele o způsobu zajištění sta
vebního dozoru naj měnoví té stavbě j e nutné učí ni t před 
zadáním zpracování dokumentace pro zadání stavby, 
případněv průběhujqíhozpracování (DZS). Objedna
tel určí

- komu svěří výkon stavebního dozoru, t.j. zdasi 
jej zajistí sám nebo pověří jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu (podnikatelský subjekt),

- způsob provádění, t.j. zda se bude vykonávat tr
vá ý nebo občasný stavební dozor,

- rozsah materi ál ní ho zajištění výkonu (kanceláře, 
vybavení, doprava, telekomunikace, ubytování, 
stravování a pod.).

Uvedená rozhodnutí jsou nutná k tomu, aby se mohl sesta
vit seznam požadavků na zhotovitele ve vztahu k provádě
ní stavebního dozoru. Tyto požadavky se zahrnou do 
dokumentace pro zadání stavby, obvykle do soupisu prací 
stavby - skupina stavebních dílů O.

b) Určení jmenovitého sprá/ce stavby se musí učinit nq- 
později před vydáním zadávací dokumentace, kde se 
uvádí v ZDP stavby.

c) Přesná organizační struktura, program výkonu, perso- 
nání obsazení apodrobnosti máeriá ní ho zabezpečení 
se určí do vydání pokynu pro zahájení prací.

2.8.2 Organizační struktura

2.8.2.1 Všeobecně

Základní vztahy, členění úkolů a odpo
vědnosti, mezi pracovníky zajišťujícími 
stavební dozor, určuje organizační struk
tura.

2.Q.2.2 Obecné organizační 
schéma

Správce stavby organizuje, řídí, dohlí
ží nebo provádí stavební dozor a odpo
vídá objednateli za jeho řádný výkon.
Je-li správcem stavby útvar objednate
le nebo pověřená právnická osoba, určí 
hlavního inženýra stavby, který je odpovědnou osobou 
správce stavby a jedná jeho jménem v záležitostech sta
vebního dozoru. V případě, že správce stavby je fyzická 
osoba přímo vykonávající stavební dozor, není zřízení funkce 
hlavního inženýra stavby nutné.

Dozorce stavby vykonává dílčí úkoly stavebního dozoru 
v odbornosti, rozsahu a způsobem určeným pověřením 
správce stavby. Řídí se pokyny správce stavby (hlavního 

inženýra stavby) a je mu za svou činnost odpovědný. Může 
rozhodovat a dávat pokyny zhotoviteli jen ve shodě s jemu 
udělenými pravomocemi.

Asistent napomáhá plnit úkoly stavebního dozorce. Může 
být také pověřen plnit některé úkoly stavebního dozoru sa
mostatně na základě pověření stavebního dozorce (jen v rám
ci jeho pravomocí) nebo podle pověření správce stavby 
v činnostech příslušejících mu podle smlouvy o dílo.

2.8.2.3 Návrh organizace stavebního dozoru

Základní rozhodnutí, ze kterého se odvíjí sestavení orga
nizace výkonu stavebního dozoru pro určitou stavbu, musí 
objednatel učinit před vydáním zadávací dokumentace. Je 
to rozhodnutí o správci stavby a druhu výkonu stavebního 
dozoru, t.j. zda se bude vykonávat stálý stavební dozor 
nebo pouze občasný stavební dozor.

Organizační schéma pro určitou stavbu může být variací 
na následující základní formy:

(1) SPRÁVCE STAVBY (útvar, právnická osoba)

- Hlavní inženýr stavby
- Stavební dozorci
- Asistenti

................................ výkon trvalého stavebního dozoru

(2) SPRÁVCE STAVBY (fyzická osoba)

- Stavební dozorci
- Asistenti

................................ výkon trváého stavebního dozoru

(3) SPRÁVCE STAVBY (fyzická osoba) 

 výkon trvalého stavebního dozoru

- Stavební dozorci (specialisté)

............................ výkon občasného stavebního dozoru

(4) SPRÁVCE STAVBY (fyzická osoba) 

 výkon občasného stavebního dozoru

2.8.3 Personální obsazení

Počet osob zajišťující stavební dozor a jejich odbornosti 
závisí na velikosti a složitosti stavby. Určí se pro každou 
stavbu individuálně.

SPRÁVCE STAVBY (SS)

- útvar objednatele

- prac. objednatele

- najmutí právnická nebo 

fyzická osoba

HLAVNÍ INŽENÝR STAVBY 

odpovědná osoba správce stavby 

(HIS)

Asistent HIS nebo SS

Spec. pro oceňování prací 

Administr. prac.

Pomocní pracovníci

DOZORCE STAVBY pro komunikace 

pro mosty
pro pozemní objekty

pro vodohospodářské objekty

úř. opr. zeměměř. inž.

geotechnik

ostatní specialisté

(elektro, plyn, vegetace, atd.)

ASISTENT specializace jako u dozorce 

stavby
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Je-li správcem stavby právnická osoba nebo organizační 
jednotka objednatele, jmenuje se nejdříve hlavní inženýr 
stavby, který je představitelem správce stavby a nositelem 
výkonu stavebního dozoru.

Po rozboru všech činností, které jsou potřebné pro zhoto
vení stavby, se stanoví odbornosti stavebních dozorců 
a jejich potřebný počet. Na výpomoc jednotlivým staveb
ním dozorcům je možné určit i asistenty, jestliže to rozsah 
činnosti vyžaduje.

2.8.4 Materiální zajištění výkonu stavebního 
dozoru

Druh výkonu stavebního dozoru má hlavní vliv na jeho 
materiální potřeby.

Jedná-Ii o trvalý dozor v úvahu přichází zejména:

- kancelář, případně laboratoř nastaveništi nebovjeho 
sousedství, včetně potřebného nábytku, kancelářského 
vybavení amatéřiálu, shygienickýmzařízenímaseza- 
bezpečením vytápění a úklidu,

- technickévybavení: počítače, psací stroje, kreslicí pot
řeby, reprodukční zařízení, kákulačky, měřickénářadí 
a přístroje, zkušební zařízení a přístroje pro kontrolní 
činnost, potřebné technické normy a předpisy, atd.,

- dopravní prostředky vhodné i pro jízdu v terénu,
- spojové prostředky: stabilní i mobilní telefony, vysí

lačky, fax,
- ubytování pro personä stavebního dozoru, případně 

j^ich rodiny: rodinné domy, byty, ubytovny,
- stravování nastaveništi (zqména na vel kých stavbách) 

a možnost občerstvení: jídelna, bufet, prodqní automa
ty na kávu, čaj, nealkoholickénápojeapod.

Vykonává-li se pouze občasný stavební dozor, jsou nároky 
na jeho materiální zajištění mnohem menší. V jednodu
chých případech jeho výkon nevyžaduje žádné zvláštní 
materiální zajištění.

Nositelem materiálního zajištění může být

a) objednatel,

b) zhotovitel,

c) kombi novaná účast objednatele a zhotoví tele.

Výhradní nebo převažující úloha objednatele při materiál
ním zajištění stavebního dozoruje vhodná při občasném 
stavebním dozoru nebo u stálého dozoru na technicky 
jednoduchých stavbách. Jedná-li se o výhradní materiální 
zajištění objednatelem, jeho příprava není závislá na vy
pracování zadávací dokumentace pro zadání stavby.

Jestliže jde o velké a technicky náročné stavby s delší do
bou výstavby, je účelné, aby hlavním nositelem materiál
ních potřeb výkonu stavebního dozoru byl zhotovitel. 
V tomto případě je nezbytné, aby objednatel vypracoval 
specifikaci potřeb, které má zhotovitel zajistit. Podle této 
specifikace se zařadí do soupisu prací příslušné položky 
skupiny stavebních dílů O.

Účelnost kombinované účasti objednatele a zhotovitele na 
materiálním zajištění výkonu stavebního dozoru posoudí 
objednatel s přihlédnutím k podmínkám jmenovité stavby 
a rozhodne o obsahu a dělbě účasti v potřebném předstihu.

2.9 STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED A ODBOR
NÝ DOZOR

2.9.1 Státní stavební dohled

Státní stavební dohled ve smyslu stavebního zákona zajiš
ťuje ochranu zájmů společnosti, jakož i práv a právem 
chráněných zájmů organizací a občanů, vyplývající z pro
vádění stavby nebo její změny, z vlastností stavby při jejím 
užívání, z odstranění stavby a z provádění terénních úprav, 
prací a zařízení podle stavebního zákona.

Státní stavební dohled vykonávají samostatně, t.zn. svým 
jménem, pověření pracovníci

- všech druhů stavebních úřadů (obecních, speciáních, 
vojenských a jiných) a to v plném rozsahu,

- obcí, které nqsou stavebním úřadem, jen v rozsahu 
pravomocí, kteréjim byly svěřeny,

- jiných orgánů státní správy oprávněných zvláštními 
předpisy dozírat na provádění, užívání a odstraňování 
staveb v mezích těchto předpisů (např. pracovníci živ
nostenských úřadů, orgánů požární ochrany, hygie- 
nickéslužby, bezpečnosti práce a technických zařízení 
telekomunikací).

Objednatel je povinen umožnit orgánům státního staveb
ního dohledu a jimi přizvaným znalcům:

- vstupovat na staveniště a do stavby,
- nahí ížet do dokumentace stavby,
- vytvářet předpoklady k výkonu dohledu.

Orgán státního stavebního dohledu má právo při zjištění 
závad na stavbě zejména:

- vyzvat objednatele, aby učinil potřebná opatření,
- požádat stavební úřad o vydání rozhodnutí, které uklá

dá potřebné opatření, případně zastavení stavby, pokud 
sta/ebník nedbá výzvy,

- dát podnět kezrušení stavebního povolení, pokud záva
da j e neodstraní tel ná

2.9.2 Státní odborný dozor

Podle silničního zákona vykonávají státní odborný dozor 
nad pozemními komunikacemi:

- Ministerstvo dopravy ČR nad dánicemi,

- okresní úřady nad silnicemi,
- městské nebo obecní úřady nad místními a účelovými 

komunikacemi.

Orgány státního odborného dozoru nad PK dbají na zajiš
tění ochrany pozemních komunikací a dozírají, zda jsou 
dodržovány povinnosti a podmínky pro užívání PK stano
vené silničním zákonem a návaznými prováděcími před
pisy, jakož i opatření silničních správních orgánů.

Zejména jsou povinny zjišťovat:

- zda způsob užívání PK nebo činnosti nanich, popřípadě 
v jqich ochranných pásmech nqsou v rozporu s práv
ními předpisy, rozhodnutími a podmínkami silničních 
správních orgánů,

- zda stavební práce n^sou prováděny v rozporu s povo
lením stavebního úřadu nebo nqsou prováděny způso
bem ohrožuj ícím zájmy, jqichž ochranu státní odborný 
dozor provádí.

Orgány státního odborného dozoru jsou oprávněny
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- zakázat jednaní či činnost ohrožující komunikaci nebo 
provoz na ni,

- vstupovat na stavby v okolí komunikace, nahlížet do 
dokumentace a provádět zápisy do stavebního deníku,

- vyzvat ke zjednání nápra/y odpovědnou osobu nebo za
kázat pokračování ohrožujícího jednání nebo činnosti.

Vrchní státní odborný dozor na činnost státního odborného 
dozoru vykonává MD ČR.

2.9.3 Úkoly správce stavby

Správce stavby přebírá v rámci své činnosti povinnosti 
objednatele (jako stavebníka nebo investora) ve vztahu 
k provádění státního stavebního dohledu a odborného do
zoru, které spadají do jeho kompetence, t.j. :

a) zajišťuje pro pracovníky dohledu a dozoru přístup na 
staveni štěa možnost nahl ížet do dokumentace, vykoná
vat kontrolní činnost a provádět zápisy do stavebního 
deníku,

b) zajišťuje ihned všechna oprávněná a potřebná opatření, 
která jsou požadována pracovníky dohledu a dozoru 
a která j sou v j eho pravomoci,

c) informuje neprodleně objednatele o požadavcích pra
covníků dohledu a dozoru, které nqsou podlejeho mí
nění oprávněná nebo j^ichž řešení mu nepřísluší, se 
sdělením svého názoru na problematiku.

3. ČINNOST PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI

3.1 PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ

Jestliže objednatel pořádá v souladu se soutěžními pod
mínkami společnou prohlídku staveniště pro uchazeče 
v průběhu soutěžní lhůty, správce stavby je povinen se této 
prohlídky účastnit.

Není-li společná prohlídka organizována, zajistí si správce 
stavby prohlídku staveniště a jeho okolí sám před zaháje
ním prací v rámci seznamování se s celkovou problemati
kou stavby. Cílem je získání informací o místních 
podmínkách pro provádění prací a pro výkon stavebního 
dozoru.

3.2 ZNALOST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

Základní povinností správce stavby je získání podrobné 
znalosti obsahu smlouvy o dílo. Nejdůležitější informace 
o stavbě se uvedou v základním listě stavby, jehož vzor je 
uveden v příloze č.4 Jedná se zejména o znalost těchto 
dokumentů:

3.2.1 Dodací podmínky

Nezbytným předpokladem řádného výkonu stavebního 
dozoruje znalost Všeobecných dodacích podmínek staveb 
pozemních komunikací (VDP) a Zvláštních dodacích pod
mínek stavby (ZDP). Správce stavby musí ovládat dodací 
podmínky v celém rozsahu. Stavební dozorci a asistenti 
musí mít znalost alespoň těch článků, které se týkají jejich 
činností.

Plnou pozornost je nutné věnovat článkům ZDP, které 
mění nebo doplňují všeobecně platná ustanovení VDP. 
Jedná se například o tyto údaje:

- práce a dokumentace provedení díla, jejichž odsouhla
sení si vy mi ňuje objednatel,

- práce a dokumentace provedení díla, ke kterým není 
třeba souhlas správce stavby ani objednatele,

- práce, které může zhotovitel předat ke zhotovení jim 
zvolenému podzhotoviteli bez předchozího souhlasu 
správce stavby,

- určený způsob předávání pokynů zhotovitel i,
- způsob měsíčních plateb,
- vliv inflace nazměny cen,
- vliv změny cel kové ceny di I a na dodatečný obnos pod! e 

čl.52.3 VDP

- termíny a způsob proplácení zadržených plateb (celá 
stavba, úsek, objekt),

- způsob převzetí prací (celá stavba, úsek, objekt),
- pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů obsahu 

smlouvy o dílo,
- záloha na pořízení kl íčových stavebních strojů nebo na 

zahájení prací,
- jmenovité požadavky na použití určitých klíčových sta

vebních strojů nebo technologií,
- výše povol ených změn ceny v důsl edku odl i šnosti sku

tečných a uvažovaných množství prací.

3.2.2 Nabídka zhotovitele

Přijatá nabídka zhotovitele je součástí obsahu smlouvy 
o dílo. Uvádí závažné údaje, jejichž znalost je nezbytná 
pro zajištění výkonu stavebního dozoru. Sestává se obvyk
le z vlastního nabídkového listu (formuláře nabídky), pří
lohy k nabídce a oceněného soupisu prací a případně 
dalších dokumentů vyžádaných zadávací dokumentací.

Nabídkový formulář uvádí vedle identifikačních údajů 
zhotovitele zejména nabídkovou cenu díla (maximální 
cenu), kterou je možno měnit jen za podmínek uvedených 
ve smlouvě o dílo. Tyto podmínky jsou uváděny ve VDP, 
ZDP a všeobecných ustanoveních soupisu prací.

Příloha k nabídce obsahuje souhrn základních podmínek 
pro zhotovení díla. Znalost a dohled nad dodržováním 
těchto podmínek a správným použitím uvedených smluv
ně dohodnutých hodnot je nezbytnou součástí výkonu 
stavebního dozoru. Tento dokument uvádí zejména:

- požadovanou ji slotu
- požadavky na poj i štění
- Ihůtu pro dokončení prací
- smluvní pokutu ajqí limit
- požadovanou nebo nabídnutou záruční dobu (doby)
- procentní sazby na úpravu provizorních položek, pro 

účtování určených materiálů, pro určení zadržených 
plateb aj^ich limit

- mi ni mál ní obnos pl ateb za provedené práce
- procentní sazbu úroků za nezaplacené obnosy. 

Oceněný soupis prací je výchozím dokumentem pro oce
ňování provedených prací. Správce stavby je povinen se 
důkladně seznámit s jeho obsahem. Důležité je zejména 
následující:
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a) struktura soupisu prací (členění na úseky, objekty, sku
piny prací a položky jednotlivých prací),

b) všeobecná ustanovení soupisu prací, která v oddíle 
„Obecně platná ustanovení" uvádějí vysvětlení, jak 
chápat obsah a údaje soupisu prací a pokyny k jeho 
správnému použití a která v oddílu „Zvláštní ustanove
ní“ udavší pokyny a požadavky platné pro jmenovitou 
stavbu. Zvláštní ustanovení obsahují zqménanásledu
jící problematiku:

- použití aplacení položek skupiny stavebních dílů 
O-Všeobecné konstrukce a práce,

- obsái preliminářových položek a způsob jqich 
placení

- alternativní položky nebo podmínky pro jqich 
návrh zhotovitáem,

- základní položky, jqich náplň, způsob placení 
a doprovodné položky,

- specif i cké požadavky narealizační dokumentaci ap.

c) soubor položek jednotlivých prací a způsob měření je
jich množství. Zdeje třeba zqména pozorně prostudo
vat doplňky ke standardním popisům podle 
popisovníku prací PK,

d) celkový souhrn stavby (sestava, preliminář na nepřed
vídané náklady a pří pádná vyrovnávací položka), který 
uvádí nabídkovou cenu díla

Pro správnou znalost a použití soupisu prací je nezbyt
né si uvědomit, že je nutno jeho údaje chápat a vysvět
lovat ve vztahu k VDP, ZDP, TKP, Oborovému 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb poze
mních komunikací a dokumentaci pro zadání stavby 
(DZS).

Dále je třeba věnovat pozornost i dalším přílohám nabíd
ky, kterými mohou být:

Seznam podzhotovitelů

Seznam důležitých strojů stavebního vybavení

3.2.3 Dokumentace pro zadání stavby

Dokumentace pro zadání stavby (DZS) určuje předmět 
smlouvy o dílo. Správce stavby je povinen podrobně znát 
tuto dokumentaci a proto ji musí prostudovat a seznámit 
se sní v období před vydáním pokynu k zahájení prací. 
Důležité jsou zejména následující údaje:

- rozsah stavby ajqí členění
- druh konstrukcí a prací
- zvláštní technologie a neobvyklé stavební dílce
- bilancezemníchprací,zemníky, lomy, skládkyadopra/ní 

trasy pro přemístění zemi n a stavebních materiäú
- demolice
- práce s použitím trhavin
- úpravy a přeložky sítí
- ochranná pásma a podmínky pro práce uvnitř jqich 

hranic
- typová dokumentace objektů nebo konstrukcí
- vytyčovací soustava celé stavby a podrobnosti jqich 

částí
- rozsah a charakteristiky staveniště a přístupy na stave

niště z věřených komunikací

- druh a rozsah pomocných konstrukcí a prací určených 
DZS (02-požadavky objednatele, 03-staveništní nákla
dy zhotovitele).

Stavební dozorci a asistenti si musí osvojit základní údaje 
o celém díle a podrobnou znalost těch částí dokumentace, 
která se týká jejich činnosti.

3.2.4 Technické kvalitativní podmínky

Souhrn technických podmínek pro materiály, stavební 
směsi a dílce, zhotovovací práce a stavební konstrukce, 
jejich skladování, zkoušení, ošetřování, odsouhlasování 
a převzetí je obsažen v Technických kvalitativních pod
mínkách staveb pozemních komunikací (TKP) a Zvláš
tních technických kvalitativních podmínkách stavby 
(ZTKP). Tyto dva dokumenty spolu s dodacími podmín
kami jsou základními podklady pro provádění stavebního 
dozoru na určité stavbě. Jestliže TKP nejsou součástí ob
sahu smlouvy o dílo a je v něm na ně pouze odkaz, správce 
stavby připraví výčet těch kapitol TKP, které připadají 
v úvahu pro příslušnou stavbu a zajistí jejich výtisky pro 
používání na stavbě. Pro rozsáhlejší stavby se dále vypra
cují přehledy požadovaných zkoušek a způsobů jejich za
jištění, seznam požadovaných technologických 
a montážních předpisů, které má předložit zhotovitel a po
žadavky na realizační dokumentaci.

Protože ZTKP upravují, t.j. mění nebo doplňují ustanovení 
TKP, je nezbytné věnovat jim plnou pozornost a mít v pa
trnosti jejich požadavky.

Správce stavby zajistí, aby stavební dozorci a asistenti byli 
detailně obeznámeni s obsahem technicko-kvalitativních 
požadavků, zejména těch, které se týkají jejich činnosti při 
výkonu stavebního dozoru.

3.3 PODMÍNKY VE STANOVISCÍCH A ROZ
HODNUTÍCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ

Jednou z povinností správce stavby při výkonu stavebního 
dozoru je dodržovat podmínky určené státními orgány, 
které chrání společenské zájmy ve vztahu ke stavbě a do
hlížet na to, aby tyto podmínky byly dodržovány také 
zhotovitelem v průběhu provádění prací. Z těchto důvodů 
je nezbytné, aby správce stavby důkladně prostudoval 
zejména

- územní rozhodnutí o umístění stavby a
- stavební povolení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby vymezuje území 
pro stavbu, t.j. jednak stavební pozemek (trvalý zábor) 
a dále staveniště (trvalý i dočasný zábor). Podmínky 
územního rozhodnutí zabezpečují zájmy společnosti 
v území a zohledňují zejména:

- územně pl ánovací dokumentaci,
- stanovisko MŽP ČR se závaznými podmínkami, které 

vylučují nebo omezují nepříznivévlivy naživotní pros
tředí,

- ochranu přírody a krajiny,
- ochranu zemědělského a lesního půdního fondu (neztě- 

žovat obhospodařování okolních pozemků v průběhu 
výstavby, ap.),

- zájmy vlastníků dotčených a sousedních pozemků. 

Stavební povolení určuje závazné podmínky pro prove
dení a užívání stavby, které mají zabezpečit
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- ochranu zájmu společnosti při výstavbě,
- dodržení obecně technických požadavků, technických 

norem a jiných předpisů, např. CO, požární předpisy, 
hygienické předpisy ap.,

- požadavky dotčených orgánů státní správy (silniční 
správní orgány, vodohospodářské orgány, drážní orgá
ny, dopravní inspektorát policie ČR, příslušné orgány 

životního prostředí a ochrany přírody a krajiny),
- omezení nebo vyloučení negativních účinků stavby na 

životní prostředí.

Důležitým údajem stavebního povolení stavby je doba 
jeho platnosti, t.j. zpravidla doba dvou let od dne, kdy 
nabylo právní moci, protože pokyn zhotoviteli zahájit prá
ce musí být vydán v uvedené době.

Od platnosti stavebního povolení nutno odlišit lhůtu pro 
dokončení stavby určenou stavebním povolením. Správce 
stavby musí tuto lhůtu srovnávat se zhotovitelem návrho- 
vaným programem prací a případně jeho případnými úpra
vami a činit opatření, aby byla dodržena nebo prodloužena 
stavebním úřadem.

Jestliže součástí stavby je odstranění, t.j. bourání, demon
táž nebo přemístění, jiné dokončení stavby, je nutné ověřit

- rozhodnutí stavebního úřadu povol uj fcí nebo nařizuj ící 
odstranění sta/by ajeho podmínky,

- existenci stanoveného technologického postupu,
- podmínky pro odpojení energetické, telekomunikační, 

vodovodní a kanáizační sítě a pro zabezpečení míst 
odpojení.

Dále je třeba se seznámit s vlivem veřejné dopravy na 
provádění prací a podmínkami příslušných státních orgá
nů a správců komunikací. Jedná se zejména o objížďky po 
pozemních komunikacích, stavby dočasných objízdných 
komunikací, řešení provozu, bezpečnostní zařízení, výlu
ky provozu, trasy pro hromadnou přepravu zemin nebo 
stavebních materiálů a přepravu nadměrných nákladů.

3.4 PROGRAM VÝKONU STAVEBNÍHO 

DOZORU

Program výkonu stavebního dozoru se sestaví ve dvou 
stupních. Nejdříve se vypracuje rámcový program, který 
určí základní údaje o zajištění výkonu ajeho vykonavateli. 
Vypracuje se v období přípravy pro zadání stavby, nejpoz
ději do termínu konečného vydání zadávací dokumentace. 
Druhým stupněm je prováděcí program, určující podrob
nosti organizačního, personálního a materiálního zajištění 
výkonu stavebního dozoru ajeho časový průběh. Provádě
cí program se vypracuje v období před zahájením prací na 
stavbě. V případě jednoduchého díla (stavby) lze vypraco
vat pouze stručný prováděcí program.

3.4.1 Rámcový program výkonu stavebního 
dozoru

3.4.1.1 Zpracovatel:

Rámcový program sestaví určený správce stavby, podlé- 
há-li přímo objednateli, nebo uchazeč o výkon stavebního 
dozoru (podnikatelský subjekt) v rámci své nabídky v za
dávacím řízení pro výkon stavebního dozoru.

3.4.1.2 Výchozí podklady:

- základní rozhodnutí objednatele o druhu stavebního 
dozoru a způsobu j eho zaj i štění

- zadávací dokumentace pro veřq nou soutěž nebo pro 
zadání jiným způsobem, zqména VDP, ZDP, TKP, 
ZTKP, DZS a soupis prací (neoceněný).

3.4.1.3 Obsah:

- identifikační údaje díl a (stavby),
- údaje o sprá/ci stavby,
- druh stavebního dozoru (trvalý, občasný),
- potřebné odbornosti pracovníků stavebního dozoru 

ajqich počet,
- doba působnosti jednotlivých pracovníků,
- děl ba materiálního zajištění činnosti mezi objednatele 

a zhotov i tele,
- odhad nákladů na zajištění výkonu stavebního dozoru, 

jestli že správce stavby podléhá přímo objednateli, nebo 
cenu za výkon stavebního dozoru, určenou pomocí 
sazeb za jednotlivé profese pracovníků a dob jejich 
nasazení, v případě zpracování programu podnikatel
ským subjektem.

3.4.2 Prováděcí program výkonu stavební
ho dozoru

3.4.2.1 Zpracovatel:

Prováděcí program zpracuje správce stavby. Návrh se
projedná a odsouhlasí s objednatelem.

3.4.2.2 Výchozí podklady:

- M etodický pokyn pro výkon stavebního dozoru M D ČR

- Dokumenty tvořící obsah smlouvy o dílo
- Organizační řád a případné další dokumenty objednate

le týkající se stavebního dozoru, je-li správce stavby 
přímo podřízen objednateli, nebo podmínky smlouvy 
o zajištění stavebního dozoru, je-li správcem stavby 
podnikatelský subjekt.

3.4.2.3 Obsah:

A) Organizační struktura
Při sestavení organizační struktury se vychází z obecné 
organizační struktury (uvedené v čl.2.8.2 2), údajů 
rámcového programu a potřeb příslušné stavby.

Zq ména j e třeba uváži t:

- rozmanitost prací (potřeba různých profesí)
- technickou náročnost prací (požadavky na odbor

nou způsobilost)
- rozsah prací a lhůty provedení prací (počet pra

covníků různých profesí)
- členění stavby.

B) Personální záležitosti
Místa určená organizační strukturou seobsadí určitými 
osobami požadované odbornosti, případně odborné 
způsobilosti podlečl.2.5.

C) Materiální zajištění
Vypracuje se seznam materiálního zajištění výkonu 
stavebního dozoru. Výchozími podklady jsou doku
menty obsahu smlouvy o dílo, zqména ZDP, TKP,
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ZTKP, soupis prací, včetně jeho specifikací a případně 
další dokumenty upravující vztahy objednatele a správ
ce stav by. Je nut né rozl i § t materi ál ní zaj ištění zabezpe
čované:

- zhotovitelem (uvádí se ve smlouvě o dílo),
- objednatelem (organizační záležitosti nebo 

smluvní závazek objednatele),
- správcem stavby (smluvní závazek správce stav

by).

V seznamu se uvede způsob užívání a forma předání zaří
zení majiteli po ukončení jeho užívání.

Dále je třeba určit

- termíny, ke kterým musí být příslušná zařízení 
a služby k dispozici a

- Ihůtyjqich užívání.

Základní členění materiálních potřeb a služeb pro trvalý 
stavební dozor se provede podle čl. 2.8.4 na tyto skupiny:

- kancelář, případně laboratoř, včetně vybavení 
a zaj i štění j ej i ch provozu

- dopravní prostředky ajqich provoz
- technické vybarvení, jeho obsluha a údržba
- spoj ové prostředky a zaj i štěn í j q i ch provozu
- ubytování pro personál správce stavby
- stravování
- ostatní služby poskytované zhotoví té em nebo 

objednatelem.

V případě občasného stavebního dozoru jsou požadavky 
na materiální zajištění jeho výkonu relativně malé a ob
vykle mohou přicházet v úvahu pro smluvní zajištění a vy
pracování seznamu většinou tato zařízení a služby:

- samostatná kancelář na staveništi nebo v jeho 
okolí s potřebným vybavením pro výhradní po
užívání správcem stavby,

- vyhrazený pracovní stůl a případně úložný pro
stor pro dokumentaci a potřebné vybavení (skříň, 
registratura ap.) v prostorech užívaných zhotovi
telem,

- používání hygienického zařízení zhotovitele 
(WC, umývárna),

- zajištění dopravy po staveništi aokolí,
- zapůjčení měří ckého a zkušebního vybavení,
- poskytnutí ochranných pomůcek a oděvních sou

částek pro pohyb na staveništi apod.

3.5 ADMINISTRATIVA VÝKONU STA
VEBNÍHO DOZORU

3.5.1 Všeobecně

Administrativou výkonu stavebního dozoru se míní ta 
administrativní činnost a její písemný projev, které mají 
vztah k provádění díla ve smyslu práv a povinností správ
ce stavby, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

Základním účelem administrativy výkonu stavebního do
zoru je především zajištění jasného přehledu o průběhu 
a stavu provádění díla a splnění požadavků vyplývajících 
z právních a technických předpisů.

3.5.2 Přípravná administrativní činnost

Úkolem správce stavby v rámci příprav na výkon staveb
ního dozoruje určení, nebo zajištění těchto záležitostí:

3.5.2.1 Písemnosti ajqich evidence

Způsob nakládání s dopisy a doklady, t.j. zejména:

a) zavedení spisového deníku (záznam, oběh a vyřizování 
spisů),

b) způsob zakl ádán í j ednotl i vý ch I i sti n s uvážen í m čl eněn í 
stavby (úseky, objekty, případně konstrukce) a druhu 
listin, t.j. např. zřízení

- desek základních li stiň (základní list stavby, kopie 
stavebního povolení, protokol o předání staveniš
tě ap.)

- desek zkoušek průkazních, kontrol nich apřej (ma
cích

- desek protokol ů různých druhů
- desek faktur a pod.

3.5.2.2 Stavební deník

Požadavky na vedení stavebního deníku zhotovitelem, 
které určí především:

- zda se zavede jeden stavební deník nebo ústřední sta
vební deník pro celou stavbu a dílčí stavební deníky 
v členění podle úseků či objektů

- dopl ňuj ící podrobnosti k požadavkům určeným staveb- 
n í m zákonem a vy hl áškou FM TIR č. 85/1986 Sb.

- způsob sledování obsahu stavebního deníku sprá/cem 
sta/by a uvádění j eho stanoví sek k záznamům zhotovitel e 
(kompetence stavebních dozorců, případně asistentů)

- druhy sdělení mezi stavebním dozorem a zhotovitelem, 
které se uskuteční prostřednictvím záznamů ve staveb
ním deníku.

3.5.2.3 Dokumentace provedení díla

Péče o dokumentaci provedení díla, pro jejíž zajištění je 
nutno rozhodnout následující:

- způsob evidence
- místo a způsob uložení
- způsob dokladování, odsouhlasování a evidenci změn 

dokumentace stavby a dodatečných prací.

3.5.2.4 Dokumentace předkl ádaná zhotoví tel em

Určení formy a podrobnosti dokumentů předkládaných 
zhotovitelem stavebnímu dozoru podle ustanovení VDP.

Určí se buď písemné požadavky pro vypracování doku
mentů zhotovitelem, nebo se navrhnou požadované vzory.

Jedná se zejména o tyto dokumenty:

- program provádění prací
- odhad plateb ve čtvrtletních obdobích
- soupis provedených prací
- faktury

3.5.2.5 Poverovací listiny

Vydání pověřovacích listin pro stavební dozorce a asisten
ty s určením jejich pravomocí.
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3.5.3 Administrativně technická příprava:

Pro zajištění řádného dohledu nad technickou problemati
kou zhotovení díla (stavby) se provedou následující pří
pravné administrativní práce.

3.5.3.1 Realizační dokumentace
Vypracuje se seznam potřebné realizační dokumentace 
suvedením:

- zpracovatele (zhotovitel, pří padne jiná osoba)
- obsahu (realizační dokumentace pro zhotovovací práce, 

realizační dokumentace pro pomocné práce, prováděcí 
dokumentace, výrobně-technická dokumentace)

- schvalovatele (objednatel, správce sta/by, stavební do
zorce).

3.5.3.2 Zkoušky

Sestavení seznamů zkoušek, které bude zhotovitel prová
dět nebo zajišťovat v průběhu prací, t.j. především:

- seznam průkazních zkoušek
- seznam kontrolních zkoušek
- seznam přq ímacích zkoušek

V těchto seznamech se uvedou laboratoře, případné insti
tuce, které příslušné zkoušky budou provádět. Je třeba 
překontrolovat, zda určené laboratoře odpovídají požadav
kům metodického pokynu MD ČR-OPK, č.j.19160/95- 

230 k rezortnímu systému jakosti v oboru PK-oblast 
zkušebnictví.

Jestliže správce stavby hodlá předepsat vzory protokolů 
a formulářů zkoušek, je třeba tyto vzory připravit k předá
ní zhotoviteli. V opačném případě se použijí vzory vypra
cované zhotovitelem nebo používané příslušnou laboratoří 
a odsouhlasené správcem stavby.

3.5.3.3 Přípustné odchylky prací a konstrukcí

Vypracuje se seznam prací a konstrukcí, u kterých je pře
depsáno v TKP nebo ZTKP měření přípustných odchylek 
posunů a přetvoření.

3.5.3.4 Výrobky a materi ál y podléhající schváo-
vání, pří pádně certifikaci podle obec
ných předpisů

Sestaví se seznam výrobků a materiálů, které budou použi
ty pro zhotovení díla a které podléhají povinnému schvá
lení nebo certifikaci (zákon, předpis UNMSz).

3.5.3.5 Výrobky a materiáy podléhá) ící posouzení
vhodnosti podle metodiky MD ČR-OPK

Tento seznam zahrne výrobky a materiály, jejichž vhod
nost určí organizace pověřená MD ČR.

3.5.3.6 Výrobky a materiály zahraničního původu

Vypracuje se seznam výrobků a materiálů zahraničního 
původu, u kterých zhotovitel musí prokázat vhodnost po
užití s ohledem na předpisy platné v ČR.

3.5.3.7 Seznam technologických postupů poža
dovaných rezortním systémem jakosti

Vypracuje se seznam technologických postupů, ve kterých 
zhotovitel musí uvést způsob zajištění rozhodujících ope

rací, určených rezortním systémem jakosti a které přichá
zejí v úvahu pro příslušnou stavbu podle metodického 
pokynu MD-ČR č.j. 23512/95-230 k RSJ-PK. Podkladem 
pro vypracování seznamu je certifikát jakosti nebo kon
cepce jakosti, kterou zhotovitel předložil jako součást své 
nabídky. Jestliže na stavbě mají být provedeny neobvyklé 
nebo mimořádné práce, které nejsou uvedeny v RSJ-PK, 
je třeba zařadit do seznamu i jejich technologie.

3.5.3.8 Pracovníci s odbornou způsobilostí

Vypracuje se seznam profesí, které přicházejí v úvahu pro 
příslušnou stavbu a jejichž výkon je podmíněn odbornou 
způsobilostí, zkouškou nebo určitou kvalifikací předepsa
nou právními a technickými předpisy (střelmistr, svářeč 
apod.).

3.5.3.9 Pověřený zástupce zhotovitele
(stavbyvedoucí)

Pokud není ve smlouvě o dílo uveden zástupce zhotovite
le, který je pověřen provedením díla (stavbyvedoucí), vy
žádá si správce stavby jeho určení. V obou případech 
předloží zhotovitel správci stavby pověřovací listinu, která 
vedle osobních údajů musí obsahovat průkaz způsobilosti 
předepsaný obecně platnými předpisy a přehled odborné 
činnosti.

Odsouhlasení vhodného pověřeného zástupce zhotovitele 
musí být provedeno před vydáním pokynu k zahájení prací.

3.6 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

3.6.1 Organizátor předání staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště dle 
ěl.42.1 VDP a určit úlohu správce stavby při tomto úkonu. 
Objednatel

- provede předání staveniště zhotoví tel i sám a předá sta
veniště

současně správci stavby nebo

- pověří předáním staveniště správce stavby.

3.6.2 Znalosti správce stavby

Správce stavby musí před předáním staveniště bez ohledu 
na svou úlohu

- znát dokumentaci stavby
- znát ustanovení ZDP, které se předání staveni ště týkají
- znát lhůtu, ve které je nutno dle smouvy staveniště 

zhotoviteli předat
- vyhotovit nebo ověřit seznam částí staveniště - částmi 

staveniště jsou míněna samostatná území, kterých se 
dokumentace stavby týká

- znát polohu základních vytyčovacích bodů
- znát obvod staveni ště nebo způsob j eho stanovení
- provést prohlídku staveniště
- porovnat veškeré i nformace o staveni šti, které má k di s- 

posici zhotovitel, se skutečným stavem staveniště
- zkontrolovat, zdageodetickáčástdokumentacetýkající 

se vytýčení stavby a obvodu staveni ště je úplná a odpo
vídá příslušným právním a technickým předpisům (zá
kon č.200/1994 Sb. a vyhlášce č.31/1994 Sb., ČSN 73 
02 12-4/94 atd) a o zjištěných nedostatcích informovat 
objednatele.
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3.6.3 Příprava organizace předávání staveniště

Jestliže je organizátorem předání staveniště objednatel, 
správce stavby je povinen se úkonu zúčastnit a při předá
vání staveniště uplatnit veškeré znalosti získané při své 
přípravě

Jestliže je pověřen sám předáním staveniště musí:

- převzít od objednatele body vytyčovací sítě stavby, 
jej ich zajištění a vytyčovací protokol

- pozvat zhotovitele a objednatele na předání staveniště 
v příslušném termínu

- připravit písemnou zprávu pro předání staveniště jako 
podklad pro prohlášení o převzetí sta/eništězhotovite- 
lem.

3.6.4 Body vytyčovací sítě

Předáním stabilizovaných pevných bodů vytyčovací sítě 
stavby je míněno předání bodů vyznačených v terénu způ
sobem uvedeným v TKP a vytýčených v souladu se sta
vebním zákonem resp.vyhláškou FMTIR č.85/1976 Sb., 
zákonem č.200/1994 Sb.a vyhláškou č.31 Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního.Body vytyčovací sítě 
musí být v terénu bezpečně zajištěny a zhotoviteli bude 
předán polohopis základních i zajišťovacích bodů.

3.6.5 Pozvánka na předání staveniště

Správce stavby předá zhotoviteli pozvánku na předání 
staveniště, jejíž vzor je uveden v příloze č.3 a současně mu 
předá zprávu o předání staveniště, která zahrnuje veškeré 
údaje o staveništi známé k datu předání.

3.6.6 Obsah zprávy pro předání staveniště

Název stavby

Projektant

Zhotovitel

Pracovník zhotovitele pověřený převzetím staveniště

Správce stavby

Objednatel

Datum předání staveniště stavby nebo její části

Stručný popis stavby s případným rozdělením do částí 
postupně předávaných.

Seznam částí sta/by předávaných jako sta/eniště najednou 
nebo postupně sodk^em na výkresy výkupových elaborátů.

Přístupy na staveniště podle dokumentace nebo vyplýva
jící zesta/ebního povolení

Stanovení hranic staveniště pro jednotí i vé plochy jedním 
z těchto způsobů:

- hraní ce staveni ště vyznačené v terénu s j q i ch vyznače
ním v polohopisu stavby.

- seznam souřadnic bodů hranice staveniště s vyznače
ním v polohopisu sta/by.

- seznam bodů hranice staveniště odvozených z vytyčo
vací sítě stavby s vyznačením vztahů k jejím stabilizo
vaným bodům.

3.6.7 Předání staveniště zhotoviteli

Povinností správce stavby je účast na předání staveniš
tě.Správce stavby, pokud organizuje předání staveniště, 
vyzve účastníky k účasti a prohlídce předávaného stave
niště.

Kontrola výše uvedené zprávy o předání staveniště tvoří 
program předávání staveniště.

Pokud staveniště neodpovídá stavu, který smlouva před
pokládá, rozšíří se prohlášení zhotovitele o převzetí stave
niště tak, aby jeho text odpovídal skutečnosti.

Tyto změny mohou být podkladem pro žádost zhotovitele 
o prodloužení lhůty dokončení prací nebo o úhradu nákla
dů zhotoviteli, pokud může dle svého názoru zhotovitel 
toto požadovat.

Předání staveniště je ukončeno podpisem prohlášení zho
tovitele o převzetí staveniště, který tím přebírá povinnosti 
objednatele ve vztahu ke staveništi.

3.6.8 Prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště

Po předání staveniště zhotovitel vydá následující prohlá
šení:

Zhotovitel prohlašuje, že dne......

- mu bylo předáno sta/eniště v rozsahu, který odpovídá 
zprávě pro předání sta/eniště.

- zhotoviteli jsou známy podmínky užívání staveniště 
ajesi vědom důsledků vyplývajících z nedodržení hra 
nic staveniště

- přebírá všechny povinnosti azáruky vevztahu k užívá
ní staveniště.

Jestliže z aktu předávání vyplynou pro zhotovitele nebo 
objednatele nějaké povinnosti ve vztahu ke staveništi musí 
se tyto uvést v prohlášení o převzetí staveniště (např.po- 
psat překážku, která brání zahájení stavby s termínem 
odstranění).

3.7 POKYN K ZAHÁJENÍ PRACÍ

Jestliže zhotovitel splnil závazky, které podmiňují zaháje
ní prací (poskytnutí jistoty, pojištění ap.),

- bylo předáno sta/eniště a
- je možno zahájit výkon stavebního dozoru,

vydá správce stavby pokyn k zahájení prací, pokud smlou
va o dílo neurčuje jiný postup.
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4. VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PO VYDÁNÍ POKYNU K ZAHÁJENÍ 
PRACÍ

4.1 VŠEOBECNĚ

Vlastní výkon stavebního dozoru začíná současně se zahá
jením prací na staveništi. Základní podmínkou pro hladký 
rozběh výkonu je řádná příprava v období mezi jmenová
ním správce stavby a vydáním pokynu k zahájení prací.

4.2 PROGRAM PRACÍ A ODHAD PLATEB

4.2.1 Vyžádání programu prací od zhotovitele

Po předání staveniště vyzve správce stavby odpovědného 
zástupce zhotovitele k předložení programu prací formou 
řádkového harmonogramu.Ten použije k

- porovnávání provedených prací s plánem zhotoví tele za 
účelem získání signálů případného ohrožení lhůty do
končení prací

- získání informací pro objednatele o finančních potře
bách stavby v jqím průběhu

- organizaci stavební dozoru.

Výzva bude obsahovat:

- požadovaný termín předložení programu
- časovou jednotku programu
- děl ení stavby do či nností, j ej i chž termíny hodí á správce 

stavby sledovat
- požadavek na výpočet předpokládaného průběhu faktu

race zhotoví tele
- požadavek na jiné informace, jejichž znalost shledá 

správce stavby nezbytnou.

4.2.2 Časová jednotka programu

Pro program celé stavby volí správce stavby časovou 
jednotku 1 měsíc v současném roce, v následujících letech
1 kvartál.Pro získání informací pro organizaci provádění 
stavebního dozoru bude požadovat program prací na 1 až
2 týdny s časovou jednotkou 1 den.

4.2.3 Dělení stavby do činností s ohledem na 
program prací

Obvykle lze dělit stavby následovně:

Komunikace: zařízení staveniště
příprava staveniště 
odhumusování po úsecích 
propustky
zemní práce po úsecích 
trativody
podsypné vrstvy po úsecích 
podkladní vrstvy po úsecích 
obrusné vrstvy po úsecích 
proti hl ukové zdi 
svodidla 
dopravní značení 
vyklizení staveniště

Mosty: zařízení staveniště a příprava staveniště
zemní práce
piloty nebo ji né způsoby zakládání
pilíře
opery

nosná konstrukce po pol ich či vahadlech
izolace
římsy
zábradlí a svodidla 
vozovka
zatěžovací zkouška 
vyklizení staveniště

K anal i zace: po úsečí ch

Přeložky inž.sítí: provizorní stav 
definitivní stav 

Opěrné a zárubní zdi: po úsecích

Výše uvedené dělení je orientační a není vyčerpávající.

4.2.4 Předpokládaný průběh plateb

Předpokládá se, že informace o budoucím průběhu faktu
race potřebuje objednatel.Správce stavby tedy požaduje 
tento druh informace v souladu s instrukcemi objednatele.

4.2.5 Jiné informace požadované v progra
mu prací

Správce stavby si může vyžádat takové informace, které 
potřebuje pro účely provádění stavebního dozoru nebo 
posouzení reálnosti programu, např.

- objemy určitých prací v časovém období
- druh a počet stavebního vybavení v časovém období
- počet pracovníků v časovém období
- objemy materiáů spotřebovaných v časovém období.

4.2.6 Odsouhlasení programu prací

Předložený program posoudí správce stavby z následují
cích hledisek:

- zda předpokládané práce lze provést s ohledem na ča
sový plán předávání staveniště

- zda plánované práce lze provést s ohledem na předpo
kládané roční období

- zda bude splněna lhůta dokončení prací celé stavby, 
jqích úseků nebo objektů

- zda objemy fakturace souhl asi s objemy prací uvedený
mi ve smlouvě

- zdái jsou splněny podmínky smouvy, které se týkají 
časového průběhu stavby.

Pokud není spokojen s předloženým programem žádá na 
zhotoviteli vysvětlení toho, co shledává sporným.Pokud 
nedostane uspokojivé vysvětlení, žádá zhotovitele o pře
pracování a informuje o této skutečnosti objednatele.Sou
hlas správce stavby s časovým plánem však nezbavuje dle 
čl.7.3 VDP zhotovitele odpovědnosti za dodržení lhůty 
dokončení prací.

Odsouhlasený plán prací (řádkový harmonogramjv přimě
řeném měřítku se umístí na viditelném místě.
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4.2.7 Kontrola souladu postupu prací 
s předloženým programem

Během stavby porovnává správce stavby průběh prací 
s programem a to tak, že odlišnou barvou zakresluje pod 
úsečky řádkového harmonogramu skutečný průběh prací, 
aby byl na první pohled patrný vzah plánu a skutečnos- 
ti.Na vyzvání předá kopii objednateli.

Pokud dojde k ohrožení termínu dokončení stavby nebo 
její části, sdělí správce stavby tuto skutečnost objednateli 
a zhotoviteli, kterého písemně požádá dle svého uvážení o

- vyhotovení upraveného programu prací, který respek
tuje stávající skutečnost a jehož kopii předá objednatel i

nebo o

- návrh opatření, která umožní dodržení termínu dokon
čení stavby.

V těchto případech je na místě k programu prací požadovat 
dodatečné informace o objemech prací, pracovních sil 
a stavebního vybavení, které zhotovitel hodlá použít 
v průběhu prací.

4.2.8 Činnost správce stavby v případě neupos
lechnutí výzvy k dodržování programu 
prací

V případě, že zhotovitel nedbá na upozornění správce 
stavby na zpoždění prací

- sdělí tuto skutečnost objednateli a svolá jednání v této 
záležitosti s objednatelem a zhotovitelem.

Pokud

- bude zhotovitel neodůvodněně odmítat učinit potřebná 
opatření, sdělí správce stavby zhotoviteli, žehodládle 
čl. 63 VDP práce zadat jinému zhotoviteli s tím, že 
rozdíl nabídkové ceny původního zhotovitele a nového 
bude odečten z fakturace původního zhotovitele

- pokud zhotovitel i nadále neprovede náležitá opatření, 
správce stavby vykáže zhotovitele z příslušného části 
staveniště a předá ji novému zhotoviteli

- pokud nebude správce stavby schopen najmout dalšího 
zhotovitele pro zdržené práce,
* sděl í tuto skutečnost obj ed nate! i
* připraví podklady, které umožní použít vůči zhoto

viteli jiná nápravná opatřen i dle čl .63 VDP.

Rozsah a druh podkladů dohodne správce stavby s objed
natelem v souladu se strategií objednatele pro předmětnou 
stavbu.

4.3 DOKUMENTACE PROVEDENÍ DÍLA

4.3.1 Všeobecně

Dokumentace provedení díla zahrnuje podle VDP veške
rou dokumentaci ve vztahu k provedení prací a kterou

- předá objednatel zhotoví tel i,
- vypracuj e nebo opatří správce stavby a předá zhotovitel i
- vy pracuje nebo použi je zhotoví tel aodsouhlasí správce 

stavby.
Vytváří ji souhrn zadávací dokumentace, která určuje dílo 
a jeho předmět pro zadávací řízení a smlouvu o dílo 
a všech dalších výkresů, výpočtů, technických informací,

diagramů, vzorů, modelů, technologických a montážních 
předpisů a ostatních technických dokumentů.

4.3.2 Poskytování dokumentace zhotoviteli

Zadávací dokumentace je předána zhotoviteli bezplatně ve 
dvou výtiscích v rámci uzavření smlouvy o dílo.

V průběhu prací má správce stavby právo předat zhotovi
teli dodatečné výkresy, technické písemnosti a pokyny, 
které považuje za potřebné pro správné provedení díla 
a odstranění jakékoliv vady. Tato dokumentace se předá 
ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel je povinen podle nich 
postupovat.

Pokud podle smlouvy o dílo má objednatel nebo správce 
stavby povinnost předat zhotoviteli určitou dokumentaci 
a dojde ke zdržení prací nebo vzniku nákladů zhotovitele 
následkem nepředání této dokumentace včas, musí správce 
stavby vzít tuto okolnost v úvahu a po projednání s objed
natelem a zhotovitelem určit případné prodloužení lhůty 
dokončení prací a/nebo zvýšení ceny díla.

4.3.3 Předkládání dokumentace zhotovitelem

Zhotovitel je povinen předložit správci stavby ke schválení 
čtyři kopie realizační dokumentace, kterou určuje smlouva 
o dílo nebo požaduje správce stavby. Odsouhlasená doku
mentace se opatří označením: „SCHVÁLENO DNE ....“, 
podpisem správce stavby a případně jeho razítkem. Sou
částí schvalovací doložky může být i požadavek drobných 
změn oproti předloženému návrhu. V případě požadavku 
zásadních nebo rozsáhlých změn musí zhotovitel doku
mentaci přepracovat a znovu předložit. Schvalovací do
ložkou se opatří každý pevný svazek dokumentů, volné 
jednotlivé listiny i volné jednotlivé výkresy. Jedná-li se 
o svazek s cenovými údaji, správce stavby musí parafovat 
každý list.

Pokud v průběhu stavby zhotovitel sám navrhuje změnu 
dokumentace pro provedení prací určité části předmětu 
díla, musí předložit správci stavby:

- výkresy, technické kvalitativní podmínky, výpočty 
a ostatní informace, které jsou nezbytné pro posouzení 
vhodnosti a dostatečnosti návrhu

- písemné pokyny a předpisy, které umožní objednateli 
používat, udržovat, demontovat, znovu smontovat 
aopravovat realizovanou část předmětu dílaobsaženou 
v návrhu zhotovitele.

Schválení změn dokumentace navrhované zhotovitelem 
z vlastního popudu podléhá stejnému postupu jako u do
kumentace, kterou předkládá zhotovitel povinně.

Dokumentace předkládaná zhotovitelem musí být schopná 
rozmnožení běžnými reprodukčními metodami. Náklady 
za její zpracování jsou obsaženy v cenách zhotovovacích 
prací a zvlášť se nehonorují.

Požádá-li správce stavby o vícetisky, musí zhotovitel tyto 
zajistit, ale na náklady objednatele.

4.3.4 Opatrování dokumentace provedení díla

Dokumentace provedení díla je ve výhradním opatrování 
správce stavby, který se stará o schvalování, uložení a evi
denci dokumentace pro zadání stavby a její změny, reali
zační dokumentace a dodatků dokumentace zajištěných 
zhotovitelem i správcem stavby.
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Správce stavby vede knihu dokumentace provedení díla, 
do které se odděleně provádějí tyto záznamy:

- změny dokumentace pro zadání stavby (DZS)
- vypracovaná realizační dokumentace
- dodatky dokumentace zaj i štěně správcem stavby
- dodatky dokumentacepředloženézhotovitel.

Jedná-li se o jednoduchou nebo rozsahem malou stavbu, není 
nutné uvádět jednotlivé druhy dokumentace odděleně.

Zhotovitel má právo obdržet dva výtisky odsouhlasené 
dokumentace provedení díla. Jeden výtisk musí mít trvale 
k disposici na staveništi pro

- vlastní řízení a kontrolu prací
- výkon stavebního dozoru správcem stavby (VDP)
- výkon státního stavebního dohledu (podle stavebního 

zákona)
- výkon státního odborného dozoru (podlesilničníhozá

kona).
Druhý výtisk zhotovitele je určen pro potřeby provádění 
prací.

Jestliže dokumentace provedení díla má takový charakter, 
že není účelné nebo je obtížné pořizovat více kopií (např. 
model, vzorek, ap.), máji v opatrování správce stavby. Pro 
potřeby odsouhlasení a použití se vypracuje protokol, ve 
kterém se uvede charakteristický popis, odkaz na podrob
nosti originálu a případně se připojí fotodokumentace.

4.4 ZEMĚMĚŘIČSKÁ ČINNOST PŘI PRO
VÁDĚNÍ STAVBY

4.4.1 Zeměměřičská činnost zajišťovaná zho
tovitelem

Vytyčovací práce pro provádění prací, geodetická kontrol
ní měření posunu a přetvoření objektů a měření skutečné
ho stavu provedení stavby jsou zeměměřičskou činností, 
na kterou se vztahují ustanovení zákona č.200/1994 Sb., 
o zeměměřičství a vyhláška Českého úřadu zeměměřič

ského a katastrálního č.31/1994 Sb.

Tuto zeměměřičskou činnost zajišťuje zhotovitel na své 
náklady a plně odpovídá za jejich správnost. Výchozími 
podklady jsou stabilizované pevné body, které předá ob
jednatel zhotoviteli při předání staveniště a vytyčovací 
výkresy dokumentace stavby. Provádět zeměměřičské 
práce zhotovitele jsou oprávněny pouze odborně způsobilé 
osoby, t.j. fyzické osoby s ukončeným středoškolským 
nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřičského směru. 
Výsledky musí být ověřovány fyzickou osobou zaměst
nanou nebo najatou zhotovitelem, které bylo uděleno úřed
ní oprávnění, t.j. úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem . Toto ověření prokazuje, že výsledky zeměmě
řičské činnosti odpovídají svými náležitostmi a přesností 
právním předpisů a podmínkám písemně dohodnutými 
s objednatelem (smlouva o dílo, případně podmínky 
správce stavby).

4.4.2 Kontrola správce stavby

Správce stavby má za povinnost kontrolovat zeměměřič
skou činnost zhotovitele z hledisek správnosti, úplnosti 
a přesnosti. Tuto kontrolní činnost může provádět pouze 
odborně způsobilá osoba a výsledky musí být ověřeny

úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Předmě
tem kontroly je zejména:

- poloha, tvar a rozměry prací a objektů,
- měření posunů a přetvoření objektů,
- ověření rozměrů provedených prací pro jejich odsou

hlasení nebo převzetí,
- měření pro záznam skutečného provedeni stavby. 

Kontrolní činnost správce stavby se uskutečňuje buď pří
tomností odborně způsobilé osoby správce stavby při ze
měměřičské činnosti zhotovitele, nebo následnou 
kontrolou výsledků vlastním měřením.

V případě zjištění chybných výsledků zeměměřičské čin
nosti zhotovitele nařídí správce stavby jejich nápravu. 
Kontrola prováděná správcem stavby nezbavuje zhotovi
tele odpovědnosti za správnost a přesnost jeho zeměměřič
ské činnosti.

Jestliže nějaké práce byly provedeny na základě chybných 
výsledků zeměměřičské činnosti zhotovitele, je tento po
vinen provést nápravu na vlastní náklady a ve shodě s po
kyny správce stavby.

Správce stavby musí dohlížet, aby zhotovitel řádně chránil 
a pečoval o všechny pevné polohové a výškové body pře
vzaté od objednatele a případně zničené body bezplatně 
obnovil.

4.5 ZAHÁJENÍ PRACÍ

4.5.1 Všeobecně

Zahájení práce ve smyslu tohoto článku má dva významy

- zahájení práce dle čl .41 VDP, t.j zahájení sta/by (dále 
v textu „ zahájení práce")

- zahájení jednotlivých prací, které stavbu tvoří (dále 
v textu „zahájení jednotlivých prací").

4.5.2 Lhůta pro vydání pokynu zahájit práce

Práce zahájí zhotovitel po obdržení pokynu správce stavby 
k zahájení prací.Pokyn musí být vydán

- ve lhůtě, která je uvedená v příloze k nabídce. Tato 
lhůta se počítá od vzniku smluvního závazku provést 
dílo

- po předání staveniště nebo současně s předáním stave
niště zhotovitel i.

4.5.3 Lhůta pro zahájení práce

Zhotovitel je povinen zahájit práce po obdržení pokynu 
správce stavby co nejdříve nebo, je-li termín zahájení ve 
smlouvě uveden, nejpozději v tomto termínu.

4.5.4 Činnost správce stavby v případě, že 

zhotovitel práce nezahájí

Jestliže zhotovitel po výzvě práce nezahájí a neomluví se, 
požádá správce stavby zhotovitele o vysvětlení této sku
tečnosti.

V případě, že vysvětlení zhotovitele není dle názoru správ
ce stavby přijatelné, sdělí správce stavby po dohodě s ob
jednatelem, že hodlá zhotoviteli práce odejmout za 
podmínek, které jsou uvedeny v čl.63 VDP'.

15



4.5.5 Lhůta pro dokončení díla

Lhůta pro dokončení díla, jeho části nebo úseku je uvedena 
v příloze k nabídce a počítá se od data skutečného zahájení 
prací příslušného rozsahu.Lhůta je uvedena v kalendář
ních dnech.Správce stavby může lhůtu pro dokončení prací 
po projednání s objednatelem prodloužit na základě žádos
ti zhotovitele, pokud shledá důvody k prodloužení v sou
ladu se smlouvou.

4.5.6 Důvody k prodloužení lhůty pro do
končení prací

Lhůta pro dokončení prací může být po náležitém projed
nání prodloužena dle následujících článků VDP:

čl.6.4 nepředán' dokumentace nebo pokynů sprá/ce stav
by, o které byl zhotovitelem požádán dle čl .6.3

čl.12.2 v případě výskytu fyzických překážek nezavině
ných zhotovitelem

čl.36.4 pokud správce stavby požaduje zkoušku dle 
čl.36.4, t.j. zkoušku mimořádnou , zkouška požadav
kům sprá/ce stavby vyhoví a vznikne tím zdržení

čl .40.2 při přerušení prací na příkaz správce sta/by při 
splnění podmínek dle či.40.1

čl.44.1 při změně množství nebo povahy prací z důvodu

- prokazatel ně mi mořádných kl i mati ckých podmí
nek

- překážek v práci způsobených objednatelem
- zvláštních okolností nezaviněných zhotovitelem

čl.69.4 při přerušení prací nebojqich omezení zhotovite
lem jako důsledek nezaplacení faktury do 28 dnů po 
uplynutí lhůty dlečl.60.1 asnásledkem vzniku zdržení. 

Správce stavby nedoporučí k projednání žádosti, ve kte
rých zhotovitel přesně neuvede číslo článku VDP, který jej 
k žádosti opravňuje.Prodloužení lhůty uvádí správce stav
by v kalendářních dnech.

4.5.7 Skutečná lhůta dokončení prací

Správce stavby stanoví skutečnou lhůtu dokončení prací 
nebo jejich částí jako rozdíl mezi datem zahájení práce 
zhotovitelem a datem vydání protokolu o převzetí všech 
prací a to v kalendářních dnech. Současně stanoví rozdíl 
mezi skutečnou lhůtou a Ihůtou uvedenou ve smlouvě 
zvětšenou o prodloužení, se kterým správce stavby po 
projednání s objednatelem souhlasil (t.j.lhůtou vyplývající 
ze smlouvy).

4.5.8 Smluvní pokuta za nedodržení lhůty 
dokončení prací

V protokolu o převzetí prací uvede správce stavby rozdíl 
mezi lhůtou skutečnou a lhůtou vyplývající ze smlou
vy.Smluvní pokutu tvoří součin rozdílu lhůt a smluvní 
pokuty za den, která je uvedena v příloze k nabídce. Cel
ková pokuta nesmí překročit limit smluvní pokuty, který 
je rovněž uveden v příloze k nabídce.

4.5.9 Zahájení jednotlivých prací

Zhotovitel oznámí správci stavby v dostatečném časovém 
předstihu zahájení každého druhu prací uvedeného v sou
pisu prací.

Správce stavby před zahájením jednotlivých prací kontro
luje, zda

- práce j sou sprá/ně vytýčeny
- materiá, stavební dílce a stavební postupy jež hodlá 

zhotovitel použít odpovídají smlouvě
- předchozí práce, které budou dalším stavebním postu

pem zakryty splňují požadavky smlouvy.

Kontroly jsou popsány v příslušných článcích těchto po
kynů.

4.6 ODSOUHLASENÍ PRACÍ

4.6.1 Všeobecně

Odsouhlasením prací ve smyslu ustanovení VDP se míní 
souhlas správce stavby s polohou, rozměry, množstvím, 
kvalitou a oceněním provedených prací.Toto odsouhlase
ní však nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplý
vajících ze smlouvy o dílo.

4.6.2 Odsouhlasení množství prací

Zhotovitel je povinen předat správci stavby současně s mě
síční fakturou soupis provedených prací sestavený způso
bem, který určí správce stavby. Správce stavby kontroluje 
soupis provedených prací

- přítomností pracovníka správce stavby při měření hoto
vých prací, které provádí zhotovitel,

- měřením za přítomnosti zhotovitele, kterého vyzve 
k účasti,

- výpočtem objemu prací z výkresů, kterému na vyzvání 
předl oží zhotovi tel a porovnán í m tohoto obj emu se sku
tečností,

- porovnáním výměr zakrytých prací, kteréjsou potvrze
ny na formúl ářích žádostí zhotovi tele o odsouhlasení 
prací před j^ich zakrytím.

Objem prací provedených za měsíc se určí tak, že se zjistí 
celkový počet provedených jednotek k datu fakturace 
a odečte se celkový počet jednotek fakturovaných do mi
nulého fakturačního období.

Nezúčastní-li se zhotovitel měření prací, platí jako správné 
objemy prací, které zjistil správce stavby, pokud zhotovitel 
do 14 dnů neprohlásí takto zjištěné výměry za nespráv- 
né.Pak musí správce stavby výměry znovu prověřit a vý
měry potvrdí nebo změní.

4.6.3 Kontrola kvality prací

Správce stavby odsouhlasuje pro účely potvrzení plateb 
a udělení souhlasu se zahájením prací navazujících na 
práce skončené, tedy takové, jejichž kvalita, poloha, roz
měry splňují podmínky smlouvy. Kontrolou kvality prací, 
materiálu a technologických zařízení se zabývá kapitola 4.9.

Jestliže některé zkoušky prací vyžadují delší časové obdo
bí a platby za provedené práce by byly z toho důvodu 
odloženy, může správce stavby potvrdit pro proplacení 
i tyto práce v případě, že všechny kontroly vstupů těchto 
prací mají positivní výsledky.

16



Například, když výsledky zkoušek kameniva, cementu , 
receptury betonu a technologické postupy odpovídají 
smlouvě, není třeba platbu podmiňovat positivním výsled
kem pevnosti betonu po 28 dnech.

Takové práce lze pro měsíční fakturaci odsouhlasit s tím, 
že pokud se po dokončení kontroly ukáže, že práce smlou
vě neodpovídají, správce stavby jejich hodnotu z následu
jící faktury odečte a dá pokyn k nápravě.

4.6.4 Odsouhlasení prací před zakrytím 
a odstraněním

Zhotovitel je povinen požádat správce stavby o souhlas se 
zakrytím prací, základové spáry nebo pláně.Správce stav
by se ke kontrole prací, základové spáry nebo pláně před 
zakrytím dostaví nebo prohlásí, že kontrolu nehodlá pro
vést.Předmět kontroly se pak považuje za správcem stavby 
odsouhlasený. Při kontrole správce stavby zjistí a zkontroluje

- tvar a polohu prací, základové spáry nebo pláně
- obj em prací
- skutečnost, zda byly náležitě odebrány vzorky - vlast

nosti prací a materiálu

a zjištěné skutečnosti porovná s požadavky TKP a ZTKP. 
O výsledku kontroly si vede záznamy . Pokud je správce 
stavby s pracemi spokojen, udělí zhotoviteli souhlas se 
zakrytím prací a potvrdí zhotoviteli jejich objem.

Zhotovitel si musí být vědom, že jakákoli kontrola 
a odsouhlasení prací správcem stavby nezbavuje zho
tovitele odpovědnosti za provedené práce.

Zhotovitel musí rovněž požádat správce stavby o odsou
hlasení výměr pomocných prací před jejich odstraněním, 
pokud jsou součástí soupisu prací.

Při odsouhlasování soupisu provedených prací pro měsíč
ní fakturu pak zhotovitel prokáže objem těchto prací po
tvrzeným výkazem výměr pořízeným před jejich zakrytím 
nebo odstraněním.

4.7 PŘERUŠENÍ PRACÍ

4.7.1 Písemný příkaz k přerušení prací

Pokud shledá správce stavby, že je nutno práce přerušit, 
předá zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací.Ten 
obsahuje:

- rozsah prací, j q i chž prováděni j e přerušeno
- datum přerušení
- důvod k přerušení prací
- podmínky pro opětovné zahájení prací

Kopii příkazu pošle správce stavby objednateli.Ke kopii 
připojí sdělení, jaké budou následky přerušení prací a kdo 
ponese jeho případné náklady. Vzor příkazu k přerušení 
prací viz příl. č. 11.

4.7.2 Posouzení důvodu k přerušení prací

Správce stavby posoudí, zda přerušení prací je způsobeno

- skutečností, že nastaly okolnosti, kdy dlesmlouvy není 
dovoleno provádět práce

- nedbá ostí zhotovitele
- povětrnostními podmínkami, při kterých není dovoleno 

provádět práce

- skutečností, že přerušení některé činnosti je nezbytné 
pro řádné provádění prací a to není způsobeno nedba
lostí správce stavby a objednatele nebo následkem výs
kytu výjimečných rizik dlečl.20.4 VDP.

V těchto případech není přerušení způsobeno objektivní 
skutečností (výjimečná rizika), objednatelem nebo správ
cem stavby a tedy náklady přerušení nese zhotovitel .Tako
vé přerušení prací také nezakládá důvod k prodloužení 
Hnity dokončení prací.Tuto skutečnost sdělí správce stav
by v příkaze k přerušení prací.

4.7.3 Určení náhrady za přerušení prací

Jestliže příkaz k přerušení prací byl dán z jiného důvodu 
než je uveden v čl.4.7.2. pak správce stavby předpokládá, 
že bude zhotovitelem požádán o dodatečnou platbu, která 
kryje zhotoviteli náklady na přerušení prací, které nezavi
nil a to do 28 dnů po vzniku důvodu k přerušení.To platí 
i pro žádost o prodloužení lhůty k dokončení prací.O svém 
předpokladu správce stavby informuje zhotovitele.

Po obdržení žádosti o dodatečné platby a prodloužení lhů
ty posoudí jejich přiměřenost.Zhotovitel je povinen předat 
podrobný rozpočet dodatečné platby s náležitým zdůvod
něním.

Jestliže správce stavby neshledá dodatečnou platbu či pro
dloužení lhůty přiměřené nebo nedostatečně zdůvodněné, 
vyvolá jednání s objednatelem a zhotovitelem, během kte
rého se snaží přiměřené platby a prodloužení dohodnout.

Nedojde-li k dohodě, je správce stavby oprávněn sám roz
hodnout o přiměřených náhradách s tím, že tyto náhrady 
jsou platné dočasně než

- doj dek dohodě nebo
- rozhodne se o výši náhrad v rozhodčím řízení dlezáko- 

nač.216/1994 Sb. nebo
- rozhodne o výši náhrad soud, pokud j e na návrh které- 

koliv strany rozhodčí náez soudem zrušen a jsou-li 
k tomu důvody uvedené v zákoně č.216/1994 Sb.

4.7.4 Přerušení prací o více než 84 dnů

Jesliže příčinou přerušení prací jsou důvody uvedené 
v článku 4.7.2., není přerušení způsobeno ani objektivní 
skutečností (zvláštní rizika) ani objednatelem nebo správ
cem stavby, pak není délka přerušení prací omezena 84 
denní Ihůtou.

Není-li tomu tak, pak správce stavby může přerušit práce 
nebo jejich část pouze na 84 dnů. V tomto případě musí buď

- povol it pokračování prací na žádost zhotovitele a to do 
28 dnů po obdržení žádosti

nebo se ocitne v nebezpečí, že zhotovitel může

- přerušené práce zcela vynechat
- odstoupit od smlouvy ažádat náhradu škody, která mu 

tímto vznikne, jedná-l i seocelédílo.

4.8 NÁLEZY NA STAVENIŠTI

Dojde-li při činnosti na staveništi k nepředvídaným nále
zům kulturně cenných předmětů, zbytků staveb, chráně
ných části přírody nebo archeologickým nálezům, 
postupuje se ve shodě s ustanovením stavebního zákona, 
zákona o státní památkové péči a VDP takto:
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a) zhotovitel je povinen okamžitě zastavit všechny práce 
na nalezišti, provést všechna potřebná opatření, aby se 
zabránilo poškození, zničení nebo ztrátě näezu a ne
prodleně ohlásit náez sprá/ci stavby,

b) správce stavby prověří, zdaje nález řádně zabezpečen, 
zajistí případné odstranění nedostatků a o nálezu ihned 
uvědomí stavební úřad a orgán státní památkové péče. 
Jedná-li se o chráněné části přírody, je třeba däe učinit 
oznámení orgánu státní ochrany přírody, v případě arche
ologického näezu oznámení archeologickému ústavu,

c) hrozí-li prodlení oznamovací povinnosti, protože správ
ce stavby není k dosažení (např. z důvodu provádění 
pouze občasného sta/ebního dozoru), zhotovitel zajistí 
oznámení näezu podle odstavce b) a následně co nq- 
dříve uvědomí správce stavby,

d) o předmětu, místu a datu näezu, näezci, zabezpečova
cích opatřeních a provedeném oznámení se musí pro
vést záznam do stavebního deníku nebo vypracovat 
protokol.

Dále se postupuje podle podmínek, které stanoví stavební 
úřad ve spolupráci s příslušnými státními orgány nebo 
archeologickým ústavem.

Jestliže podmínky stavebního úřadu na ochranu zájmů 
příslušných státních orgánů ve vztahu k nálezům na stave
ništi způsobí zhotoviteli nějaké náklady, nebo dojde ke 
zdržení prací v důsledku zastavení nebo přerušení prací, 
pak správce stavby po projednání s objednatelem a zhoto
vitelem určí:

- prodloužení lhůty provedení prací, ke které se zhotovi
tel zavázá ve smlouvě o díl o, anebo

- částku, o kterou se zvýší cena díl a

Jedná-li se o archeologický nález má nálezce právo na 
odměnu podle zákona č.20/1987 Sb.

4.9 KONTROLA MATERIÁLU, TECHNO
LOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOV
NÍCH POSTUPU

4.9.1 Cíle činnosti správce stavby při prová
dění kontroly prací

Cíle činnosti správce stavby v této oblasti je

- získat v průběhu prací jistotu, že konečný výsledek 
prací bude odpovídat svému účel u a bude shodný s po
žadavky smlouvy o dílo

- sestavit dokumentaci, která kdykoli následně prokáže 
vlastnosti materiäú, které do díla byly zabudovány, 
technologických zařízení, kterým dílo bylo vybaveno 
apracovních postupů, kterék reáizaci dílabyly použi
ty-

Těmto cílům je činnost správce stavby podřízena.

4.9.2 Plánování kontrolní činnosti

Správce stavby operativně plánuje a provádí kontrolu pra
cí zhotovitele. Proto potřebuje znát čas, kdy hodlá zhoto
vitel práce provádět a druh těchto prací. Tyto informace 
získá pomocí

- týdenního programu prací zhotovitele

- žádostí zhotovitele o kontrolu dokončených prací 
a souhlas s pokračováním prací

V týdenním programu prací vybere správce stavby

- práce, jqichž provádění hodlá být přítomen
- vzorky, jqichž odběru hodlá být přítomen
- zeměměřičské práce, kterým hodlá být přítomen, nebo 

které hodí á zkontrol ovát
- zkoušky, kterým hodlá být přítomen 

a informuje o svém výběru zhotovitele.

Účelem této činnosti je zabránit, aby zhotovitel musel 
práce upravovat nebo jako vadné odstraňovat a opakovat. 
Pokud obdrží správce stavby žádost zhotovitele o kontrolu 
dokončených prací a souhlas s pokračováním prací je po
vinen se ke kontrole co nejdříve vyjádřit, t.j.

- oznámit, kdy se ke kontrole dostaví
- oznámit, ženení potřeba, aby práci zkontrolová (zdů- 

vodu trvá e dobré kvá i ty prací)

V případě, že ohlásí svou přítomnost a ke kontrole se 
nedostaví, je považována práce, či zkouška za odsouhlase
né.

4.9.3 Žádost zhotovitele o kontrolu dokonče

ných prací a souhlas s pokračováním 
prací

Zhotovitel musí písemně žádat správce stavby v průběhu 
prací o jejich kontrolu pokaždé, když jsou dalším pracov
ním postupem překryty.

Současně se žádostí o souhlas s pokračováním prací pře
dává zhotovitel přílohy s údaji, které dokazují, že práce 
jsou provedeny v souladu se smlouvou.Správce stavby 
vyjadřuje svoji spokojenost s provedenými pracemi udě
lením souhlasu s jejich pokračováním.

Při záhájení stavby nebo její části správce stavby:

- předá zhotoviteli vzor formulae žádosti zhotovitele 
o kontrolu dokončených prací a souhlas s pokračová
ním prací (viz přílohač. 10)

- dázhotoviteli pokyny, kde ajak budou formuláře správ
ci stavby předávány

- předá zhotoviteli informaci o svých dozorcích stavby 
případně asistentech ajqich pravomocích, které na ně 
přenesl v souvislosti s odsouhlasováním prací, pokud 
tento akt nebyl dosud učiněn.

4.9.4 Příprava správce stavby ke kontrole 
kvality prací

Pracovníci správce stavby se za účelem provádění kontro
ly prací seznámí s TKP, ZTKP a soupisem prací. Ty obsa
hují:

- vlastnosti materi ä u a stavebních směsí
- kváitativní požadavky na práce a konstrukce
- způsob odebrání vzorků
- druhy zkoušek a způsob j q i ch provedení
- četnost zkoušek
- požadavky na osvědčení vhodnosti použitých výrobků 

a materi ä ů
- způsob měření placených objemů
- povolené odchylky od dokumentace stavby
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Správce stavby se rozhodne, jak bude TKP a ZTKP v kon
krétních případech aplikovat a seznámí s tím zhotovitele. 
Dále si ověří - zda zkoušky uvedené v TKP a ZKP dosta
tečně prokazují v příslušném případě dostatečně kvalitu 
prací - zda laboratoře zhotovitele jsou dostatečně vybave
ny k provádění zkoušek - zda nezávislé laboratoře, které 
budou používány zhotovitelem mají příslušná oprávnění.

4.9.5 Provádění kontroly

Správce stavby se snaží zajistit v zájmu objednatele co 
nejlepší kontrolu prací svou přítomností, kterou výše uve
deným způsobem plánuje. Ke kontrole přistupuje náležitě 
připraven. Zhotovitel je správcem stavby poučen, jak bude 
kontrola probíhat. Nic by tedy nemělo bránit bezkonflik
tnímu průběhu kontroly. Správce stavby provádí kontrolu

- materiálů, které hodlá zhotoví tel do díl a zabudovat tím, 
že
* kontrol uje odebrání jej ich vzorků,

* je přítomen zkouškám které provádí zhotovitel ve 
svém zařízení

* a/i duje výsledky zkoušek, zakládá je a na jq ich 
zákl adě odsouhl asuj e použi tí zkoušeného materi ál u 
(např. kamenivo, asfalt, výztuž)

- sta/ebních dílů, které hodlá zhotovitel do dílazabudo- 
vattím, že
* vyžadujepříslušnécertifikáty, které a/i duje, zaklá

dá a na jej ich základě odsouhl asujejq ich použití 
(např.cementové výrobky, kameninové trouby, 
svodidla, barvy)

- technolologických zařízení, které hodlá zhotovitel do 
dílazabudovat tím, že
* kontroluje charakterištiky zařízení dle dokumen

tace technologického zařízení a porovnává s poža
dovanými charakteristikami uvedenými vešmiouvě

* vyžadujepříslušnécertifikáty, kteréeviduje, zaklá
dá a na jqich základě odsouhl asuj e jejich použití 
(např.pumpy, světel né signalizace atd. ...)

- prací, které zhotovitel provádí tím, že
* je přítomen zkouškám, které provádí zhotovitel ve 

svém zařízení

* eviduje výsledky zkoušek, zakládaje a najqich 
základě odsouhl asuj e jq ich zakrytí následujícími 
pracemi (např.beton, násypy, podsypnévrstvy ...)

* je přítomen po celou dobu provádění důležitých 
prací (např. betonáž, předpínání výztuže, injektáž, 
izolace, ap.) a dohlíží na dodržování technologic
kých postupů

* kontroluje polohu prací ajqich objem

- stavební vybavení, které zhotovitel hodlá pro plnění 
smlouvy použít, tím že

* vyžadujepříslušnécertifikáty, kteréeviduje, zaklá
dá a na j q i ch zákl adě odsouhl asuj e j ej i ch použi tí

* zkontrol uje výšiedky jejich práce (např. úči nnost hut
nícího zařízení, průchodnost trysek distributorů...).

4.9.6 Náklady na zkoušky

Z hlediska úhrady nákladů za odebrání vzorků a zkoušky 
se tyto dělí na

- zkoušky, jqichž náklady nese zhotovitel

- zkoušky, jejichž náklady nese objednatel 

Kriteria dělení jsou

a) zda jsou zkoušky uvedeny v TKP a ZKP

b) jaké jsou výsledky zkoušek

Závislost mezi kriterii a nositelem nákladů je patrné z ná
sledující tabulky:

a) uvedení 
zkoušky 

vTKPaZTKP

b) výsledek 
zkoušky

okolnosti
zkoušky:

náklady nese:

ano vyhovující zhotovitel

ano nevyhovující zhotovitel

ne vyhovující objednatel

ne nevyhovující zhotovitel

ano, ne vyhovující zkouška

opakovaná

objednatel

ano, ne nevyhovující zkouška

opakovaná

zhotovitel

ne vyhovující v nabídce 

nedostat, 

popsaná *)

objednatel

ne nevyhovující v nabídce 

nedostat, 

popsaná *)

zhotovitel

*) Je-li například požadována koplexní zkouška po dokončení díla, 
která není v soupisu prací stavby náležitě popsána, má se za to, že 
zhotovitel není schopen uvést do nabídky í cenu. Správce stavby 
pak určí jqí rozsah v průběhu prací, nebo o to požádá zhotovitele. 
Zhotovitel pak může zjistit náklady na zkoušku a z toho vyplývaj id 
cenu, kterou předloží k odsouhlasení.

4.9.7 Zkoušky nařízené správcem stavby

Správce stavby může požádat zhotovitele, aby provedl 
zkoušky, které nejsou uvedeny ve smlouvě, při čemž má 
na mysli pouze ověření kvality díla v průběhu prací v záj
mu objednatele. V závažných případech projednává tuto 
skutečnost s objednatelem. Důvodem k požadavku těchto 
zkoušek může být, že

- výsledky zkoušek uvedených v TKP a ZTKP jsou po
sitivní, ale nezaručují dostatečně konečnou kvalitu díla 
(např.dodatečná zkouška agresivity vody, vymíláni 
dna, vol ba druhu svarů, atd.)

- správce stavby má pochyby o správnosti výledku pro
vedené zkoušky (např.není-li odběru vzorků nebo pro
vedení zkoušky přítomen).

4.10 ODKRYTÍ PRACÍ A UMOŽNĚNÍ PŘÍ

STUPU

4.10.1 Všeobecně

Správce stavby může nařídit zhotoviteli, aby zakryté práce 
odkryl a umožnil k nim správci stavby přístup.Jedná se 
o nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly. 
Ustanovení uvedená v VDP určují, aby byl postižen ten, 
kdo selhání způsobil. Úkolem správce stavby je, aby této 
konfliktní situaci předcházel.
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4.10.2 Důvody k příkazu k odkrytí prací

Správce stavby nařídí odkrytí prací v následujících přípa
dech:

- jestiižezhotovitel zanedbá svoji povinnost žádat o sou
hlas správce stavby se zakrytím prací,

- jestliže sprái/cem stavby odsouhlasí zakrytí prací, áe 
v dá ším průběhu stavby zj i stí, že práce nespi ňuj í poža
davky uvedené ve smi ouvě(např. netěsnost izolace, ne- 
únosnost podkladních vrstev atd.),

- jestližebyloodsouhlasenosprávcemstavbyzakrytípra
cí, áe v dáším průběhu stavby stratí jistotu, že jeho 
kontrola byla náežitáa požaduj ejqí opakování.

4.10.3 Náklady na odkrytí prací

VDP určují, kdo nese náklady na odkrytí prací a uvedení
do původního stavu. Stanovení nositele nákladů závisí na

- příčinách pokynu k odkrytí prací
- výsledcích zkoušek.

Z následující tabulky je patrné určení nositele nákladů ve
smyslu VDP.

výsledek kontroly: důvod odkrytí prací: náklady nese:

vyhovující správce stavby nebyl 

žádán o souhlas se 

zakrytím prací

zhotovitel

nevyhovující správce stavby nebyl 

žádán o souhlas se 

zakrytím prací

zhotovitel

vyhovující 

(práce nebyly vadné)

vada zakrytých prací objednatel

nevyhovující 

(práce byly vadné)

vada zakrytých prací zhotovitel

vyhovující opakování kontroly objednatel

nevyhovující opakování kontroly zhotovitel

Správce stavby určí po projednání se zhotovitelem a ob
jednatelem náklady na odkrytí prací, vyžádané zkoušky 
a uvedení prací do původního stavu.Tyto náklady se za
počtou na vrub jejich nositele určeného správcem stavby 
ve smyslu tohoto článku.

4.11 ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU, TECH
NOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PRACÍ, 
KTERÉ NEODPOVÍDAJÍ SMLOUVĚ, 
PŘÍPADNĚ PŘÍPUSTNOST SLEV

4.11.1 Všeobecně

Správce stavby může nařídit zhotoviteli, aby odstranil 
materiál, technické zařízení a práce v případě, že neodpo
vídají smlouvě. Pokud je pokyn dán před tím, než jsou 
materiál, stavební dílce nebo technologická zařízení zabu
dovány, jedná se o důsledek běžné kontroly stavebního 
dozoru. Pokud došlo k zabudování do předmětu díla, jedná 
se o nápravné opatření v zájmu objednatele, když selhal 
běžný systém kontroly. Ačkoli náklady na odstranění vad
ných materiálů, stavebních dílů, technologického zařízení 
a prací vždycky nese zhotovitel, úkolem správce stavby je 
předcházet této konfliktní situaci.

4.11.2 Důvody pokynu k odstranění

4.11.2.1 Pokyn k odstranění materiálu a staveb
ních dílců ze staveniště

Zhotovitel je povinen žádat správce stavby o odsouhlasení 
použití materiálů a stavebních dílců k zabudování do před
mětu díla. Správce stavby je povinen bez zbytečného od
kladu tuto kontrolu provést a vyloučit z použití materiál 
a stavební dílce, které nevyhovují požadavkům TKP 
a ZTKP. Správce stavby vyloučený materiál a stavební 
dílce viditelně označí a - nařídí zhotoviteli jejich odstraně
ní ze staveniště nebo - stanoví podmínky, za kterých může 
být vyloučený materiál a stavební dílce použity (např.po- 
užití k pomocným pracem, nebude-li ohrožena kvalita 
zhotovovacích prací, úprava křivky zrnitosti a pod.)

4.11.2.2 Příkaz k výměně zabudovaných mate
riálů a stavebních dílců zabudovaných

Příkaz správce stavby k výměně zabudovaných materiálů 
a stavebních dílců je nápravným opatřením, pokud nejsou 
vadné materiály a stavební dílce zachyceny před jejich 
zabudováním. K selhání běžného kontrolního systému 
může dojít následovně:

- zhotovitel zanedbá povinost žádat o odsouhlasení ma
teriálů a stavebních dílců před jqich zabudováním

- zhotovitel zabuduje materi ä astavební díl cévy loučené 
kontrolou sprá/ce stavby

- materiá astavební dílcejsou k použití správcem stavby 
odsouhlaseny, ale po jqich zabudování správce stavby 
zjistí, že smlouvě nevyhovují. Náklady na odstranění 
nese i v tomto případě zhotovitel, protože jakékoliv 
odsouhlasení dozorce stavby nezba/uje zhotov i tele od
povědnosti za kvalitu díla vyplývající ze smlouvy o dí
lo.

4.11.2.3 Pokyn k odstranění a novému prove
dení prací v souvislosti s materiály, 
technologickým zařízením a pracovní
mi postupy

Pokyn k odstranění prací s výše uvedenými souvislostmi 
je krajním řešením a dochází k němu v důsledku selhání 
předchozí kontroly, nebo vad, které vznikly mezi odsou
hlasením a zabudováním. K požadavku na odstranění při
stupuje správce stavby jestliže

- materiá a stavební dílcejsou zhotovitelem znehodno
ceny během manipulace (např. rozdělení betonu na 
frakce během dopravy nebo ukládání, znečištění kame
niva během skladování, popraskání cementových vý
robků vlivem chybného uložení atd.),

- části technologických zařízení jsou odcizeny,
- tvary a rozměry prací jsou chybné, (např. poloha bed

nění, chyby ve vytýčení díla atd.),
- pracovní postupy nezaručují kvá i tu díl a (např. nedosta

tečné nebo nadměrné vlhčení zeminy při hutnění, nedo
statečné hutnění obalovaných směsí v příslušném 
ročním období atd.).
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4.11.2.4 Pokyn k odstranění a novému prove
dení prací v souvislosti z dokumen
tací zhotovitele nebo se vším, za co 
zhotovitel odpovídá

Pokyn k odstranění prací s výše uvedenými souvislostmi, 
který je motivován zájmy objednatele, je krajním řešením 
a dochází k němu v důsledku selhání předchozí kontroly.

Správce stavby má za povinnost

- požadovat, aby by I a respektována dokumentace prove
dení dílapředanáobjednatelemzhotoviteli nebo nařizo
vat v záj mu obj ednatá e j ej í změny

- odsouhlasovat dokumentaci provedení díla, kterou ve 
smyslu smlouvy předává zhotovitel správci stavby.

Pokud správce stavby nařizuje změny dokumentace pro
vedení díla, plně za ně odpovídá. Pokud správce stavby 
dokumentaci provedení díla předložené zhotovitelem od- 
souhlasuje, je odpovědný za dílo zhotovitel.

K požadavku na odstranění prací v souvislosti s dokumen
tací přistoupí správce stavby jestliže

- práce byly provedeny dle dokumentace zhotovitele, 
která nebyla předložena k odsouhlasení a nesplňuje 
podmínky smlouvy

- dokumentace provedení díla byla odsouhlasena a ná
sledně správce stavby zjistil, že neodpovídá smlouvě.

4.11.3 Uplatnění slevy

Jestliže se výsledek požadovaný smlouvou o dílo nepod
statně odchyluje od skutečnosti, může správce stavby mís
to pokynu k odstranění prací uplatnit požadavek na slevu 
z ceny podle smlouvy o dílo v případě, že

- možnost uplatnění slevy odsouhlasí objednatel a
- odchylky od parametrů prací uvedených ve smlouvě

* neovlivní kvalitu díla po jeho dokončení

* neovlivní konečný vzhled dílapojeho dokončen 

Návrh slevy vypracuje správce stavby a po projednání 
s objednatelem a zhotovitelem určí výši slevy a způsob 
její uplatnění.

4.12 PŘEVZETÍ PRACÍ

4.12.1 Oznámení zhotovitele o dokončení 
prací

Správce stavby přebírá předmět díla nebo jeho části na 
základě oznámení zhotovitele, že předmět díla nebo jeho 
části jsou dokončeny a schopny sloužit svému účelu. Zho
tovitel může žádat o převzetí

- všech prací (celéstavby)
- úseku nebo objektu, který má ve smlouvě odlišnou 

lhůtu dokončení
- úseky nebo objekty používané objednatelem, i kdyžto 

nebylo uvedeno ve smlouvě
- části prací předčasně používané, podle rozhodnutí ob

jednatele, i kdyžto nebylo uvedeno ve smlouvě, jed ná- 
li se však o užívání trvalé.

Podmínkou převzetí je, že zhotovitel předá správci stavby 
prohlášení, že se zavazuje co nezrychleji provést všechny 
nedokončené práce a dodatečné práce, které budou v sou

ladu se smlouvou požadovány správcem stavby během 
záruční doby. Předmět díla nebo jeho část je převzata 
vydáním protokolu o převzetí prací.

4.12.2 Příprava správce stavby k vydání 
protokolu o převzetí prací

Předpokládá se, že správce stavby má ve své evidenci 
kopie dokumentů, které obsahují výsledky jeho kontrolní 
činnosti, t.j

- vydaná rozhodnutí a pokyny
- odsouhlasení
- výsledky zkoušek
- realizační dokumentaci
- podkl ady pro práce změněné a dodatečné

Správce stavby dle obsahu své evidence požádá zhotovi
tele o dokumenty, které musí zhotovitel ke svému ozná
mení přiložit. Aby se převzetí urychlilo, je vhodné 
informovat zhotovitele o rozsahu příloh k oznámení pře
dem. Správce stavby pak posoudí zda

- předmět díl a nebo j eho části j sou schopny sl oužit svému 
účelu

- dokumenty dodané zhotovitelem jsou kompletní
- předmět dílajeúplnědokončen ve smyslu smlouvy
- kvalita prací je dostatečně prokázána

Správce stavby musí na základě svého posouzení do 21 
dnů (nebo jiného termínu dle ZDP) po obdržení oznámení 
o ukončení prací připravit protokol o převzetí nebo zprávu 
zhotoviteli o důvodech proč protokol o převzetí nebyl 
vydán.

4.12.3 Dokumenty požadované správcem stav
by s oznámením o dokončení prací.

Dokumenty, které je nutno předložit jsou zejména:

- stavební deníky
- výši edky zkoušek a závěrečná zpráva o kval i tě
- certifikáty
- dokumentace skutečného provedení, pokud ji dle 

smlouvy zpracovává zhotovitel
- zaměření v souřadnicích
- seznam požadavků státního stavebního dohledu a stát

ního odborného dozoru aj^ ich zohlednění při provádě
ní prací

- revizní zprávy
- provozní řády

Správce stavby může požadovat ještě další doklady, např. 
vyjádření budoucího správce atd.

4.12.4 Přejímací zkouška

Správce stavby nevydá protokol o převzetí předmětu díla 
nebo jeho části bez úspěčně provedené přejímací zkoušky, 
je-li tato zkouška požadována ve Smlouvě o dílo.

Přejímací zkouška je požadována tam, kde je nutno ještě 
ověřit spolupůsobení jednotlivých částí stavby. Usoudí-li 
správce stavby, že není dostatečně prokázána celková kva
lita předmětu díla nebo jeho části dílčími zkouškami, může 
požadovat v zájmu objednatele provedení nebo zajištění 
přejímací zkoušky zhotovitelem. O takovém rozhodnutí 
musí informovat zhotovitele v dostatečném předstihu. Ná
klady na provedení přejímací zkoušky jejíž výsledky jsou
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positivní nese vždy objednatel, ať se jedná o zkoušku uve
denou ve smlouvě nebo zkoušku požadovanou správcem 

stavby.

4.12.5 Protokol o převzetí prací

Jestliže zhotovitel splnil všechny své závazky vyplývající 
ze smlouvy o dílo, správce stavby vydá protokol o převzetí 
prací, který musí obsahovat

- datum, kdy byly práce skončeny tak, aby mohly sloužit 
svému účelu

- soupis vad, které byly k tomu datu zjištěny
- soupis prací nedokončených
- soupis vad a způsob jej ich odstranění.
Vzor formuláře protokolu o převzetí prací je uveden přílo
ze č.12.

4.12.6 Činnost správce stavby, když před
mět díla nebo jeho části nemohou být 
převzaty.

Usoudí-li správce stavby, že práce nemohou být převzaty, 
sdělí zhotoviteli,

- které vady musí zhotovitel odstranit,
- které práce musí zhotoví tel dokončit,
- které dokumenty musí zhotovitel předložit nebo vyho

tovit, aby práce mohly být převzaty.

Protokol o převzetí prací vydá správce stavby po splnění 
veškerých podmínek, které jsou uvedeny v jeho sdělení 
zhotoviteli. Je-li překročena lhůta dokončení prací, správ
ce stavby v protokolu o převzetí stavby uvede rozdíl mezi 
lhůtou skutečnou a lhůtou vyplývající ze smouvy. Objed
natel pak odečte z pohledávek zhotovitele smluvní pokutu, 
která tvoří součin rozdílu lhůt a smluvní pokuty za den.Ta 
je uvedena v příloze k nabídce. Celková pokuta nesmí 
překročit limit smluvní pokuty, který je rovněž uveden v 
příloze k nabídce.

4.13 VADY DÍLA, ZÁRUKY ZA JAKOST 
A ZA ODPOVĚDNOST ZA VADY

4.13.1 Vady při převzetí prací

Zhotovitel je ze zákona odpovědný za vady, které má dílo 
nebo jeho část v okamžiku jeho předání objednateli. Z to
ho vyplývá pro správce stavby důležitá povinnost provést 
důkladnou kontrolu díla před vydáním protokolu o převze
tí prací (celé stavby, úseku, objektu). Cílem této kontroly 
je zjištění všech zjevných vad, které lze objevit při vyna
ložení odborné péče.

Vadou díla, podle obchodního zákoníku, je vše, čím se 
provedení díla liší od výsledků určených ve smlouvě o dí
lo. Proto pro zjištění případných rozdílů a jako projev 
vynaložené odborné péče je třeba zejména:

a) zkontrolovat

- polohu, rozměry a množství přebíraných prací podle 
dokumentace provedení díla, včetnězměn prací adoda- 
tečných prací,

- splnění všech pokynů stavebního dozoru,
- zda všechny výrobky a materi ál y podléhající schvalo

vání, případně certifikaci podleobecných předpisů spl
ňuj í tento požadavek,

- zda výrobky nepodléhající schväení (certifikaci) vyho
vují posouzení vhodnosti podlemetodiky MD ČR-OPK 

pověřenou organizací,

b) vyhodnotit

- výsledky všech průkazních a kontrolních zkoušek, pří
padně i zkoušek rozhodčích (TKP, ZTKP),

- výsledky přq(macích zkoušek (TKP, ZTKP),
- výsledky a podmínky dílčích odsouhlasení prací. 

Zjistí-li správce stavby vady díla, vydá pokyn, aby zhoto
vitel vady na vlastní náklad odstranil. Jedná-li se podle 
názoru správce stavby o závažnější vady, podmíní vydání 
protokolu o převzetí prací odstraněním těchto vad. V pří
padě drobných a nepodstatných vad lze protokol o převzetí 
prací vydat s uvedením soupisů vad, způsobem jejich od
stranění a dohodnutým termínem pro nápravu.

4.13.2 Vady po převzetí prací

Jestliže po převzetí prací vzniknou vady nebo se objeví 
vady, které nebylo možné zjistit při převzetí prací, ani při 
vynaložení odborné péče výkonem stavebního dozoru 
(t.zv.skryté vady), pak za tyto vady odpovídá zhotovitel 
pokud byly způsobeny porušením jeho povinností vyplý
vajících ze smlouvy o dílo.

Pro uplatnění nároku z tohoto vadného plnění musí objed
natel buď sám nebo prostřednictvím správce stavby (pokud 
působí i po předání díla) či správce komunikace (je-li dílo 
předáno do jeho majetkové a správní péče)

- učinit oznámení vad zhotoviteli bez zbytečného odkla
du poté, cojezjistí a

- prokázat, že vady vznikly zanedbáním povinností zho
toví tele

Objektivní lhůtu pro oznámení vad omezuje obchodní 
zákoník u staveb na dobu 5 let od předání předmětu díla. 
U vad, na něž se vztahuje záruka, platí místo této lhůty 
záruční doba a podmínky příslušné záruky.

4.13.3 Nároky z vadného plnění

V případě, že vadné plnění znamená podstatné porušení 
smlouvy, může správce stavby

- požadovat odstranění vady (opravou, novým provede
ním, dokončením prací nebo odstraněním právní vady),

- požadovat se souhlasem objednatele přiměřenou slevu 
(výše slevy se určí podlemetodiky uvedenév TKP nebo 
ZTKP. Není-li v těchto dokumentech metodika stano
vena, platí, že sleva odpovídá rozdílu mezi hodnotou, 
kterou by mělo dílo bez vady a hodnotou vadného díla 
v době plnění),

- navrhnout odstoupení od smlouvy (rozhodujeobjednatel). 

Uplatněný způsob nemůže správce stavby (objednatel) bez 
souhlasu zhotovitele měnit. Vzniknou-li v důsledku vad 
objednateli škody, může se uplatnit též právo na náhradu 
této škody.

Za podstatné porušení smlouvy o dílo považuje obchodní 
zákoník takové vady, o kterých zhotovitel věděl nebo 
mohl rozumně předvídat, že při jejich výskytu nebude mít 
objednatel zájem na splnění závazku zhotovitele provést 
dílo. Jedná se tedy především o vady, které činí předmět 
díla (práci, objekt, stavbu) nepouživatelným a dále vady,
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o kterých se to ve smlouvě stanoví, nebo podle okolností 
případu i jiné vady.

Při nepodstatném porušení smlouvy o dílo může správce 
stavby požadovat

- odstranění vady
- při měřenou slevu z ceny, jak je uvedeno v popisu pro 

podstatné porušení smlouvy o dílo.

4.13.4 Záruky

Záruky odpovědnosti za jakost a odpovědnosti za vady

- požadované objednatelem, jsou uvedeny v TKP nebo 
ZTKP

- nabídnutézhotovitelem tvoří součást jeho nabídky.

4.13.4.1 Záruka za jakost
Zárukou zajakost přejímá zhotovitel závazek, že zhotove
né dílo (práce, objekt, stavby) bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému, 
účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlast
nosti.

Smluvený účel nebo vlastnosti vyplývají z DZS, TKP 
a ZTKP. Jestliže některé charakteristiky nejsou v obsahu 
smlouvy pro určitý případ uvedeny, vychází se z požadav
ků na funkční a jakostní vlastnosti doporučené nezávislou 
expertizou.

4.13.4.2 Záruka odpovědnosti za vady

Z ustanovení obchodního zákoníku o záruce zajakost vy
plývá, že nejde o záruku za všechny vlastnosti, které dílo 
má podle smlouvy mít. Odpovědnost za všechny vlastností 
díla, t.j. odpovědnost za všechny vady poskytuje záruka 
odpovědnosti za vady po dobu záruční doby, t.j. od pře
vzetí prací do konce záruční doby. Tato odpovědnost se 
však nevztahuje na vady a škody, které vzniknou násled
kem rizik objednatele podle čl.20.4, 65.1 a 65.2 VDP.

4.13.4.3 Problematika záruk dleVDP

VDP v či.49.1 až 49.5 a 50.1 uvádějí závazkové vztahy, 
obecně platné pro výkon stavebního dozoru, které se týkají 
záruční doby, odstranění záručních vad, nákladů na záruč
ní vady, případné odmítnutí provést práce spojené s od
straňováním vad, prodloužení záruční doby 
technologických zařízení a povinnosti zhotovitele zjistit 
příčiny záručních vad,

4.14 ZMĚNY, DODATKY A ZRUŠENÍ PRACÍ

4.14.1 Všeobecně

Správce stavby má právo podle VDP čl.51.1 nařídit zho
toviteli:

- změny prací uvedených v soupisu prací
- provedení dodatečných prací
- neprovádět práce, které určí.

Musí se však jednat o práce, které mají vztah k předmětu 
díla a o změny, které jsou potřebné k řádnému dokončení 
díla.

Zhotovitel je povinen uvedené pokyny respektovat, ale má 
právo na úhradu nákladů, které mu tím vzniknou.

4.14.2 Změny prací

Náklady vzniklé následkem nařízených změn prací, které 
mění jejich polohu, tvar, rozměry nebo kvalitu nese objed
natel, pokud nejsou vyvolány chybnou prací zhotovitele. 
Za změnu prací se nepovažuje liší-li se skutečné množství 
prací od množství uvedeného v soupisu prací.

4.14.3 Dodatečné práce

Správce stavby může požadovat dodatečné práce, t.j. prá
ce, které nejsou uvedeny v soupisu prací a které jsou ome
zeny podmínkou, že dokončují dílo tak, aby předmět díla 
sloužil k zamýšlenému účelu. Tyto práce může požadovat 
podle VDP i v průběhu záruční doby a 14 dnů po jejím 
ukončení.

4.14.4 Zrušení prací

Nařízení neprovádět určité práce může i nemusí vyvolat 
nutnost úhrady nákladu zhotoviteli. Každý případ je nutné 
řešit individuálně.

4.14.5 Ocenění

Všechny změny zmíněné v předchozích odstavcích se oce
ní sazbami a cenami uvedenými v soupisu prací, pokud je 
to podle názoru správce stavby možné. Jestliže vhodné 
sazby nebo ceny nejsou uvedeny v soupisu prací, je ne
zbytné, aby správce stavby dohodl se zhotovitelem po 
projednání s objednatelem potřebné sazby a ceny.

4.14.6 Pokyn správce stavby

Zhotovitel nesmí provádět změny prací bez pokynu správ
ce stavby. Před vydáním písemného pokynu musí správce 
stavby

- uváži t nutnost a při měřenost změn
- určit nosí tele vzniklých nákladů
- způsob ocenění a cel kový cenový dopad
- vliv na následnost a čas provedení prací

Správce stavby však nemá pravomoc měnit závazkové 
vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo.

4.15 STAVEBNÍ VYBAVENÍ A MATERIÁLY

4.15.1 Všeobecně

Stavebním vybavením rozumíme všechna zařízení, stroje, 
pomocné stavby a ostatní věci všeho druhu, nutné k pro
vedení díla a jeho údržby do předání předmětu díla, pří
padně k odstranění vad.

Veškeré stavební vybavení a také materiály dodané na 
staveniště jsou (podle čl.54.1 VDP) určeny výlučně pro 
potřeby provedení prací.

4.15.2 Souhlas pro odstranění ze staveniště

Správce stavby dohlíží na dodržování výše uvedeného 
závazku zhotovitele a k jakémukoliv i částečnému odstra
nění stavebního vybavení a materiálů ze staveniště, musí 
být požádán zhotovitelem o souhlas. Tento souhlas není 
potřebný pro

- přemístění na jinou část staveniště
- dopravní prostředky pro přa/ážení pracovníků
- dopravní prostředky třetích osob pro dovoz materiálů 

na staveniště

23



- sta/ební vybavení, materiäy avšeostatní, potřebné pro 

pomocné práce
- vyklizení staveniště po převzetí prací nebo ukončení 

prací dle ä.33.1 a 69.2 VDP. Správce stavby může 
vydat souhlass odstraněním, jestliže

- příslušné stavební vybavení už nebude potřebné pro další 
práce, je nutná jeho oprava mimo staveniště, bude včas 
nahrazeno jiným před zahájením dalších prací podlehar- 
monogramu prací po určitém časovém odstupu,

- materiál dovezený na staveniště je přebytečný (např. 
z důvodu zrušení prací) nebo nevyhovuje jakostním 
požadavkům a bude nahrazen materi ä em, který odpo
vídá smlouvě o dílo.

4.15.3 Najmuté stavební vybavení

Stavební vybavení najmuté zhotovitelem a dovezené na 
staveniště pro potřebu provedení prací podléhá stejným 
závazkům jako jeho vlastní.

Objednatel může do smlouvy o dílo vložit požadavek, aby 
zhotovitel zahrnul do smlouvy o nájmu stavebního vyba
vení ustanovení, že v případě, kdy zhotovitel odstoupí od 
smlouvy, objednatel nebo další jeho zhotovitel může do 7 
dní po ukončení prací původního zhotovitele najmout toto 
stavební vybavení za stejných podmínek.

V případě uvedeného závazku dohlédne stavební dozor na 
to, aby v případě odstoupení zhotovitele od smlouvy setr
valo najmuté stavební vybavení po uvedenou lhutu na 

staveništi.

4.15.4 Stavební vybavení podzhotovitelů

Pro stavební vybavení a materiály dodané podzhotoviteli 
na staveniště platí stejné závazky jako pro zhotovitele. 
Tuto podmínku musí zhotovitel zahrnout do jeho smlouvy 
s podzhotovitelem.

Stavební dozor se přesvědčí před vydáním pokynu k zahá
jení prací, které provádějí podzhotovitelé, že uvedená pod
mínka je smluvně zajištěna.

4.16 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PRACÍ

Měření množství provedených prací se provádí v závis
losti na jejich druhu, způsobu ocenění a fakturace.

4.16.1 Práce položek soupisu prací oceněných 
jednotkovými cenami a prelimináři

Množství provedených prací se stanoví jako celkové množ
ství za období od zahájení prací k datu jeho zjišťování.

Objem prací se měří netto, bez ohledu na obecné nebo 
místní podmínky, pokud není ve zvláštních dodacích pod
mínkách stanoveno jinak.

Správce stavby k ověření soupisu provedených prací zjiš
ťuje a stanoví jejich množství v souladu s TKP a ZTKP. 
Jestliže požaduje měření jakýchkoliv prací, oznámí to 
pověřenému zástupci zhotovitele, který neprodleně zajistí 
při měření pomoc a vysvětlí požadované podrobnosti. 
Rozhodující je vždy množství učené správcem stavby. 
Správce stavby může také kdykoliv opravit nebo změnit 
množství provedených prací, pokud nejsou práce provede
ny k jeho spokojenosti.

4.16.2 Ostatní práce oceňované jednotkovými 
cenami podle či. 52.1 a 52.2

Skutečné množství prací změněných, ostatních změn 
a provizorních položek oceňovaných jednotkovými cena
mi se stanoví měsíčně a po jejich dokončení celkem.

Jinak se postupuje stejně, jak uvedeno výše.

4.16.3 Práce ostatních provizorních položek

Provedení prací, množství dodaného materiálu, stavebních 
dílů a technologického zařízení se ověřuje a zjišťuje podle 
jednotlivých položek měsíčně a po skončení prací u každé 

položky celkem.

4.16.4 Práce oceňované cenami za hodinové 

práce

Oceněný soupis použitých pracovních sil, materiálu a sta
vebního vybavení předkládá zhotovitel správci stavby mě

síčně.

Správce stavby denně ověřuje seznamy pracovníků, mate
riálu a stavebního vybavení použitých při provádění těchto 
prací, včetně pracovní doby a množství materiálu, předklá
dané zhotovitelem.

4.17 ROZHODNUTÍ O ALTERNATIVNÍCH 
A PROVIZORNÍCH POLOŽKÁCH

4.17.1 Všeobecně

Alternativní a provizorní položky vyžadují zvláštní režim, 
který určuje Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací, Část II-Soupis prací stav
by. Konkrétní pokyny k použití těchto položek jsou uve
deny ve všeobecných ustanoveních soupisů prací stavby 
a správce stavby je povinen podle nich postupovat.

4.17.2 Alternativní položky

Správce stavby má právo volit nejvhodnější alternativu 
u položek, které jsou uvedeny v soupisu prací jako položka 
výchozí a zhotovitelem nabízená nebo objednatelem poža
dovaná alternativa, případně alternativy, jestliže ve vše
obecných ustanoveních soupisu prací je tím pověřen. Jeho 
povinností v tomto případě je zvážit všechny konkrétní 
okolnosti i místní podmínky a rozhodnout o výběru.

Rozhodnutí musí být provedeno v dostatečné lhůtě před 
vydáním pokynu k zahájení příslušné práce, aby zhotovitel 
měl potřebný čas na přípravu.

4.17.3 Provizorní položky

V případě provizorních položek stavební dozor určuje, zda 
se uvedené práce

- provedou v cel ém rozsahu
- provedou částečně
- neprovedou vůbec.
Při rozhodování musí odpovědně zvážit jejich potřebnost 
s ohledem na okolnosti, které vyplynou z průběhu prová
dění ostatních prací (např. odkrytí vykopávkami), jejich 
potřebnost pro řádné dokončení stavby, požadavky zain
teresovaných třetích osob apod.
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4.18 FAKTURACE PROVEDENÝCH PRACÍ

Zhotovitel předloží po skončení každého měsíce fakturu 
v členění na jednotlivé fakturační celky (objekty, techno
logická zařízení, úseky, dílo), v níž uvede obnos, na který 
má dle svého názoru v daném měsíci nárok.

4.18.1 Obsah faktury

Faktura obsahuje:

A. Soupis skutečně provedených prací

a) položek soupisu prací oceněných jednotk. a celk. 
cenami a prel i mi náři za dobu od zahájení prací 
k poslednímu dni měsíce,

b) změněných a oceňovaných podle čl. 52.1 a 52.2 
VDP nařízených podle čl. 51.1 VDP a uznaných 
podle čl. 53 správcem stavby,

c) ostatních změn oceňovaných podle čl. 52.1 a 52.2 
VDP vzniklých v souladu s VDP a ZDP a uzna
ných podlečl. 53 VDP správcem stavby,

d) provizorních položek oceňovaných cenami nabídky
uznaných podlečl. 53 VDP správcem stavby,

e) provizorních položek oceňovaných běžnými cenami
doložených zhotovitelem náležitostmi podle čl.
58.3 a 59.5 VDP,

f) změn oceňovaných cenami za hodi nové práce podl e
čl.52.4 VDP přikázaných správcem stavby a dolo
žených náežitostmi podlečl. 52.4 VDP, ve všech 
těchto případech za období od začátku k poslední
mu dni měsíce.

B. Úpravy v důsledku zvýšení nebo snížení nákladů podle 
čl. 70 VDP položek A a)-d).

C. Jiné platby, na které má zhotovitel případně nárok 
v daném měsíci jako

a) náklady uznané správcem stavby podlečl. 53 a
b) nároky a škody hrazené objednatelem podle VDP 

a ZDP.

4.18.2 Celkový obnos faktury

Obnos, na který má zhotovitel v daném měsíci nárok, se 
vypočítá jako součet následujících obnosů:

- rozdílu sumy oceněných položek A a) za období od 
zahájení prací k poslednímu dni měsíceasumy, kterou 
správce stavby uznal v poslední měsíční faktuře,

- sumy oceněných položek A b), c) a d) za období od 
začátku měsíček poslednímu dni tohoto měsíce,

- sum, o které se upraví výše uvedené obnos/ podle čl. 
70,

- sumy oceněných položek A e) a cen podle A f) za 
období od začátku měsíce k poslednímu dni tohoto 
měsíce a

- sumy jiných plateb, na které má zhotovitel v daném 
měsíci nárok.

4.18.3 Ověření a kontrola správcem stavby

Správce stavby před potvrzením nároku na měsíční platby

- ověří správnost množství skutečně provedených prací,
- ověří oprávněnost zařazení dodatečných plateb,
- zkontrol uj e správnost použití cen a sazeb,
- zkontroluje správnost úpravy podlečl. 70,

- zkontroluje dodací listy, účty afaktury týkající se pro
vizorních položek a prací oceňovaných cenami za ho
di nové práce,

- zkontroluje soupis použitých pracovních sil, materiálů 
a strojního vybavení, prací prováděných za ceny za 
hodinové práce,

- zkontroluje numerickou správnost výpočtů a
- provede opravy podlevýsledku ověření a kontroly.

4.18.4 Odpočty prováděné správcem stavby

Při potvrzování nároku na platby správce stavby

- odečte zadržené platby vypočtené pomocí procentní 
sazby z obnosů podle přílohy k nabídce a to do dosaže
ní limitu uvedeného tamtéž a

- odečte platby, které mohou být objednatelem požado
vány na zhotoviteli podle příslušných článků VDP 
aZDP, jakojsou
a) škody hrazené zhotovitelem a
b) ostatní pohledávky objednatele.

4.19 SLEDOVÁNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ, 
POŽADAVKŮ A POHLEDÁVEK

4.19.1 Evidence zajišťovaná během provádění 
prací

V průběhu provádění prací správce stavby eviduje:

A. Skutečně provedené práce a potvrzené platby

a) položek soupisu prací oceněných jednotk.a celk. 
cenami a prel i mi náři, v porovnání se soupi sem pra
cí v nabídce, se schváleným programem prací aod- 
hadem čerpání plateb, doložených zjištěním 
skutečně provedeného množství prací,

b) změn podlečl. 51V DP a oceňovaných podlečl. 52.1
a 52.2 VDP,

c) ostatních změn oceňovaných podle čl. 52.1 a 52.2 
VDP, vzniklých z titulu

- nesprávných geodetických údajů (čl. 17.1 VDP)
- pokynů k provedení vrtů nebo výkopů za účelem 

průzkumu (čl. 18.1 VDP)
- odstranění škod vzniklých následky zvláštních 

rizik (čl. 20.3 a65.3 VDP)
- poskytnutí vybalení pro další zhotoví tel e(čl. 31.2 

VDP) a
d) provizorních položek oceňovaných cenami nabídky,

doložených nařízením správce stavby, oznámením 
zhotovitele o uplatnění zvláštní platby, dohodou 
o cenách, případně určením ceny, žádostí zhotovi
tele o dodatečné platby, projednáním plateb s ob
jednatelem a zhotovitelem a sdělením správce 
stavby o uznání plateb,

e) provizorních položek oceňovaných běžnými cena
mi, doložených nařízením resp. rozhodnutím 
správce stavby, dodacími listy, účty afakturami,

f) změn oceňovaných cenami za hodi nové práce, dol o-
žených příkazem správce stavby a soupisy použi
tých pracovních sil, materiálu a stavebního 
vybavení,

B. Podklady pro úpravy cen v důsledku zvýšení nebo 
snížení nákladů podlečl. 70,

C. Požadavky zhotovitelenajinéplatby, jakojsou
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a) náklady vzniklé
- pozdním předáním dokumentace (čl. 6.4 VDP)
- překonáváním nepříznivých překážek a podmí

nek (čl. 12.2 VDP)
- zastavením nebo přerušením prací v důsledku ná

lezů na staveništi (čl. 27.1 VDP)
- provedením nařízených avšak vyhovuj ících zkou

šek (čl. 36.5 VDP)
- na odkrytí prací provedených v souladu sesmlou- 

vou (čl.38.2 VDP)
- přerušením prací (čl. 40.2 VDP)
- pozdním předáním staveniště (čl. 42.3 VDP)
- následky zvláštních rizik (čl. 65.5 VDP), dolože

né oznámením a žádostí zhotovitele o dodatečné 
platby, projednáním platby s objednatelem a zho
tovitelem a oznámením sprá/ce stavby o uznání 
plateb,

b) nároky a škody hrazené objednatelem
- plynoucí z výjimek podle čl. 22.2 (čl. 22.3 VDP)
- v důsledku nedodržení pojistných podmínek ob

jednatelem (čl. 25.4 VDP)
- na dopravních cestách určené správcem stavby 

(čl. 30.3 VDP)
- plynoucí z devizových omezení (čl. 71.1 VDP), 

doložené dokumenty podle příslušného článku 
VDPaZDP.

D. Zadržené platby v porovnání slimitem zadržených pla
teb, uvedeným v příloze k nabídce.

E. Platby požadované objednatelem na zhotoviteli, jako 
jsou

a) škody hrazené zhotovitelem
- osob a na majetku (čl. 22.1 VDP)
- v důsledku nedodržení pojistných podmínek (čl.

25.4 VDP)
- vzniklých neplnění povinností dodržovat předpi

sy (čl.26.1 VDP)
- porušením patentových práv (čl. 28.1 VDP)
- vzni kl é nepři měřeným dotčením záj mů veřq nosti 

a majetku (čl. 28.2 VDP)
- vzniklé přepravou stavebního vybavení a mate

riálů pro pomocné práce (čl. 30.2 VDP)
- na dopravních cestách určené správcem stavby 

(čl.30.3 VDP) a
b) ostatní pohledávky objednatele
- pojistnésazby při porušení povinností zhotovitele 

(čl. 25.3 VDP)
- náklady vzniklé opakováním zkoušek určené 

správcem stavby (čl. 37.4 VDP)
- náklady z odmítnutí příkazu k odstranit práce ur

čené správcem stavby (čl. 39.2 VDP)
- náklady z nároků na stavební dozor při zpoždění 

prací určené správcem stavby (čl. 46.1 VDP)
- smluvní pokuty (čl. 47.1 VDP), doložené podle 

příslušných článků VDPaZDP.

4.19.2 Evidence prováděné po převzetí prací

Po převzetí prací správce stavby eviduje:

A. Záruční doby a výsledky kontrol díla během záruční 
doby ado 14 dnů pojqím uplynutí,.

B. a) Soupis vad a prací nedokončených a dodatečných 
uvedených v protokolu o převzetí prací a

b) soupis dodatečných prací, oprav a úprav nařízených 
správcem stavby v záruční době a do 14 dnů po 
jqím uplynutí, doložených podle okolností

- nařízením těchto prací, případně určením prací, 
které vzni kly z jiných příčin

- nařízením zhotoviteli zjistit příčinu vad a výsled
ky zjištění

- termíny a výsledky kontrol provádění prací zho
tovitelem, příp. jinou osobou

- doklady o souvisqícím zvýšení ceny díla nebo 
pohledávkách objednatele.

Od zahájení prací až do doby vydání protokolu o ukončení 
záruční doby správce stavby eviduje výsledky všech pří
padných sporů, doložené rozhodnutím správce stavby 
a rozhodce nebo obchodního soudu.

4.20 FAKTURA PŘI PŘEDÁNÍ PRACÍ

4.20.1 Obsah faktury při předání prací

Do 56 dnů po vydání protokolu o převzetí všech prací 
(díla) předloží zhotovitel v požadovaném členění fakturu 
s podrobnou dokumentací o

a) ceně prací provedených podle smlouvy o dílo k datu 
uvedenému v protokolu o převzetí prací a

b) dalších obnosech, které mu podle jeho názoru náleží 
podle smlouvy o dílo, obsahující:

A. soupis všech skutečně provedených prací

a) položek soupisu prací oceněných jednotk. a celk. 
cenami a prel i mi náři v porovnání s položkami sou
pisu prací v nabídce,

b) změněných podlečl. 51.1 VDP oceňovaných podle
čl. 52.1 a 52.2 VDP uznaných správcem stavby 
podlečl. 53 (VDP),

c) jiných změn oceňovaných podle čl. 52.1 a 52.2 
uznaných správcem stavby podlečl. 53 VDP,

d) provizorních položek oceňovaných cenami nabídky
uznaných správcem stavby podlečl. 53 VDP,

e) provizorních položek oceňovaných běžnými cenami
doložených podlečl. 58.3a59.5 VDPa

f) změněných oceňovaných cenami za hodinové práce
uznaných správcem stavby podlečl. 52.4 VDP,

B. případné zvýšení nebo snížení ceny dílapodlečl. 52.3 
VDPv důsledku

a) změn oceněných podlečl. 52.1 a52.2 VDPa
b) úprav odhadnutých výměr uvedených v soupi su pra

cí, avšak bez provizorních položek, náhrad za ho
dinové práce a úprav cen podle čl. 70, předem 
projednaných, případně určených správcem stav
by,

C. úpravy v důsledku zvýšení nebo snížení nákladů podle 
čl. 70 VDP,

D. dáší obnosy, na které uplatňuje zhotoví tel nárok, jako 
jsou

a) náklady, uznané správcem stavby podlečl. 53 VDP
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b) nároky a škody hrazené objednatelem podl e přísluš
ných článků VDP a ZDP

a to ode dne zahájení k datu uvedenému v protokolu o pře
vzetí díla.

4.20.2 Celkový obnos nároku zhotovitele

Obnos, na který má zhotovitel k datu uvedenému v proto
kolu o převzetí všech prací (díla) nárok, se vypočítá jako 
součet následujících obnosů:

- sumy oceněných položek 4.20.1 A a), b) a c), případně 
upravené o obnos určený nazákladětěch položek, které 
se podílní na zvýšení či snížení větším než 15%,

- sumy oceněných položek 4.20.1 A d),
- sum, o které byly upraveny výše uvedené obnosy podle 

čl.70 VDP,
- sumy oceněných položek 4.20.1 A e) a cen podle

4.20.1 A f) a
- sumy j i ných pl ateb, na které má zhotovitel nárok. 

Kromě toho zhotovitel uvede v dokumentaci zvlášť odhad 
obnosu, o kterém předpokládá, že jej ještě obdrží v soula
du se smlouvou o dílo.

4.20.3 Ověření a kontrola správcem stavby

Správce stavby před potvrzením nároku na platbu ověří 
a zkontroluje

- náležitosti týkající se plateb za období od začátku pos- 
Iedního měsíce k datu uvedenému v protokol u obdobně 
jako v případě měsíční faktury,

- správnost množství všech skutečně provedených prací,
- správnost použití cen a sazeb,
- správnost zvýšení nebo snížení ceny díla v důsledku 

změn podle čl. 52.3 VDP,
- sprá/nost úpravy ceny díla podle čl. 70 VDP,
- náležitosti týkající se provizorních položek a prací za 

ceny za hodi nové práce,
- náežitosti týkající se dodatečných plateb,
- numerickou správnost výpočtů a provede opravy podle 

výsledku uvedeného ověření a kontroly.

4.20.4 Potvrzení nároku zhotovitele

Při potvrzování nároku na platby správce stavby

- odečte zadržené platby, které se vy počtou pomocí pro
centní sazby uvedené v příloze k nabídce a to do dosa
žení limitu uvedeného tamtéž,

- odečte platby, které obj ednatel požaduje na zhotovitel i 
jako jsou
a) škody hrazené zhotovitelem a
b) ostatní pohledávky objednatele,

- odečte veškeré platby proplacené zhotoviteli ode dne 
zahájení.

4.21 KONEČNÁ FAKTURA

Do 56 dnů po vydání protokolu o ukončení záruční doby 
předloží zhotovitel koncept konečné faktury s podrobnou 
dokumentací o

a) ceně všech prací provedených podle smlouvy o dílo a

b) dalších obnosech, které mu podle jeho názoru náleží 
podle smlouvy o dílo.

Koncept dokumentace bude vypracován ve stejné formě 
jako dokumentace faktury při předání prací s vyznačením 
veškerých změn oproti této předchozí dokumentaci.

Jedná se především o úpravy ceny, nároky a pohledávky 
z titulu sporů nedořešených k termínu převzetí prací, nebo 
vzniklé po tomto termínu, jako jsou

- dodatečné práce, úpravy a opravy v záruční době z j i ných 
příčin (čl. 49.3 VDP), oceňované podl ečl. 52 VDPa

- náklady na zjišťování vad nezaviněných zhotovitelem 
(čl. 50.1 VDP), v obou případech zvyšující cenu dílaa

- náklady vzniklé odmítnutím zhotovitele provést příkaz 
správce stavby k provedení prací (čl. 49.4 VDP), jež 
jsou pohledá/kou objednatele.

Správce stavby po obdržení konceptu konečné faktury

- zkontrolujejqí soulad sfakturou při předání prací a
- ověří veškeré nové úpravy ceny, nároky a pohledávky 

zhotovitele.

Zhotovitel podle případných požadavků správce stavby 
dokumentaci doplní a v dohodě s ním upraví a poté před
loží správci stavby čistopis konečné faktury.

Současně s čistopisem konečné faktury předloží zhotovitel 
písemné prohlášení, že cena uvedená v konečné faktuře 
zahrnuje veškeré požadované platby vyplývající ze smlou
vy o dílo.

Před potvrzením platby správce stavby ověří a zkontroluje

- veškeré předchozí platby objednavatelezhotoviteli a
- všechny obnosy, na které má obj ednatel nárok.

Při potvrzování konečné faktury vydá správce stavby ko
nečné vyúčtování, ve kterém se uvede

a) konečná částka, která odpovídá smlouvě o dílo a

b) vyrovnání mezi obj ednatel em a zhotovitelem vzhledem 
ke všem předchozí m pl atbám obj ednatel e a všem obno
sů, na které má nárok objednatel.

4.22 KONEČNÉ ODSOUHLASENÍ STAVBY

4.22.1 Účel vydání protokolu o ukončení zá

ruční doby

Správce stavby je povinen vydat do 28 dnů po uplynutí 
záruční doby stavby protokol o ukončení záruční doby. Za 
ukončení záruční doby stavby se považuje

- ukončení záruční doby posledního objektu nebo úseku 
stavby,

- ukončení prací, které byly uloženy zhotoviteli dle čl.49 
VDP(odstraněnívad) nebo čl.50 VDP(zjistit příčinu vad)

Účelem vydání dokumentu správcem stavby je

- prohlásit závazek zhotovitele provést dílo dle smlouvy 
za ukončený

- dát zhotovitel i pokyn pro vypracování konečné faktury.

4.22.2 Vzor protokolu o ukončení záruční 
doby

Správce stavby vydá protokol o ukončení záruční doby 
stavby, který musí obsahovat

- datum ukončení záruční doby stavby
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- soupisprácí, které byly provedeny nasta/běod převzetí 
stavby nebojqich částí s uvedením, kdo práce provedl

- informovat o povinnostech zhotoví tele nebo objednate
le, které zbývají dle smlouvy splnit.

Vzor formuláře protokolu o ukončení záruční dobyje uve
den v příloze č.13.

4.23 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

4.23.1 Všeobecně

Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí do
kumentace pro zadání stavby (DZS), ve které jsou uvedeny 
všechny změny, ke kterým došlo při provádění prací, 
včetně všech doprovodných písemností (nové zprávy, sta
tické výpočty, montážní a demontážní pokyny, směrnice 
pro obsluhu a údržbu, apod.) a zaměření skutečného stavu.

Opatření dokumentace skutečného provedení stavby vy
plývá z povinnosti uložené vlastníku stavby stavebním 
zákonem zajistit a uchovávat tuto dokumentaci po celou 
dobu užívání stavby.

4.23.2 Zajištění DSPS

Jako podklad pro vypracování DSPS vyznačuje zhotovitel 
veškeré změny povolené správcem stavby do jednoho 
vyhotovení dokumentace pro zadání stavby, kterou zhoto
vitel obdržel od objednatele a do realizační (prováděcí) 
dokumentace pro zhotovovací práce.

Záznam změn musí být proveden trvanlivým způsobem, 
jakoukoliv barvou, kromě barvy červené, modré nebo 
zelené, a to tak, aby byl patrný i původní stav. K vyznače
ným změnám se připojí datum a čitelný podpis odpověd
ného pracovníka. Škrábání a mazání záznamů není 

povoleno.

Jestliže rozsah změn v určité části dokumentace je takový, 
že se tato část dokumentace stane nepřehlednou, je nezbyt
né vypracovat novou verzi zachycující skutečný stav.

Zhotovitel zabezpečuje zhotovení geodetické části DSPS 
v rozsahu a s obsahem podle vyhlášky Českého úřadu 
zeměměřičského a kartografického č.200/1994 Sb. a s 
přesností podle ČSN 73 0212-4/94.

Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, je zhotovitel 
povinen vypracovat konečné vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby a předat ji správci stavby při 
převzetí prací.

4.23.3 Úkoly správce stavby

Všechny změny, které se zaznamenávají do dokumentace 
stavby musí být předem odsouhlaseny správcem stavby.

Správce stavby určuje, pro které části dokumentace je potře
bné vypracovat novou verzi zachycující skutečný stav.

Povinností správce stavby je zkontrolovat, zda zhotovení 
geodetické části DSPS bylo provedeno osobou odborně 
způsobilou a její výsledky ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č.200/1994 Sb.

Správce stavby odsouhlasuje konečný soubor dokumen
tace skutečného provedení stavby, přebírá jej od zhotovi
tele při přejímce prací a předájej objednateli před podáním 
návrhu na kolaudaci. Pokud je správce stavby pověřen

zajištěním kolaudace, předá DSPS objednateli po skončení 
kolaudačního řízení.

Jestliže smlouva o dílo určuje, že vypracování celé nebo 
určité části DSPS provede jiná osoba než zhotovitel, správ
ce stavby shromažďuje záznamy o změnách a předá je 
pověřené osobě jako podklad pro zpracování celé nebo 
části DSPS.

4.24 NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

4.24.1 Neplnění závazků zhotovitelem

Jestliže správce stavby zjistí, že zhotovitel

- nezahájil práce co nejdříve po obdržení výzvy k zahá
jení prací bez při měřené oml uvy (čl .41.1 VDP),

- nepodnikl opatření potřebnák dodržení termínu dokon
čení prací po předchozím písemném upozornění na 
pomal ý postup prací v době do 28 dnů po j eho doručen í 
(čl .46.1 VDP),

- nedbá na pokyn vyloučit z použití na stavbě materiál 
nebo technologické zařízení, které neodpovídá smlou
vě,

- nevyhověl příkazu odstranit ze stavby materiä nebo 
technologické zařízení neodpovídající TKP a ZTKP 
v požadovaných termínech,

- neprovedl nařízenou výměnu zabudovaných materiálů 
nebo stavebních dílů, které nesplňují podmínky TKP 
a ZTKP,

- neuskutečnil požadované odstranění a nové provedení 
určitých prací, jestliže tyto práce nesplňují požadavky 
smlouvy,

- nedá na písemné varování sprarvcestarvby, že neprovádí 
práce v soul adu se smi ouvou, nebo že j i ným způsobem 
porušuj e své závazky,

- předal zhotovení celé stavby ji né osobě,

oznámí tyto skutečnosti neprodleně objednateli, aby roz
hodl, zda z uvedených zanedbání uplatní

- odstoupení od smlouvy z viny zhotovitele,
- odejmutí určité práce, aniž by smlouva pozbyla účin

nosti,
- uskutečnění nápravy cestou jednání se zhotovitelem.

4.24.2 Ocenění prací při jejich odejmutí

V případě odejmutí prací zhotoviteli stanoví správce stav
by co nejdříve

a) j aký obnos pří sl uší zhotov i tel i za vy konané práce ke d ni 
odhrnutí práce,

b) hodnotu všech nepoužitých nebo částečně užitých ma
teri ä ů, stavebních dílů, stavebního vybavení a pomoc
ných staveb na staveništi (pokud jsou oceňovány 
placenými položkami).

4.24.3 Postoupení přednostního práva

Dojde-li k odejmutí prací z důvodů uvedených v odstavci 
4.24.1, pak správce stavby projedná ihned s objednatelem 
účelnost uplatnění nároku na postoupení přednostního prá
va na uzavření dílčích smluv na dodávky materiálů, sta
vebních dílů, služeb nebo provedení prací, které zhotovitel 
uzavřel za účelem plnění smlouvy o dílo. V kladném pří
padě sdělí správce stavby zhotoviteli požadavek postoupení 
uvedených práv nejpozději do 14 dnů od odejmutí prací.
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4.24.4 Urychlené odstranění vad a provedení 
prací

Jestliže se, podle názoru správce stavby vyskytne během 
provádění prací nebo záruční doby potřeba bez odkladu - 
opravit vady nebo - provést jiné práce v zájmu bezpečnosti 
a zhotovitel není schopen nebo ochoten práce včas pro
vést, správce stavby po projednání s objednatelem je 
oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné osoby za provedení 
těchto prací. Správce stavby však musí sdělit zhotoviteli 
nebezpečí ohrožení co nejdříve po jeho vzniku.

Veškeré náklady vzniklé objednateli zadáním prací třetí 
osobě, jejichž výši určí správce stavby po řádném projed
nání, se započtou k tíži zhotovitele, jestliže byl on potřebné 
práce povinen podle smlouvy o dílo provést. Rozhodnutí 
v této záležitosti sdělí správce stavby písemně zhotoviteli 
a kopii zašle objednateli.

4.25 ZVLÁŠTNÍ RIZIKA

4.25.1 Odpovědnost za následky zvláštních 
rizik

Zvláštní rizika, která jsou riziky objednatele, jsou okolnos
ti uvedené v čl.20.4 VDP v odst. a), b), c), d), e) a h). Ve 
stručnosti se jedná o válku, povstání, radiaci, tlakové vlny, 
násilnosti (které nejsou omezeny pouze na zaměstnance 
zhotovitele) a nepředvídatelné účinky přírodních sil. Za 
následky zvláštních rizik zhotovitel neodpovídá.

4.25.2 Škody způsobené následky zvláštních 

rizik

Zhotovitel má nárok na platbu (v souladu se smlouvou) za 
zničené nebo poškozené provedené práce, stavební vyba
vení, materiály a technologická zařízení, pokud k němu 
došlo následkem zvláštních rizik na staveništi, v blízkosti 
staveniště nebo při přepravě na staveniště.

Správce stavby určí výši platby, která přísluší zhotoviteli, 
s použitím cen, sazeb a cenových pravidel uvedených ve 
smlouvě. V případě náhrady stavebního vybavení bude 
použita jeho tržní cena zjištěn správcem stavby.

Určenou výši platby sdělí správce stavby písemně zhoto
viteli a kopií sdělení zašle objednateli.

4.25.3 Zvýšení ceny díla následkem zvlášt
ních rizik

Jakmile zhotovitel oznámí správci stavby, že mu vzniknou 
zvýšené náklady za provedení prací, které jsou následkem 
zvláštních rizik nebo mají s nimi nějakou souvislost, pak 
správce stavby

- prověří oprávněnost požadavku,
- určí po projednání sezhotovitelemaobjednatelemvýši 

případné platby, která zhotovitel i náleží,
- sdělí své rozhodnutí zhotoviteli a kopii sdělení zašle 

objednateli.

4.25.4 Platby při odstoupení od smlouvy

Je-li od smlouvy odstoupeno z důvodů zvláštních rizik, hradí 
objednatel zhotoviteli platby za všechny práce provedené 
před odstoupením od smlouvy, pokud nejsou kryty předcho
zími platbami, a to podle sazeb a cen uvedených ve smlouvě 
s přičtením dalších plateb uvedených v čl.65.8 VDP.

Celkovou platbu určí správce stavby po předchozím pro
jednání se zhotovitelem a objednatelem v písemném sdě
lení zhotoviteli. Kopii sdělení zašle objednateli.

4.26 ŘEŠENÍ SPORŮ

4.26.1 Úloha správce stavby při vzniku sporu

Jestliže mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne během 
provádění prací nebo po jejich skončení spor nebo rozdíl 
názorů týkajících se příkazů, potvrzení určení výměr 
a stanovení plateb správcem stavby, musí být předmět 
sporu nejprve písemně oznámen správci stavby a kopie 
předány druhé smluvní straně.

Nejpozději do 84 dnů po obdržení oznámení správce stav
by předmět sporu přezkoumá, spornou záležitost rozhodne 
a výsledek sdělí objednateli a zhotoviteli.

V případě, že objednatel nebo zhotovitel není spokojen 
s rozhodnutím správce stavby, nebo tento své rozhodnutí 
ve stanovené lhůtě neoznámí, postupuje se dále podle 
ustanovení čl.67.1 VDP v řešení sporu rozhodčím řízením 
nebo soudním řízením.

4.26.2 Smírčí řízení

Žádná strana nesmí podat návrh na zahájení soudního 
řízení, pokud nebyl učiněn pokus vyřešit spor smírně.

4.27 PORUŠENÍ POVINNOSTÍ OBJEDNA

TELEM

4.27.1 Odstoupení zhotovitele od smlouvy

Jestliže objednatel poruší své povinnosti tím, že

a) nezaplatí zhotoviteli do 28 dnů po doručení správcem 
stavby potvrzenou fakturu,

b) překáží provádění prací nebo neoprávněně odmítne 
vydat požadované vyjádření, potvrzení nebo protokol,

c) sdělí of i dá ně zhotoví tel i, že nemůže z předem nepřed
vídaných důvodů nadále plnit své smluvní povinnosti,

je zhotovitel oprávněn ukončit svou činnost a odstoupit od 
smlouvy 14 dnů po předchozím písemném sdělení tohoto 
rozhodnutí.

V tomto případě má zhotovitel nároky jako by smlouva 
byla ukončena následkem zvláštních rizik.

Správce stavby určí po projednání se zhotovitelem a ob
jednatelem výši platby, na kterou má zhotovitel nárok 
a oznámí ji zhotoviteli. Kopie oznámení zašle objednateli.

4.27.2 Právo zhotovitele přerušit práce

Zhotovitel může, bez ztráty nároku na úrok (podle čl.60.10 
VDP) a odstoupení od smlouvy (podle čl.69.1 VDP), přerušit 
nebo omezit práce, jestliže objednatel nezaplatil do 28 dnů po 
doručení fakturu potvrzenou správcem stavby.

Zhotovitel může uskutečnit své rozhodnutí až po uplynutí 
28 dnů od sdělení tohoto rozhodnutí správci stavby.

Jestliže omezení nebo přerušení prací způsobí zdržení 
prací nebo zhotoviteli z tohoto důvodu vzniknou další 
náklady, správce stavby určí po projednání se zhotovite
lem a objednatelem

- prodloužení lhůty dokončení prací,
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- platbu, na kterou má zhotoví tá nárok z titul u přerušení 
nebo omezení prací.

4.28 SDĚLENÍ

4.28.1 Forma a způsob

Všechny protokoly, potvrzení, vyjádření, sdělení, pokyny 
nebo příkazy správce stavby, určená objednateli nebo zhoto
viteli musí být v písemné formě a zasílají se poštou, telegra
mem, telefaxem nebo přímo předávány na adresy uvedené ve 
smlouvě o dílo, nebo později písemně změněné.

Pro komunikaci mezi správcem stavby a zhotovitelem je 
možné u malých staveb využít i záznamů ve stavebním 
deníku.

4.28.2 Změna adresy správce stavby

Jestliže správce stavby hodlá změnit adresu, oznámí to 
předem objednateli a zhotoviteli.

4.29 KOLAUDACE

Na převzetí stavby nebo její části schopnou samostatného 
užívání navazuje kolaudace stavby nebo její časti.Kolau-

5. ADMINISTRATIVA STAVEBNÍHO

5.1 VŠEOBECNĚ

Velikost a složitost díla (stavby) a druh výkonu stavební
ho dozoru určují uspořádání a rozsah administrativních 
prací nutných pro jmenovitou stavbu. Pro účely tohoto 
pokynu se pojednává pouze o té části administrativní čin
nosti, která má vztah k provádění díla ve smyslu práv 
a povinností správce stavby určených smlouvou o dílo.

Oblast personální agendy a hospodaření s majetkem spadá 
do kompetence fyzické nebo právnické osoby zajišťující 
stavební dozor. Řídí se jejím organizačním řádem a pří

slušnými právními předpisy.

Správce stavby je odpovědný za zajištění nezbytné agendy 
týkající se písemností a výkresů, které jsou potřebné pro 
hladký průběh výkonu stavebního dozoru. Musí dbát na to, 
aby všechny písemnosti a výkresy byly včas a řádně vyří
zeny a náležitě uloženy.

5.2 ADMINISTRATIVA STÁLÉHO STAVEB
NÍHO DOZORU

5.2.1 Přehled hlavních úkolů administrativní 
činnosti

Při výkonu stálého stavebního dozoru se zajišťují nejméně 
úkoly týkající se následující agendy:

1. došl é a odesl ané písemnosti

2. základní listiny stavby

3. dokumentace provedení díla

4. stavební deník

5. kontrola smluvních závazků zhotovitele

6. kontrola kvality prací

7. kontrola postupu prací

8. změněné a dodatečné práce

dační řízení probíhá dle stavebního zákona a vyhlášky
FMTIR č.85/1976 Sb.

Správce stavby, je-li k tomu zmocněn objednatelem, pře
bírá povinnosti nebo část povinností stavebníka, t.j.:

- podává návrh na kolaudaci příslušnému stavebnímu 
úřadu,

- vypracuje přílohy k návrhu na kolaudaci,
- dostaví se k ústnímu projednání spojeného s místním 

šetřením,
- jako účastník kolaudačního řízení zastupující stavební

ka uplatňuje námitky a stanoviska, je-li k tomu zmoc
něn odběratelem,

- připraví a předloží doklady k místnímu šetření,
- zjistí-li stavební úřad závady na stavbě bránící jqímu 

užívání, při kážezhotovitel i závady odstranit (zhotovitel 
je povi nen závady odstranit, protože se k tomu zavázal 
v prohlášení, které připojil ke své žádosti o převzetí 
stavby nebojqí části).

Obsah návrhů, příloh a dokladů pro kolaudační řízení je
uveden ve vyhlášce FMTIR č.85/1976 Sb.

DOZORU

9. odsouhlasení prací

10. fakturace a zadržené pl atby

11. převzetí prací

5.2.2 Došlé a odeslané písemnosti

Všechny došlé a odeslané písemnosti, ať už doručené poš
tou, faxem nebo osobně, se evidují v deníku spisů a opat
řují se jednacím číslem, jehož úvodní část je totožná 
s pořadovým číslem zápisu do deníku spisů.

Veškeré došlé písemnosti se navíc na prvé straně opatří 
prezentačním razítkem, do kterého se doplní datum doru
čení, počet příloh a po rozhodnutí správce stavby i záznam 
jména pracovníka určeného k vyřízení. Doplněné údaje se 
rovněž poznamenají do deníku spisu.

Přílohy se zásadně neoddělují od průvodních písemností. 
Pokud je to v nezbytných případech nutné, poznamená se 
jejich oddělení a způsob manipulace s nimi u prezentační
ho razítky a v deníku spisů.

Počátkem kalendářního roku se zakládá vždy nový deník 
spisů, nebo se na novém listě starého deníku začne oddě
lená evidence s pořadovým číslem l.

Výjimku z uvedeného postupu tvoří písemnosti tajné 
a přísně tajné, jejichž oběh je upraven zvláštními směrni
cemi a musí být bezpečně uloženy v trezorové skříni 
správce stavby.

5.2.3 Základní listiny stavby

Správce stavby zřídí desky pro uložení základních listin 
stavby, které se uchovávají na stavbě pro potřebu stavby 
a k případné informaci kompetentních třetích osob (kon
trolní orgány apod.).

Do desek se uloží především:

- Základní lisí stavby (vzor viz příloha č.4),
- Kopie územního rozhodnutí o umístění stavby,
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- Kopie sta/ebního povolení ajehozměn,
- Kopie smlouvy o dílo nebo jqí důležité části (souhrn 

smluvních dohod, nabídka, příloha k nabídce) ajqích 
změny,

- Kopiesmluv surčenými podzhotoviteli,
- Kopie pojistných smluv zhotovitele,
- Pověření odpovědnéhozástupcezhotovitáe(stavbyve- 

doucího),
- Kopiemandátní smlouvy nazajištění výkonu sta/ební

ho dozoru (najmutá osoba) nebo pověření k výkonu 
funkcesprá/cestavby (zaměstnanecobjednatele).

5.2.4 Dokumentace provedení díla

Správce stavby zajistí řádnou evidenci, oběh a uložení 
všech druhů dokumentace provedení díla.

Vede se evidenční kniha dokumentace, do které se prová
dějí tyto záznamy:

- seznam zadávací dokumentace,
- změny dokumentace pro zadání stavby,
- předložení a odsouhlasení realizační dokumentace,
- změny realizační dokumentace,
- dodatky dokumentace zaj i štěně správcem sta/by,
- dodatky dokumentace předloženézhotovitelem. 

Záznam musí obsahovat evidenční číslo, datum, předmět 
a místo uložení.

Na velkých stavbách je třeba záznam provádět odděleně 
podle druhu dokumentace. Pro menší stavby se může 
vystačit pouze s chronologickými záznamy.

5.2.4.1 Zadávací dokumentace

Vypracuje se seznam zadávací dokumentace v pořadí zá
vaznosti podle smlouvy o dílo a jeden výtisk seznamu 
a zadávací dokumentace se trvale uloží v kanceláři správce 
stavby.

Pro plánování a vlastní výkon stavebního dozoru musí být 
k dispozici:

- Zvláštní dodací podmínky stavby
- Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komu

nikací
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (po

kud existují)
- Technickékvalitativní podmínky staveb pozemních ko

munikací (celý soubor nebo potřebné kapitoly)
- Dokumentace pro zadání stavby.

5.2.4.2 Realizační dokumentace

Správce stavby sestaví výčet realizační dokumentace pro 
zhotovovací a případně pomocné práce, kterou zhotovitel 
zajišťuje podle jmenovitých požadavků smlouvy a dále 
kterou hodlá požadovat s ohledem na jeho pravomoci ur
čenými dodacími podmínkami.

Předloženou realizační dokumentaci zaeviduje, odsouhla
sí, případně předloží k odsouhlasení objednateli v urče
ných případech. Dva výtisky dokumentace opatřené 
schvalovací doložkou vrátí zhotoviteli a zaznamená pře
dání v evidenční knize dokumentace. Zbylé dva výtisky si 
ponechá pro potřebu stavebního dozoru.

Realizační dokumentace pro pomocné práce vyžádaná 
správcem stavby, se neschvaluje, ale posoudí se pouze její

přípustnost s ohledem na bezpečnost a plynulost provádě
ní prací. Jestliže je tato dokumentace požadovaná smlou
vou a je uvedena v soupisu prací, podléhá stejným 
podmínkám jako realizační dokumentace pro zhotovovací 
práce.

Pro potřeby správce stavby se jeden výtisk realizační do
kumentace trvale uchová v kanceláři správce stavby a dru
hý je určen pro práci stavebních dozorců a asistentů na 
staveništi.

5.2.4.3 Zvláštní dokumentace provedení díla

Do tohoto druhu dokumentace patří modely, vzorky, foto
dokumentace, elektronické záznamy a pod. Správce stav
by jejich originály uchová a eviduje v knize dokumentace.

5.2.5 Stavební deník

5.2.5.1 Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel stavebních prací je podle stavebního zákona 
povinen vést o pracích, které provádí, denní záznamy - 
stavební deník (dále jen „deník“).

5.2.5.2 Obsah a účel deníku

Do deníku zapisuje zhotovitel všechny důležité okolnosti 
týkající se stavby z hlediska posouzení prací stavebním 
úřadem a ostatními orgány státní správy. Slouží též k zá
znamům orgánů státního stavebního dohledu, státního od
borného dozoru a ostatním orgánům státní správy, které 
mají právo dozírat na provádění stavby podle zvláštních 
předpisů.

Záznamy musí obsahovat zejména časový postup prací, 
odchylky od dokumentace stavby ověřené stavebním úřa
dem a od podmínek stanovených jinými rozhodnutími 
a popřípadě další důležité údaje.

O podrobnostech průběhu prací, smluvních závazcích 
a záležitostech zhotovitel versus správce stavby, se vedou 
záznamy odděleně (viz kap.5.4). Pouze u technicky jedno
duchých a malých staveb lze pro tuto evidenci, která ob
vykle vyžaduje pro tyto stavby malý počet záznamů, 
použít stavební deník.

5.2.5.3 Skladba deníku

a) Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů 
a příloh.

b) Úvodní listy obsahují:

- základní list deníku, v němžjsou uvedeny název 
a sídlo objednatele (i nvestora), zhotovitel e doku
mentace, zhotoví tele stavby a změny těchto údajů

- identifikační údaje stavby podl e dokumentace
- přehl ed smi uv včetně dodatků změn
- seznam dokladů o úředních opatřeních, týkaj ících 

se stavby ajqího provádění
- seznam dokumentace stavby, jqich změn a do

plňků
- pokyn správce stavby k zahájení prací
- seznam osob zhotovitele a správce stavby opráv

něných k provádění záznamů do deníku a rozsah 
jqich oprávnění.

c) Denní záznamy sepíší do knihy sočíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddě-
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litel néprůpisy, pokud správce stavby neurčí větší počet 
průpi sů. Perforované I i sty j sou očísl ovány shodně s lis
ty pevnými. Denní záznamy mohou být psány i navol né 
listy bud’s průpisy, očíslovanými shodně s originálem 
nebo jako výstup z počítače v požadovaném počtu vý
tisků.

d) V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyho
tovení, buď v prvopise nebo v opise, ukládají přímo na 
staveništi. Jde zqména o rozhodnutí státních orgánů, 
změny stavebního povolení, smlouvy, protokoly všeho 
druhu, záznamy a výkresy dokumentující změny doku
mentace stavby, které nelze přepisovat nebo překreslo
vat do záznamů v deníku. U každého dokladu se uvede, 
kde je uložen.

5.2.5.4 Vedení deníku

a) Denní záznamy čitelně zapisuje nebo výtisk zajišťuje 
a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele (stavby
vedoucí), popř. j eho písemně pověřený zástupce, zásad
ně týž den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, kteréjsou předmětem zápisu, výjimečněje 
možno provést záznam a podepsatjq nqpozdqi příští 
den. Mazání a škrábání v záznamech není povoleno. 
Kromě stavbyvedoucího může provést potřebné zázna
my v deníku správce stavby, pověřený dozorce stavby, 
dáe orgány státní správy a zvláště k tomu zmocnění 
zástupci zhotov i tele a zmocnění pracovníci objednatele 
(investora).

b) Zhotovitel uloží druhý průpis (kopii) denních záznamů 
odděleně od prvopisu tak, aby byl k dispozici v případě 
ztráty nebo zkázy prvopisu, první průpis (kopii) předá 
správa stavby.

c) Správce stavby sleduje a prověřuje obsah deníku a v 
případě potřeby kzápisům připojuje neprodleně (rozu
mí senejpozdqi do 3 dnů ode dne, kdy mu byl záznam 
předán-doručen, popř. ode dne, kdy byl zápis v deníku 
učiněn) své stanovísko.

d) Jde-li o stavbu zvlášť rozsáhlou nebo složitou, mohou 
být vedeny samostatné deníky pro jednotlivé objekty, 
popř. pro ty části stavby, jqichž samostatné převzetí 
obj ednatel em j e uvedeno ve smi ouvě o díl o.

52.5.5 Uložení deníků

Deníky uchovává zhotovitel deset let od uplynutí záruč
ních lhůt.

5.2.5.6 Záznamy v deníku

A. Do deníku se zaznamenávaj í denně zqména tyto údaje:

a) údajeo počasí, o maximální aminimání denní tep
lotě a j est I i žej e to pro práce důležité, též stavu vody

b) údajeo pracovní doběsvyznačením přerušení prá
ce, důvody tohoto přerušení, údajeo počtu přítom
ných pracovníků podie jednotlivých kategorií 
s odůvodněním odchylek od plánovaného stavu 
a údaj o změně v osobě vedoucího pracovní čety

c) údajeo postupu prováděných prací, rušení plynulos
ti pracovních procesů zhotovitele, rozsah, doba 
a místo rušení, snížení pracovních výkonů vlivem 
mimořádně ztíženého pracovního prostředí

B. D ä e se do den í ku zaznamenávaj í zq ménatyto okol nos- 
ti, pokud nqsou evidovány odděleně:

- převzetí staveniště (pracoviště), zahájení, přerušení ne
bo zastavení prací sjeho odůvodněním a opětovné za
hájení prací

- změny v únosnosti základové půdy, třídy těží tel nosti 
zemin, výskytu podzemní vody a jej í agresivita, apod., 
které mají vliv na změny dokumentace stavby

- dodávky hmot, výrobků, technologického zařízení 
a konstrukcí mající základní důležitost pro postup prací 
(konstrukce, panely, izolace, apod.),

- veškeré skutečnosti, kterémohoumítnepříznivývlivna 
plynulý průběh prací, zvláště překážky způsobené po
rušením smluvních povinností, nedodáním potřebné 
dokumentace, neodůvodněným nepředáním pokynů, 
odsouhlasení apod.,

- odchylky prováděných prací od dokumentace s odka
zem na předchozí pokyny správce stavby nebo objed
natele a zhotoví tele,

- požadavky správcestavby naurychienéprovedení prací 
a odstranění vad v zájmu bezpečnosti. K uvedeným po
žadavkům se připoj í stanovisko zhotovitele.

- výrok orgánů státní správy, obsahující námitky, dispo
zice nebo ukládající opatření, která pokládají z hlediska 
zájmů, o jqichž ochranu pečují, za důležité,

- závažné udá osti ovlivňující práce a škody způsobené 
na pracích, následky zvláštních rizik (deštěm, povodně
mi, ledy, větry, požáry, atd.), däe úrazy, k nimž došlo 
při pracích, údaje o tom, jak k nim došlo, adresy svědků 
a případně též vyčíslení nároků z těchto škod,

- pokyny k zahájení prací na úsecích nebo objektech 
ajqich změny,

- připra/enost prací k montážím, připravenost montáží 
k navazujícím stavebním pracím, skončení prací, ode
vzdání, převzetí avyklizení staveniště (pracoviště),

- odkazy nazvláštní protokoly, sepsanéběhemprovádění 
prací,

- výpisy z deníků podzhotovitelů, pokud mají základní 
význam pro postup prací ajqich případné změny.

5.2.6 Kontrola smluvních závazků zhotovitele

Jedním z úkolů správce stavby je též dohled nad plněním 
těch smluvních závazků zhotovitele, které mají přímý 
vztah k výkonu stavebního dozoru a nebo podmiňují hlad
ký průběh provádění prací. Sestaví se jejich seznam a evi
duje se jejich plnění.

Jedná se zejména o:

- zajištění a provoz prostorů, včetně příslušného vybave
ní pro správcestavby a jeho personá,

- sl užby pro výkon stavebního dozoru, personá zhotovi
tele, (dopra/ní prostředky, spojové prostředky, měřič- 
ské vybarvení ap.)

- kontrola pojištění požadovaného smlouvou,
- kontrol a řádného plnění finančních závazků zhotoví tele 

kejmenovaným podzhotovi tělům,
- respektování páentových a licenčních práv.

5.2.7 Kontrola kvality prací

Výchozími dokumenty pro řádnou evidenci kontroly kva
lity jsou:
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- podrobný seznam předepsaných zkoušek (TK P, ZTK P, 
soupisprací) suvedením laboratoří nebo institucí, které 
zkoušky budou provádět,

- seznam technologických předpisů, kterémusi předložit 
zhotovitel podleTKPaZTKP,

- seznam technol ogi ckých postupů požadovaných rezort
ním systémem jakosti,

- seznam prací a konstrukcí, u kterých TKP nebo ZTKP 
požadují měření přetvoření nebo posunů,

- seznam materiálů a výrobků podléhajících schvalování 
nebo certifikaci podle obecných předpisů,

- seznam materiáů a výrobků podléhajících posouzení 
vhodnosti podle metodiky MD ČR-OPK,

- seznam zahraničních materiálů a výrobků,
- seznam pracovníků s předepsanou odbornou způsobi

lostí.
Správce stavby určí vzory formulářů, na kterých se prove
dou záznamy kontroly kvality a sledovaných skutečností.

Příslušní pracovníci stavebního dozoru mají za povinnost 
zajišťovat zejména:

- evidenci kontroly shodnosti požadavků dodávek sledo
vaných materiáů avýrobků se skutečností (požadova
ná certifikace nebo vhodnost, klíčové druhy z hlediska 
kvality prací),

- přehlednou evidenci odebraných vzorků,
- vést denní záznamy o provedených zkouškách a kon

trolách,
- soustřeďovat výsledky všech zkoušek a kontrol pro 

ucelené práce, objekty nebo úseky a zpracovávat pře
hlednou evidenci jako podklad pro odsouhlasování 
a přebírání prací

- zpracovávat rozbory a závěry ke kvalitě prováděných 
prací,

- ověřovat, zda práce jsou prováděny pracovníky s od
bornou způsobilostí, je-li to předepsáno.

5.2.8 Kontrola postupu prací

Postup prací se kontroluje podle programu prací navrže
ným zhotovitelem a odsouhlaseným správcem stavby.

Skutečný postup prací se zaznamenává do uvedeného 
programu (odlišnou barvou) a v časových intervalech ur
čených správcem stavby se vyhodnocuje.

5.2.9 Změněné a dodatečné práce

V případě požadavků správce stavby na změny, t.j. na 
provedení změněných prací nebo dodatečných prací, se 
postupuje následovně:

Požadovaná změna se oznámí písemně zhotoviteli na for
muláři „Oznámení změny“ nebo zápisem do stavebního 
deníku. V případě zásadních změn je jejich záznam do 
stavebního deníku nutno provést vždy.

Pokud změnu navrhuje zhotovitel, musí návrh podat pí
semně s uvedením

- předmětu změny
- zdůvodnění
- technických a cenových dopadů změny.

Po určení způsobu ocenění změny správce stavby předá 
zhotoviteli „Příkaz změny“ formou formuláře nebo zápi
sem do stavebního deníku.

Všechny změny a jejich důsledky musí být řádně evidová
ny a promítnuty do souvisejících dokumentů.

Správce stavby musí vést evidenční knihu změn, do které 
se zaznamenávají všechny důležité skutečnosti, t.j. zejmé
na

- předmět změny ajqí zdůvodnění
- navrhovatel
- způsob ocenění
- schváení a příkaz k provedení.

Pokud to připadá v úvahu, správce stavby zajistí promít
nutí změn do dokumentace stavby a do soupisu prací.

5.2.10 Odsouhlasení prací

Základem pro evidenci odsouhlasených prací jsou soupisy 
provedených prací, které předkládá zhotovitel s měsíčními 
fakturami a žádosti o kontrolu dokončených prací a sou
hlas s pokračováním prací na příslušném formuláři.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací správcem 
stavby se jeden jejich výtisk ukládá do desek provedených 
prací.

Všechny aktivity pracovníků správce stavby související 
s odsouhlasováním prací se evidují způsobem určeným 
správcem stavby. Jde zejména o tyto činnosti:

- kontrola polohy, tvaru a rozměrů prací dle dokumen
tace

- kontrola a zachycení stavu prací, které budou zakryty 
nebo odstraněny

- výměry prací, jqich výpočet a ocenění
- vyhodnocení výsledků kontroly kvality
- geodetická dokumentace.

5.2.11 Fakturace a zadržené platby

Správce stavby vede evidenci a zajišťuje ukládání kopií 
všech potvrzených faktur za provedené práce a ostatních 
plateb (např. záloh) pro kontrolu finanční problematiky 
stavby stavebním dozorem. Členění této evidence má od

povídat členění soupisu prací stavby.

Zadržené platby se evidují odděleně, ale s členěním shod
ným s evidencí faktur. Součástí této evidence musí být 
i záznam odsouhlasení výplat zadržených plateb.

5.3 ADMINISTRATIVA OBČASNÉHO STA
VEBNÍHO DOZORU

Při výkonu občasného stavebního dozoruje třeba provádět 
v zásadě stejné druhy administrativní činnosti jako u stá
lého stavebního dozoru. Rozdíl je víceméně v rozsahu 
a náročnosti, které jsou úměrné rozsahu a náročnosti pří
slušného stavebního dozoru.

Část úkolů administrativní činnosti lze u občasného sta
vebního dozoru zajišťovat prostřednictvím centrálních za
řízení subjektu pověřeného výkonem stavebního dozoru. 
Jedná se zejména o evidenci, oběh a ukládání písemností 
a dokumentace. Další část administrativy může být prová
děna nositeli podpůrné činnosti správce stavby ze strany 
osob nebo útvarů předmětného subjektu.

Konkrétní organizace a zajišťování administrativy je nutno 
přizpůsobit podmínkám příslušné stavby a organizační 
struktuře fyzické nebo právnické osoby provádějící sta
vební dozor.
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Zvolený způsob však vždy musí umožňovat, aby odpověd
ný správce stavby měl dostatečný přehled o průběhu a sta
vu provádění díla a plnění smluvních závazků.

5.4 SYSTÉM VÝKONU STAVEBNÍHO DO

ZORU

5.4.1 Všeobecně

Součástí prováděcího programu výkonu stavebního dozo
ru zejména na větších stavbách musí být systém výkonu 
a systém komunikace mezi účastníky výstavby, tj. mezi 
správcem stavby, zhotovitelem a objednatelem. Obecně 
platné požadavky na oba systémy, které spolu souvisejí, 
vycházejí z VDP a doplňující podrobnosti jsou uvedeny 
v tomto metodickém pokynu.

Protože stavební deník je veden za účelem evidovat sku
tečnosti důležité pro posouzení prací stavebním úřadem 
a dalšími příslušnými třetími osobami, neuvažuje se jako 
nutná součást systému výkonu stavebního dozoru a komu
nikace mezi účastníky výstavby. Pouze u malých a jedno
duchých staveb lze stavební deník použít jako článek 
systému.

Hlavními nástroji výkonu stavebního dozoru a vzájemné 
komunikace jsou jednotlivé listiny (dopisy, protokoly, for
muláře), které umožňují přehlednější, racionálnější a efek
tivnější agendu a použití počítačové techniky pro 
vypracování, evidenci a ukládání záznamů.

5.4.2 Komunikace mezi účastníky výstavby

Seznam základních písemných sdělení mezi objednate
lem, správcem stavby a zhotovitelem, které jmenovitě ur
čují VDP, jsou uvedeny v příloze č.l.

Vzorový příklad systému komunikace, který má přímý 
vztah k systému výkonu stavebního dozoru a je součástí 
prováděcího programu, je obsahem přílohy č.2.

5.4.3 Systém řízení výkonu stavebního dozoru

5.4.3.1 Všeobecně

Základní skladba systému vyplývá z práv a povinností 
správce stavby. Hlavní stavební kameny systému jsou 
uvedeny v následujících článcích. Jejich skladbu a doplně
ní o podrobnosti je nutné upravit podle okolností příslušné 
stavby. V případě malých a jednoduchých staveb nebo 
drobných požadavků lze místo níže uvedených způsobů 
komunikace užít zápisů do stavebního deníku.

5.4.3.2 Hlavní prvky systému

a) Pověření

- pravomoc správce stavby k výkonu sta/ebního dozoru 
zakládá smlouva o dílo. Určitými částmi výkonu lze 
písemně pověřit sta/ební dozorce a asistenty SD

- pra/omoc řídit provádění prací a pl nit ostatní závazko
vé vztahy za zhotovitele určují písemná pověření od
povědného zástupce zhotovitele (stavbyvedoucího).

b) i nformace
Správce stavby a odpovědný zástupce zhotovitele mo
hou požádat druhou stranu o sdělení skutečností potře
bných pro osvětlení jakékoliv problematiky prací

a souvismících okolností. Žádost se předkládá na for
muláři „Žádost o informaci“ (vzor viz přílohač.5).

c) Pokyn pro stavbu
Pokyny, které nemají vliv na ceny prací, nabídkovou 
cenualhůtu dokončení prací, vydá/á správce stavby na 
formuláři „ Pokyn pro stavbu“ (vzor formúláře-viz pří
loha č.6). Patří sem například pokyn k zahájení jednot
livých prací, souhlas s účastí při provádění odběrů, 
zkoušek, odsouhlasení apod. Jestliže zástupce zhotoví- 
telezjistí, že pokyn oproti předpokladům správce stav
by mávliv na smluvní cenu nebo lhůty, uvědomí otom 
správce stavby do 24 hodin po obdržení pokynu a 
poskytne příslušné doklady během dalších 3 dnů, spo- 
užitím formuláře „Návrh na ocenění změny“ (vzor viz 
příloha č.9).
Pokud správce stavby bude souhlasit se zástupcem zho
tovitele, oznámí mu souhlas do 3 dnů, následně zruší 
„ Pokyn pro stavbu" avydá,, Příkaz kezměně" (vzorviz 
přílohač. 8).
Důsledky vyplývaj ící z pokynů se zachytí do dokumen
tace skutečného provedení stavby.

d) Oznámení změn
Požadavky změněných a dodatečných prací, které maj í 
vl i v na ceny a I hůty dl e smi ouvy může upl atňovat pouze 
správce stav by. Proces změn se zahajuje informací o zá
měru, která se předá zástupci zhotovitele na formuláři 
„Oznámení změny“. Jedná-I i se o zásadní změnu s vel
kým dopadem na ceny alhůty, správce stavby projedná 
tuto zál eži tost předem s obj ednatel em.
Oznámení změny je výzvou a podkladem zhotoviteli na 
zpracování ná/rhu dopadů změny na ceny a lhůty. Tento 
návrh se předloží správci stavby na formuláři „Návrh na 
ocenění změny" (vzor formuláře viz příloha č.9)
Pokud některý z údajů v ná/rhu je chybný, neúplný nebo 
je v rozporu s náborem správce stavby, je tento návrh 
vrácen zpět k úpravě.
Přijstelný návrh na ocenění změny je předložen správcem 
stavby objedněéi k odsouhlasení a podpisu současněsná 
vrhem příkazu ke změně (vzor formuláře viz příloha č.8).

e) Příkaz kezměně
Objednatelem odsouhlasený příkaz ke změně a návrh 
ocenění změny předloží správce stavby zástupci zhoto
vitele k podpisu, kterým vyjadřuje svůj souhlas. Kopie 
obou dokumentů s odsouhlasením zhotovitele zašle 
správce stavby objednateli.
Kopie všech vydaných oznámení změn a příkazů změn 
ukládá správce stavby a vede jq ich evidenci.

f) Žádost o kontrol u dokončené práce a o souhl as s pokra

čováním prací
Tuto žádost předkládá zástupce zhotovitele správci 
stavby naformul áři, j ehož vzor j e uveden v příl ozeč. 10. 
Předkládá se pro všechny práce, které budou zakryty 
nebo se j i nak dostanou z dohl edu správce stavby a dál e 
pro odsouhlasení prací při fakturaci a převzetí prací. 
Jestliže správce stavby výjimečně nepokládá za nutné 
provést tuto kontrolu, sděí toto neprodleně zástupci 
zhotovitele, aby práce mohly nerušeně pokračovat.

g) Příkaz k přerušení prací
Jestliže správce stavby shledá že je nezbytné práce
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přerušit, předá tento pokyn zástupci zhotovitelena for
muláři „Příkaz k přerušení prací“ (vzor formuláře viz 
příloha č.11).
Vznikne-li zhotoviteli z důvodu přerušení prací nárok 
na změnu cen nebo lhůt, předloží tento požadavek s po
užitím formuláře „Návrh na ocenění změn", který se 
projedná stáným způsobem jako u přikázaných změn.

h) Kontrola kval i ty
Kontrolní činnost týkající se kvality probíhá ve dvou 
rovinách.
První rovinu představuj i požadavky určenéTKP, ZTKP 
a RSJ-PK, podle nichž se sestaví seznamy požadova
ných odběrů, zkoušek, obecných požadavků na mate- 
riály, technologických předpisů atd.
Druhou rovinu tvoří průběžná kontrol a provádění prací, 
kterézahrnuj i dohled nad dodržením ostatních paramet
rů, zqména umístění, tvaru, rozměrů, kvalitativních 
požadavků dokumentace a pod.

ch) Odsouhlasení
Tento systémový prvek se týká všech žádostí, návrhů 
a dokumentace, které předkládázhotovitá. Obvyklese

vyjadřujeodsouhlasovací doložkou na předloženélisti
ně nebo protokolem o odsouhlasení.

i) Rozhodnutí
Dodací podmínky určují případy, kdy je povinností 
správce stavby rozhodnout, jestliže nedojde k dohodě 
mezi objednatelem a zhotovitelem.
Rozhodnutí správce stavby musí mít písemnou formu 
a předává se oběma účastníkům sporu a platí do vyře
šení sporu.

j) Fakturace
Žádost zhotoviteleo platbu představuje předl ožení sou
pisu provedených prací, případně výčet nároků najiné 
pl atby a přísl ušnéfaktury. Tyto dokumenty se predávaj í 
správci stavby, který je po odsouhlasen i zašle objedna
teli. Vzory formulářů soupisu provedených prací - viz 
příloha č.14.

k) Stavební deník
Vedlezákladní funkce, kterou určuje stavební zákon, je 
ho možné využít na malých a jednoduchých stavbách 
i ke sdělení informací, pokynů, příkazů, změn, odsou
hlasení, dohod, žádostí apod.
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SEZNAM PRÍLOH

Příloha číslo

1 Seznam základních písemných sdělení mezi objednatelem, správcem stavby a zhotovitelem

2 Systém komunikace na stavbě

3 Pozvánka na předání staveniště - vzor

4 Základní list stavby - vzor

5 Žádost o informaci - vzor formuláře

6 Pokyn pro stavbu - vzor formuláře

7 Oznámení změny - vzor formuláře

8 Příkaz ke změně - vzor formuláře

9 Návrh na ocenění změny - vzor formuláře

10 Žádost o kontrolu dokončené práce a o souhlas s pokračováním prací - vzor formuláře

11 Příkaz k přerušení prací - vzor formuláře

12 Protokol o převzetí prací - vzor formuláře

13 Protokol o ukončení záruční doby - vzor formuláře

14 Soupisy provedených prací - vzory formulářů

15 Systém zajištění řádného provedení stavby



PŘÍLOHA č.l
SEZNAM ZÁKLADNÍCH PÍSEMNÝCH SDĚLENÍ MEZI OBJEDNATELEM, SPRÁVCEM

STAVBY A ZHOTOVITELEM

Sděleni vytištěná tučně je nezbytné uskutečnit pro každou stavbu. Ostatní sdělení normálním tiskem připadají v úvahu 
v případě potřeby nebo jestliže šije vynucují vzniklé okolnosti.

Použité zkratky:
OBJ........  objednatel
SPST.... správce stavby 
ZHOT . . . zhotovitel

Uvedené vztahy platí za předpokladu, že ZDP nebo smlouva o dílo nestanoví jinak.

A/ PÍSEMNÁ SDĚLENÍ OBJEDNATELE

Článek
VDP

Popis Termín výchozí podmínky Komu Kopie

4.2 Žádost o převedení závazků podzhotovitelů ke zhotoviteli na 
objednatele, které vyplývají ze záruční doby poskytnuté 
podzhotovitelem, pokud tato záruční doba přesahuje záruční dobu 
podle smlouvy o dílo

Do termínu záruční doby 
podle smlouvy o dílo

ZHOT

10.3 Upozornění, že objednatel hodlá uplatnit vůči ručiteli zhotovitele 
požadavek, vyplývající z neplnění smluvních závazků zhotovitele

10 dní před uplatněním 
požadavku. Uvedení 
předmětu a povahu 
odchylek od smlouvy

ZHOT

20.3 Požadavek odstranit škody v důsledku rizik objednatele (čl.20.4), nebo 
v kombinaci s dalšími riziky

V případě vzniku škod. 
Požadovaný rozsah

ZHOT SPST

25.2 Požadavek předkládat platné pojistky (změny, doplňky) a 
potvrzení o zaplacení běžného pojistného

Při změnách rozsahu a 
povahy pojištěných prací

ZHOT

25.3 Oznámení o započtení pohledávky objednatele zajím zaplacené 
pojistné, pokud je zaplatil místo zhotovitele, proti jakékoliv 
pohledávce zhotovitele

Po zaplacení pojistného ZHOT

31.2 Žádost, aby zhotovitel dal k dispozici dalšímu zhotoviteli objednatele 
nebo jiné osobě nějakou dopravní cestu, za jejíž udržování je 
zhotovitel odpovědný, povolil užívání této cesty nebo prokázal jiné 
služby

V dostatečném předstihu ZHOT SPST

42.1 Oznámení o termínu předání staveniště Současně s výzvou k 
zahájení prací

ZHOT SPST

54.5 Žádost, aby zhotovitel zahrnul do smlouvy o nájem stavebního 
vybavení podmínku, že v případě, kdy zhotovitel odstoupí od smlouvy 
o dílo (čl.63),,objednatel, nebo jiný zhotovitel najatý objednatelem 
může do 7 dnů po ukončení prací najmout stavební vybavení za 
stejných podmínek

Pro stavební vybavení 
podle uvážení objednatele

ZHOT

63.1 Oznámení, že objednatel hodlá odstoupit od smlouvy o dílo z viny 
zhotovitele a odejmout mu provádění prací

Z důvodu uvedeném 
v čl.63.1

ZHOT SPST

65.5 Oznámení, že objednatel odstupuje od smlouvy o dílo z důvodu 
vypuknutí války nebo povstání

Podle uvážení objednatele ZHOT

67.1 Oznámení o předmětu sporu v souvislosti se smlouvou o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem

Během provádění prací i po 
jejich skončení

SPST ZHOT

67.1 Oznámení, že se povede ohlášený spor prostřednictvím dohodnutého 
rozhodce

Do 70 dnů po doručení 
rozhodnutí správce stavby

SPST ZHOT

68.3 Oznámení o změně adresy ZHOT SPST

69.1 Oznámení, že vzhledem k ekonomickým potížím z předem 
nepředvídatelných důvodů se nemohou dále plnit smluvní povinnosti

ZHOT



B/ PÍSEMNÁ SDĚLENÍ SPRÁVCE STAVBY

Článek
VDP

Popis Termín výchozí podmínky Komu Kopie

2.2 Oznámení jmen pověřených dozorců stavby, jejich pravomocí a 
data účinnosti pověření

Před nástupem k výkonu 
činnosti

ZHOT OBJ

2.3 Oznámení jmen pověřených asistentů stavebního dozoru, jejich 
pravomocí a data účinnosti pověření

Před nástupem k výkonu 
činnosti

ZHOT OBJ

5.2 Vysvětlení k případným nesrovnalostem nebo víceznačnosti v 
dokumentech, které tvoří obsah smlouvy o dílo

Po jejich zjištění nebo 
upozornění zhotovitelem

ZHOT OBJ

6.1 Žádost o obstarání vícetisků dokumentace zpracovávané 
zhotovitelem

V případě potřeby ZHOT

6.4 Sdělení o prodloužení lhůty pro dokončení stavby, případně zvýšení 
ceny díla (stavby) z důvodů nepředání potřebné dokumentace nebo 
pokynů stavebním dozorem

Po projednání s objednatelem 
a zhotovitelem

ZHOT OBJ

7.1 Předání dodatečných výkresů a pokynů, které jsou nezbytné pro 
správné a odpovídající provedení stavby

V případě potřeby ZHOT

12.2 Určení případného prodloužení lhůty pro dokončení prací a nebo 
zvýšení ceny stavby v důsledku zjištění dříve nepředvídaných 
fyzických překážek a nepříznivých podmínek oznámených 
zhotovitelem

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

14.1
14.2

Vyjádření k predloženému programu provádění prací Co nejdříve po předání.
Souhlas nebo požadavky na 
úpravu

ZHOT

15.1 Požadavek na výměnu pověřeného zástupce zhotovitele na stavbě V odůvodněném případě.
Uvést důvody

ZHOT

16.2 Vznesení námitky proti chování, neschopnosti či nedbalosti 
kteréhokoliv zaměstnance na staveništi s případnou žádostí o jeho 
odvolání

V odůvodněném případě
Uvést důvody

ZHOT

17.1 Oznámení o zvýšení ceny stavby (díla) v důsledku chyb v 
základních směrových anebo výškových bodech, předaných 
objednatelem zhotoviteli

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem. 
Pokud chyba zapříčinila 
změněné nebo dodatečné 
práce

OBJ ZHOT

20.3 Rozhodnutí o dodatku k ceně stavby (díla) za odstranění škod v 
důsledku rizik objednatele nebo v kombinaci s jinými riziky

V případě vzniku škod.
Po předchozím projednání s 
objednatelem a zhotovitelem

ZHOT OBJ

27.1 Rozhodnutí o prodloužení lhůty dokončení stavby(díla) anebo 
zvýšení ceny stavby (díla) v důsledku nálezů na staveništi

Pokud dojde ze zdržení nebo 
přerušení prací, příp.při 
dodatečných pracích a po 
projednání s objednatelem a 
zhotovitelem

ZHOT OBJ

30.3 Oznámení, že podle názoru správce stavby škody (část škod) na 
mostech a dopravních cestách v důsledku přepravy materiálu pro 
zhotovovací práce nebo technologického zařízení na stavbu vznikly 
nedodržením povinností zhotovitele, podle čl.30.1 a příslušná 
náhrada se připočítává k tíži zhotovitele

Po prošetření příčin vzniku 
škody a po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

31.2 Sdělení o zvýšení ceny stavby (díla) o náhradu výdajů spojených s 
dáním k disposici nějaké dopravní cesty, za jejíž udržování je 
zhotovitel odpovědný, povolení užívání této cesty nebo prokázání 
jiné služby zhotovitelem další mu zhotoviteli objednatele nebo jiné 
osobě

Po projednání dodatku k ceně 
díla se zhotovitelem a 
objednatelem

ZHOT OBJ

35.1 Žádost o předání seznamu techniků a počtu pracovníků různých 
profesí, které zhotovitel zaměstnává na stavbě a údajů o stavebním 
vybavení používaném na stavbě

Určení formy a intervaly 
předávání

ZHOT

36.4 Nařízení provést zkoušky neuvedené v TKP a ZTKP a další zkoušky 
uvedené v čl.36.4

Dle uvážení správce stavby ZHOT



Článek
VDP

Popis Termín výchozí podmínky Komu Kopie

36.5 Sdělení o případném prodloužení lhůty dokončení prací a zvýšení 
ceny stavby (díla) v souvislosti se zkouškami nařízenými správcem 
stavby

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

37.3 Sdělení, že správce stavby bude přítomen provedení zkoušky 
nebo kontroly materiálu, zajišťované zhotovitelem

Po předchozím 
odsouhlasení místa a času

37.4 Vyloučení materiálů nebo stavebních dílů z použití na stavbě 
zkoušené podle čl. 37.3, které neodpovídají požadavkům TKP a
ZTKP

Na základě kontroly a 
výsledků zkoušek

ZHOT

37.4 Požadavek na opakování zkoušek zhotovitelem V případě, že správce stavby 
má důvodné pochybnosti o 
vhodnosti materiálů nebo 
dílců

ZHOT

37.4 Určení nákladů objednatele vzniklé opakováním zkoušek v případě, 
že se prokáže nevhodnost zkoušených materiálů nebo stavebních 
dílců

Po projednání s objednatelem 
a zhotovitelem

ZHOT OBJ

37.5 Oznámení, že správce stavby zadává kontrolu a zkoušení materiálů 
nebo technologického zařízení nezávislé osobě

Nejméně 14 dní předem ZHOT

38.1 Sdělení, že správce stavby nepokládá za nutné provést kontrolu 
prací, které budou zakryty nebo mimo jeho dohled

Před termínem oznámeným 
zhotovitelem

ZHOT

38.2 Žádost o odkrytí určité práce a provedení kontroly a příslušných 
zkoušek

Podle uvážení správce stavby ZHOT

38.2 Určení nákladů vzniklých odkrytím prací a provedením jejich 
kontroly, které nařídil správce stavby a uvedení do původního stavu 
jako pohledávku zhotovitele, (jestliže odkryté práce vyhovují 
požadavkům smlouvy o dílo), nebo objednatele (jestliže odkrytá 
práce neodpovídá požadavkům smlouvy o dílo

ZHOT OBJ

39.2 Sdělení výše nákladů, které vzniknou objednateli v případě, že 
zhotovitel odmítne v nařízeném termínu provést práce požadované 
správcem stavby a práce provedou podle příkazu správce stavby jiné 
osoby

Zhotovitel nezajistí 
požadované provedení prací

ZHOT OBJ

40.1 Písemný příkaz přerušil práce nebo jejich části na určenou dobu a 
způsobem požadovaným správcem stavby

Jestliže je to podle názoru 
správce stavby nezbytné

ZHOT

40.2 Určeni prodloužení lhůty prací a zvýšení ceny stavby v důsledku 
přerušení prací

Jestliže má na ně zhotovitel 
nárok podle VDP a po 
proprojednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

41.1 Výzva k zahájení prací na stavbě Ve lhůtč uvedené v příloze 
k nabídce

ZHOT

42.3 Určení prodloužení lhůty prací a výši nákladů, které vznikly v 
souvislosti s předáním staveniště po lhůtě uvedené v příloze k 
nabídce

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

44.1 Rozhodnutí o prodloužení lhůty dokončení prací z důvodů 
uvedených v čl.44.1

Jestliže má zhotovitel na 
prodloužení nárok. Po 
předchozím projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

46.1 Sdělení důvodné obavy správce stavby, že postup prací je pomalý a 
je proto ohrožen termín dokončení prací

Ihned po zjištění ZHOT

46.1 Určení náhrady nákladů na stavební dozor, které vznikly zvláštním 
opatřením zhotovitele pro zajištění splnění lhůty dokončení prací 
(práce v noci, ve dnech pracovního klidu, ap.)

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

48.2 Vydání protokolu o převzetí prací nebo příkaz, které práce musí 
být dokončeny a které dokumenty předloženy, aby mohl být 
vydán protokol o převzetí prací.

Do 21 dnů po doručení 
oznámení o dokončení prací

ZHOT OBJ

49.2 Požadavek provést dodatečné práce, opravy a úpravy během záruční 
doby

Po provedené kontrole ZHOT



Článek
VDP

Popis Termín výchozí podmínky Komu Kopie

49.3 Určení nákladů za práce v záruční době, jejichž potřeba vznikla z 
příčin, za něž není zhotovitel odpovědný

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

49.4 Rozhodnutí o provedení prací, které zhotovitel odmítne zajistit v 
přiměřené lhůtě jinou osobou

Po odmítnutí provést práce ZHOT OBJ

50.1 Příkaz zjistit příčinu vad, které se objeví v průběhu záruční doby Pod dohledem správce stavby ZHOT OBJ

50.1 Určení nákladů zhotovitele spojených se zjišťováním příčiny vad, 
které budou pohledávkou zhotovitele

Pokud vady nejsou 
způsobeny nedbalostí nebo 
opomenutím zhotovitele.
Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

51.1 Příkaz provést změněné práce (změny smluvních prací a dodatečné 
práce)

Podle uvážení správce stavy 
nebo požadavku objednatele

52.1 Určení dočasných cen a sazeb pro změněné práce, které nelze 
fakturovat cenami a sazbami stanovenými ve smlouvě o dílo

Pro práce, u nichž došlo k 
nedohodě o cenách a sazbách 
mezi zhotovitelem a 
objednatelem

ZHOT OBJ

52.2 Určení dočasných cen a sazeb pro práce, jejichž ceny a sazby se 
staly nepřiměřenými v důsledku změn prací

Pokud nedošlo k dohodě o 
nových cenách a sazbách 
mezi zhotovitelem a 
objednatlem

ZHOT OBJ

52.3 Určení obnosu, o který se upravuje cena stavby v důsledku změn 
prací způsobující odchylku od smluvní ceny o více než limit určený 
ve smlouvě o dílo

Pokud nedojde k dohodě 
mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Platí do 
vyřešení sporu

ZHOT OBJ

52.4 Příkaz, aby změněné práce byly prováděny za ceny určené 
hodinovými sazbami

Jestliže změněné práce nelze 
fakturovat smluvními cenami

ZHOT

53.4 Určení výše dodatečné platby prokázané a požadované zhotovitelem Není-li splněn předepsaný 
postup zhotovitele nebo 
nepředloží-li průkazné 
podklady

ZHOT OBJ

53.5 Rozhodnutí o oprávněnosti nároku na dodatečnou platbu nebo jejím 
krácení

Bez zbytečného od kladu po 
podání žádosti

ZHOT OBJ

56.1 Požadavek na změření určitých prací Není-li splněn předepsaný 
postup zhotovitele nebo 
nepředloží-li průkazné 
podklady

ZHOT

63.4 Požadavek na postoupení přednostních práv na uzavření dílčích 
smluv na dodávky materiálu, stavebních dílů, služeb a provedení 
prací zhotovitelem na objednatele v případě, že dojde k odejmutí 
prací

Po odejmutí prací podle 
čl.63.1 do 14 dnů

ZHOT OBJ

64.1 Rozhodnutí, že objednatel objednává provedení nezbytných oprav 
nebo jiných prací, které zhotovitel není schopen nebo ochoten 
zajistit a které má zhotovitel za povinnost provést podle smlouvy o 
dílo

Práce, které je nutné provést 
v zájmu bezpečnosti

ZHOT

65.3 Určení náhrady zhotoviteli za zničené nebo poškozené práce, 
technologické vybavení či materiály na staveništi v důsledku rizik 
objednatele

Podle čl.52 ZHOT OBJ

65.5 Určení zvýšených nákladů za provedení prací, které jsou následkem 
zvláštních rizik nebo s nimi mají nějakou souvislost

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

65.8 Určení celkového obnosu, který přísluší zhotoviteli podle čl.65.8 z 
důvodů odstoupení objednatele od smlouvy vyvolané vypuknutím 
války nebo povstáním

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

67.1 Rozhodnutí o sporu mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti 
s nesouhlasem příkazů nebo určení správce stavby

Do 84 dní od oznámení 
o předmětu sporu

OBJ
ZHOT



Článek
VDP

Popis Termín výchozí podmínky Komu Kopie

68.3 Oznámení o změně adresy OBJ
ZHOT

69.4 Určení prodloužení lhůty dokončení prací nebo zvýšení ceny stavby 
způsobené přerušením nebo omezením prací z důvodů neproplacení 
faktury do 28 dnů

Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ

70.2 Zvýšení ceny stavby v důsledku změny zákonodárství Po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem

ZHOT OBJ



C/ PÍSEMNÁ SDĚLENÍ ZHOTOVITELE

Článek 
V DP

Popis Termín výchozí podmínky Komu Kopie

4.1 Žádost o svolení předat část stavby ke zhotovení jiné osobě, pokud 
smlouva o dílo předání nezakazuje

6.1 Předání 4 kopií realizační dokumentace a dalších zhotovitelem 
vypracovaných dokumentů k odsouhlasení správcem stavby

Po vyhotovení SPST

6.3 Upozornění, že může dojít ke zdržení nebo přerušení přípravy nebo 
provádění prací z důvodů nepředání potřebné dokumentace nebo 
pokynů správcem stavby

Kdykoliv je to potřebné SPST OBJ

7.2 Předložení návrhů na změny dokumentace pro zhotovovací práce 
stavby navrhované výslovně zhotovitelem k posouzení a 
případnému schválení

Po vyhotovení SPST

12.1 Upozornění na existenci fyzických překážek a nepříznivých 
podmínek, které nemohly být předvídány při zadávacím řízení

Ihned po zjištění SPST OBJ

14.1 Předložení programu provádění prací k odosuhlasení V termínu určeném v ZDP SPST

14.2 Případné předložení upraveného programu prací k odsouhlaní V termínu požadovaném 
správcem stavby

SPST

14.3 Předložení podrobného odhadu plateb stavby ve čtvrtletních 
obdobích a jeho případných úprav

V termínu uvedeném v
ZDP. Úpravy odhadu podle 
požadavku správce stavby

SPST

15.1 Jmenování nového odpovědného zástupce zhotovitele na stavbě Po projednání a odsouhlasení 
se správcem stavby

SPST

27.1 Oznámení nálezů na staveništi Ihned po objevení SPST

30.3 Oznámení o škodách na mostech nebo dopravních cestách, ke 
kterým došlo při přepravě materiálu pro zhotovovací práce a 
technologického zařízení stavby, navzdory opatřením zhotovitele 
podle čl.30.1

Po zjištění škod, za které nese 
odpovědnost objednatel

OBJ SPST

35.1 Předání vyžádaných seznamů techniků a počtů pracovníků různých 
profesí, kteří jsou zaměstnáni na stavbě a údajů o stavebním 
vybavení, používaném na stavbě

Pokud je požadováno 
správcem stavby. Určenou 
formou v požadovaných 
intervalech

SPST

37.3 Písemné předání výsledků zkoušek nebo kontrole materiálu předem 
dohodnutých

Vždy, když se správce stavby 
nedostavil

SPST

38.1 Sdělení termínu, kdy část prací nebo základová spára mají být 
zakryty nebo se dostat mimo dohled stavebního dozoru

V přiměřeném termínu 
před zakrytím

SPST

40.3 Žádost o povolení pokračovat v zastavených pracích Po uplynutí 84 dnů od 
přerušení prací

SPST

40.3 Sdělení, že v souladu s ustanovením VDP čl.40.3a) považuje práce 
na části díla, které díla byly zstaveny stavebním dozorem za práce, 
které není nutné provádět

Jestliže se zachová funkčnost 
celého

SPST

42.2 Prohlášení o převzetí staveniště, znalosti podmínek jeho užívání a 
důsledků z nedodržení jeho hranic

Při předání staveniště SPST

44.2 Oznámení, že podle názoru zhotovitele vznikly důvody pro 
prodloužení lhůty dokončení prací

Do 28 dnů od prvního 
výskytu důvodu

SPST

48.1 Oznámení o dokončení určité práce a úspěšně provedené 
přijímací zkoušce, je-li předepsána (považuje se za žádost o 
převzetí stavby úseku, objektu nebo části zhotovovacích prací)

SPST OBJ

52.2 Oznámení, že se bude požadovat zvláštní platba nebo úprava 
smluvních cen a sazeb v důsledku změněných prací

SPST

53.1 Oznámení požadavku na dodatečnou platbu podle příslušných 
článků dodacích podmínek

Nejpozději do 28 dnů po 
vzniku důvodů dodatečné 
platby

SPST



Článek
VDP

Popis Termín výchozí podmínky Komu Kopie

53.3 Předání rozpočtu s podrobnými informacemi o způsobu stanovení 
částky podle čl. 53.1

Nejpozději do 28 dnů po 
sdělení podle čl.53.1 
(v termínu dohodnutém se 
stavebním dozorem)

SPST OBJ

54.3 Žádost o pomoc při proclívání stavebního zařízení, materiálů a 
jiných předmětů dovážených ze zahraničí

OBJ

54.4 Žádost o pomoc při zpětném vývozu stavebního zařízení z ČR OBJ

56.1 Prohlášení, že podklady ke zjištění prací, které správce stavby určil 
bez účasti zhotovitele, se považují za nesprávné

Do 14 dnů po provedení 
měření správcem stavby

SPST

57.2 Předání podrobných popisů (specifikací) preliminářů (pokud 
jsou prclimináře uvedeny v soupisu prací)

Do 28 dnů po obdržení 
dopisu o přijetí nabídky

SPST

60.7 Prohlášení, že cena uvedená v konečné faktuře zahrnuje veškeré 
požadované platby vyplývající ze smlouvy o dílo

Současně s vydáním konečné 
faktury

SPST

65.5 Oznámení, že dochází ke zvýšení nákladů na provedení prací, které 
jsou následkem zvláštních rizik nebo s nimi mají nějakou souvislost

Jakmile zhotovitel zjistí, že 
tyto platby přicházejí v úvahu

SPST

67.1 Oznámení o předmětu sporu v souvislosti se smlouvou o dílo mezi 
zhotovitelem a objednatelem

Během provádění prací i po 
jejich skončení

SPST

67.1 Oznámení, že se povede ohlášený spor prostřednictvím dohodnutého 
rozhodce nebo před obchodním soudem

Do 70 dnů po doručení 
rozhodnutí správce stavby

SPST OBJ

68.3 Oznámení o změně adresy OBJ SPST

69.1 Sdělení, že se odstupuje od smlouvy z viny objednatele (důvody 
uvedené v čl.69.1) 14 dnů po tomto sdělení

OBJ

69.4 Rozhodnutí o přerušení prací, omezení prací nebo odstoupení od 
smlouvy

Jestliže objednatel nezaplatil 
správcem stavby potvrzený 
nárok na platbu do 28 dnů



PŘÍLOHA č. 2/1
VZOR

STAVBA:

SYSTÉM KOMUNIKACE NA STAVBĚ

ROZDĚLOVNÍK

Č. Věc Celkem SPSD ZHOT. OBJ.

I Všeobecná korespondence 2(3) 0 1 (1)
2(3) 1 0 (1)

2 Seznam požadovaných informací 2 00 00
Žádost o informaci 2 0/1 1/0
Žádost o informaci - vyřízení 2 0/1 1/0

3 Seznam pokynů 00
Pokyn pro stavbu 2 0 1

4 Seznam změn 00
Oznámení změn 3 0 1 1
Návrh na ohodnocení změny 2 1 0
Návrh příkazu ke změně 2 0 1
Příkaz ke změně - potvrzený 3 0 1 1

5 Realizační dokumentace
- seznam 00 00
- vypracovaná zhotovitelem 4 1 0
- schválení správcem stavby 0 1
- vypracovaná a schválená správcem stavby 4 0 1

6 Seznam odběrů vzorků 2 1 0

Seznam průkazních zkoušek f TKP, ZTKP 2 1 0
Seznam kontrolních zkoušek J 2 1 0
Seznam přejímacích zkoušek - soupis prací 2 1 0

7 Seznam výrobků a materiálů podléhajících
- certifikaci 2 1 0
- posouzení dle metodiky MD ČR - OPK 2 1 0
Zkontrolované seznamy 2 0 1

8 Seznam požadovaných technologických postupů 2 1 0
Technologické postupy 2 1 0
Zkontrolované technologické postupy 2 0 1

SPSD: Správce stavby 0: Odesilatel
ZHOT Odpovědný zástupce zhotovitele 1: Adresát
OBJ: Objednatel (investor) 00: Vedení evidence

Stavební dozor Správce stavby



PŘÍLOHA č. 2/2
VZOR

STAVBA:

SYSTÉM KOMUNIKACE NA STAVBĚ

ROZDĚLOVNÍK

Č. Věc Celkem SPSD ZHOT. OBJ.

9 Harmonogram prací
- návrh 2 1 0
- odsouhlasení 3 0 1 1

10 Příkaz k přerušení prací 3 0 1 1

11 Žádost o kontrolu dokončené práce

- žádost 2 1 0
- odsouhlasení 2 0 1

12 Fakturace 2 00 00
- předložení soupisu provedených prací a faktury
- odsouhlasení 2 1 0

3 0 1 1

13 Převzetí prací 2 00 00
- žádost 2 1 0
- protokol o převzetí prací 3 0 1 1

SPSD: Správce stavby 0: Odesilatel
ZHOT Odpovědný zástupce zhotovitele 1: Adresát
OBJ: Objednatel (investor) 00: Vedení evidence

Stavební dozor Správce stavby



PŘÍLOHA Č. 3

VZOR

Věc:

Pozvánka na předání staveniště stavby...................................

Vážení pánové,

zvu Vás na předání staveniště stavby.......................................................

které se bude konat dne ...........................................................v...........hod

na místě samém.

Sraz účastníků je v

, ulice č.p

Program:

1. Presentace účastníků

2. Odpovědi na dotazy týkající se staveniště a zprávy o předání staveniště

3. Prohlídka staveniště

4. Podpis prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště 

Příloha: Zpráva o předání staveniště

V dne

Přílohy:

správce stavby

Rozdělovník:



PŘÍLOHA Č. 4
VZOR

STAVEBNÍ DOZOR SESTAVIL:

ZÁKLADNÍ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY ČÍSLO

MÍSTO STAVBY: OKRES
KAT. ÚZEMÍ

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

VYDAL DNE ČÍSLO

STAVEBNÍ POVOLENÍ

VYDAL DNE ČÍSLO
PLATNOST DO
DOKONČENÍ STAVBY LHŮTA TERMÍN

SMLOUVA 0 DÍLO

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD (SMLOUVA) NABÍDKA PŘÍLOHA K NABÍDCE
ZE DNE: ZE DNE ZE DNE
ZMĚNY:

OBJEDNATEL (INVESTOR)

NÁZEV ADRESA
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE TEL. FAX

SPRÁVCE STAVBY (VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU)

OBCHODNÍ JMÉNO (JMÉNO)
ADRESA SÍDLA TEL. FAX
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
HLAVNÍ INŽENÝR STAVBY
ADRESA NA STAVENIŠTĚ TEL. FAX

ZHOTOVITEL

OBCHODNÍ JMÉNO
ADRESA SÍDLA TEL. FAX
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE (STAVBYVEDOUCÍ)
ADRESA NA STAVENIŠTĚ TEL FAX

PODZHOTOVITELÉ (1) JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ (2)

DRUH OBCHODNÍ JMÉNO ADRESA TEL. FAX



PŘÍLOHA Č. 5
VZOR

STAVBA:
ÚSEK

ŽÁDOST 0 INFORMACI ŽÁDOST Č.:

KOMU: OD: DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT DOTAZU:

DOTČENÉ MÍSTO:

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

VLASTNÍ DOTAZ:

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODPOVĚĎ:

ODPOVĚĎ:

ODPOVĚDĚL: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA Č. 6
VZOR

STAVBA:
ÚSEK

POKYN PRO STAVBU POKYN Č.:

KOMU: _______________________________  OD: ___________________________ DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT POKYNU:

DOTČENÉ MÍSTO:

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POKYN:

POKYN VYDAL: __________________________ DATUM:

TENTO POKYN NEMÁ VLIV NA DOHODNUTOU CENU ČI LHŮTU VÝSTAVBY

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA Č. 7
VZOR

STAVBA:
ÚSEK

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.:

KOMU: OD: DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOTČENÉ MÍSTO:

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

POKYN VYDAL: DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD

PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍ

CÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA Č. 8
VZOR

STAVBA:
ÚSEK

PŘÍKAZ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:

KOMU: _______________________________  OD: ___________________________ DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOTČENÉ MÍSTO:

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:

NAVRHL: _______________________________ DATUM:

PŘÍKAZ VYDAL: _________________________ DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA Č. 9
VZOR

STAVBA:
ÚSEK

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OCENĚNÍ Č.: 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OD: DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOTČENÉ MÍSTO:

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

PODPIS NAVRHOVATELE: ________________ DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: ________________________ PODPIS: _______________________ DATUM:

SCHVÁLIL: __________________ PODPIS: ________________________ DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA Č. 10
VZOR

STAVBA:
ÚSEK

ŽÁDOST 0 KONTROLU DOKONČENÉ PRÁCE ŽÁDOST Č.:
A SOUHLAS S POKRAČOVÁNÍM PRACÍ

KOMU: OD: DATUM

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT KONTROLY:

DOTČENÉ MÍSTO:

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS:

VÝMĚRY:

NEODSOUHLASENO: DŮVOD:

_________________________ (VIZ POKYN PRO STAVBU Č. )

ODSOUHLASENO: _________________________ DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA Č. 11
VZOR

STAVBA:
ÚSEK

PŘÍKAZ K PŘERUŠENÍ PRACÍ PŘÍKAZ Č.:

KOMU: OD- DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT PŘÍKAZU:

DOTČENÉ MÍSTO:

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

DATUM PŘERUŠENÍ PRACÍ:

VÝČET A ROZSAH PRACÍ, KTERÉ SE PŘERUŠUJÍ:

DŮVOD K PŘERUŠENÍ:

PODMÍNKY PRO OPĚTOVNÉ ZAHÁJENÍ PRACÍ:

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA Č. 12
VZOR

PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACÍ

1. ÚDAJE 0 STAVBĚ

NÁZEV STAVBY:

ČÍSLO STAVBY:

PROJEKTANT:

ZHOTOVITEL:

STAVBYVEDOUCÍ ZHOTOVITELE:

SPRÁVCE STAVBY:

OBJEDNATEL:

ROZSAH PŘEBÍRANÝCH PRACÍ:

DATUM ZAHÁJENÍ PRACÍ:

AKTUALIZOVANÁ LHŮTA DOKONČENÍ PRACÍ:

DATUM DOKONČENÍ PRACÍ:

SKUTEČNÁ LHŮTA DOKONČENÍ PRACÍ:

II. STRUČNÝ POPIS PŘEBÍRANÝCH PRACÍ:

III. ZMĚNY OPROTI DOKUMENTACI PROVEDENÍ DÍLA:

IV. PŮVOD HLAVNÍCH STAVEBNÍCH HMOT:

V. PROTOKOLY 0 VÝSLEDCÍCH PŘEDEPSANÝCH ZKOUŠEK



VI. MĚŘENÍ

VII. ZJIŠTĚNÉ VADY A NEDOKONČENÉ PRÁCE

Vlil. TERMÍNY ODSTRANĚNÍ VAD A DOKONČENÍ PRACÍ

IX. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DODATEČNÝCH PRACÍ A JEJICH LHŮTY

x. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

XI. ZÁRUČNÍ DOBA

XII. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

XIII. NÁROKY NA OSTATNÍ PLNĚNÍ

l\IA ZÁKLADE OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE 0 DOKONČENÍ PRACÍ ZE DNE PROVEDL SPRÁVCE

STAVBY KONTROLU DOKONČENÍ PRACÍ, SHLEDÁVÁ JE SCHOPNÉ SLOUŽIT SVÉMU ÚČELU A PRÁCE

PŘEBÍRÁ S PODMÍNKOU V BODĚ Vlil., IX. A XIII.

DNE: PODPIS:



PŘÍLOHA Č. 13
VZOR

PROTOKOL O UKONČENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

ÚDAJE 0 STAVBĚ

název stavbv:

číslo stavbv:

projektant:

zhotovitel:

správce stavbv:

objednatel:

SOUPIS PRACÍ PROVEDENÝCH NA STAVBĚ PO PŘEVZETÍ P RAČÍ

Č. OBJ. NÁZEV PROJEKTU: PRÁCI PROVEDL: POPIS PRACÍ:

ZMĚNY OPROTI DOKUMENTACI PROVEDENÍ DÍLA:

Č. OBJ. NÁZEV PROJEKTU: POPIS ZMĚN

PROTOKOLY 0 VÝSLEDCÍCH PŘEDEPSANÝCH ZKOUŠEK:

MĚŘENÍ

VYDÁNÍM TOHOTO PROTOKOLU SE PROHLAŠUJÍ PRÁCE ZHOTOVITELE NA STAVBĚ

ZA UKONČENÉ A ZHOTOVITEL SE VYŽÍVÁ K PŘEDLOŽENÍ KONEČNÉ FAKTURY

V DNE
SPRÁVCE STAVBY



PŘÍLOHA č.14
SOUPISY PROVEDENÝCH PRACÍ 

VZORY

14/1

14/2

14/3

14/4

14/5

14/6

Soupis provedených prací

Soupis provedených prací provizorních položek oceňovaných (jed.) cenami nabídky 

Soupis provedených provizorních položek oceňovaných běžnými cenami 

Soupis provedených prací změn oceňovaných sazbami za hodinové práce

Soupis provedených prací změněných - ostatních změn - oceňovaných podle čl. 52.1 a 52.2 VDP, ZDP 

Dodatečné (jiné) platby zhotovitele
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SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ 
ŘÁD ZHOTOVITELEOBCHODNÍ ZÁKONÍK

SILNIČNÍ ZÁKON

STAVEBNÍ ZÁKON

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

STÁTNÍ ORGÁNY

DOHLED ZHOTOVITELE

■ STAVBYVEDOUCÍ
- PŘEDÁCI
- ODBORNÍ PRACOVNÍCI

ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ ORGÁN VE 
VĚCECH DOPRAVY - MD ČR

VRCHNÍ STÁT ODB. DOZOR

■ SPRÁVCE STAVBY 
(HLAVNÍ INŽENÝR STAVBY) 

- STAVEBNÍ DOZORCE 

-ASISTENT

STAVEBNÍ DOZOR

STAVBA

- POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI MD ČR: DÁLNICE 
-POVĚŘ. PRAC. Ob. Ú.: SILNICE
- POVĚŘ. PRAC. Ob. (M) Ú.: MK a ÚČEL KOM.

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZORSTÁTNÍ ODBORNÝ DOHLED

- POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI STAV. ÚŘADU 
(PK: SPEC. STAV. ÚŘAD)

- POVĚŘ. PRAC. Ob. (M) Ú.
- POVĚŘ. PRAC. JINÝCH STÁT. ORGÁNŮ 

DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
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