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6. ZADAYACI DOKUMENTACE STAVBY PK

6.1 VŠEOBECNĚ

Požadavky této kapitoly platí pro veřejné zakázky PK 
ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., i pro zakázky PK, 
které nespadají pod působnost uvedeného zákona.

Pro zadání stavby PK se musí vypracovat Zadávací do
kumentace stavby (ZDS) s obsahem a rozsahem podle 
vyhlášky č. 239/2004 Sb., která je prováděcím předpi
sem zákona č. 40/2004 Sb. Zadavatel/objednatel stavby 
(dále jen objednatel stavby) zajišťuje ZDS a odpovídá 
za její správnost.

Jestliže objednatel stavby zajišťuje zhotovení celé ZDS 
nebo jen některých dokumentů ZDS u jiné osoby, jedná 
se o zakázku na jejíž zadání se musí vypracovat zadá
vací dokumentace podle požadavků zákona č. 40/2004 
Sb., § 48 a 49.

6.1.1 Zadávací dokumentace stavby podle 
vyhlášky č. 239/2004 Sb., obsahuje:

a) požadavky a podmínky pro zpracování nabídky;

b) obchodní podmínky;

c) projektovou dokumentaci;

d) těch nické specifikace a technické a uživatelské stan
dardy stavby;

e) výkaz výměr.

6.1.2 Zadávací dokumentace podle zákona 
č. 40/2004 Sb. obsahuje:

a) požadavek na způsob zpracování nabídky;

b) obchodní podmínky;

c) požadavky na realizaci veřejné zakázky;

d) platební podmínky.

6.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
STAVBY PK (ZDS)

6.2.1 Obsah ZDS pro PK

Pro stavby pozemních komunikací plní funkci přede
psaného obsahu ZDS podle 6.1.1 tyto dokumenty:

ad a) Požadavky a podmínky pro vypracování na
bídky s obsahem podle vyhlášky č. 239/2004 Sb., 
§2;^

ad b) Obchodní podmínky ve smyslu zákona č. 40/ 
2004 Sb. a vyhlášky ě. 239/2004 Sb. jsou Obchodní 
podmínky staveb pozemních komunikací (Červená 
kniha) nebo Obchodní podmínky staveb pozem
ních komunikací malého rozsahu (Zelená kniha), 
které jsou schváleny MD.

ad c) Projektovou dokumentací ve smyslu zákona 
č. 40/2004 Sb. a vyhlášky č. 239/2004 Sb. jsou 
Zadávací výkresy stavby (ZVS) podle Směrnice pro 
dokumentaci staveb PK. ZVS obsahují určení uživa
telských standardů ve smyslu vyhlášky č. 239/2004 
Sb., § 5, pro pozemní komunikace v rozsahu podle 
Technických kvalitativních podmínek pro doku
mentaci staveb PK, kapitola 1 - Všeobecně.

ad d) Technickými specifikacemi a technickými 
a uživatelskými standardy ve smyslu zákona č. 40/ 
2004 Sb. a vyhlášky č. 239/2004 Sb. jsou Technické 
kvalitativní podmínky staveb PK (TKP) schválené 
MD a Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
stavby PK (ZTKP), pokud existují1».

1) POZNÁMKA: Obchodní podmínky staveb PK ozna
čují TKP + ZTKP jako Technické podmínky. Těmito 
TP ale nejsou míněny TP číslované řady vydávané 
MD.

ad e) Výkazem výměr ve smyslu zákona č. 40/2004 
Sb. a vyhlášky č. 239/2004 Sb. je Soupis prací podle 
Směrnice pro dokumentaci staveb PK a Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK, 
které jsou schváleny MD.

Zařazení dokumentů ZDS do obsahu Dokumentace 
stavby pozemní komunikace uvádí příloha č. 2a 
Směrnice pro dokumentaci stavby PK (SDS-PK).

6.2.2 Zajištění zadávací dokumentace stavby 
(ZDS)

Způsob zajištění ZDS určuje její objednatel. Účast 
zadavatele na zhotovení ZDS závisí na možnostech 
a obchodně technické strategii zadavatele.

Způsob zajištění ZDS:

a) vypracování celé ZDS (viz 6.5) zajistí objednatel 
u odborné firmy s oprávněním podle živnosten
ského zákona a se způsobilostí k zajištění jakosti 
projektových prací podle SJ-PK, které předá pří
slušné podklady a požadavky;
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b) objednatel vypracuje část ZDS administrativního, 
obchodně právního a technicko kvalitativního cha
rakteru, tj. zejména:

požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,

obchodní podmínky s použitím standardních 
Všeobecných obchodních podmínek pro stavby 
PK a doplněním Zvláštních obchodních podmínek 
a Příloh ZOP pro příslušnou stavbu,

technické specifikace s použitím všeobecných 
Technických kvalitativních podmínek staveb PK 
a vypracováním celých nebo částí Zvláštních tech
nických kvalitativních podmínek pro příslušnou 
stavbu,

a u odborné firmy s oprávněním pro projektování 
PK podle živnostenského zákona a se způsobilostí 
k zajištění jakosti projektových prací podle SJ-PK 
zajistí objednatel stavby zhotovení zbývající části 
ZDS (viz 6.4), tj.:

Zadávací výkresy stavby,

Soupis prací,

Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro práce 
navrhované zhotovitelem dokumentace a neobsa- 
žené v TKP nebo celé ZTKP s použitím podkladů 
a požadavků objednatele.

6.2.3 Funkce dokumentů ZDS

Soubor dokumentů ZDS, které se vzájemně doplňují,
úplně a jednoznačně vymezuje stavbu:

a) obchodně právními vztahy mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby, které určují Obchodní pod
mínky staveb PK nebo Obchodní podmínky staveb 
PK menšího rozsahu;

b) požadavky stavebně technického charakteru (umís
tění, ělenění stavby, prostorové uspořádání, druhy 
konstrukcí, základní jakostní požadavky a uživatel
ské standardy) uvádějí Zadávací výkresy stavby;

c) technickými specifikacemi a technickými a uži
vatelskými standardy (technického druhu) stavby, 
které určují Technické kvalitativní podmínky 
staveb PK a Zvláštní technické a kvalitativní pod
mínky (konkrétní) stavby PK;

d) výčtem všech prací, dodávek a služeb nutných pro 
zhotovení stavby a jejich kvalifikaci a kvantifikaci 
obsaženými v Soupisu prací.

6.2.4 Kontrola, doplnění a úprava ZDS

Kontrolu, doplnění a/nebo úpravu hotové ZDS může
zadavatel zadat odborné firmě.

Výchozím podkladem pro provedení kontroly, doplnění 
a/nebo úpravy hotové ZDS, kterou zajišťuje odborná 
firma pro objednatele, jsou:

a) Obchodní podmínky pro poskytování konzul
tačních služeb pro stavby PK (OP-S) (Všeobecné 
obchodní podmínky (VOP-S), Zvláštní obchodní 
podmínky (ZOP-S), Přílohy ZOP-S A, B, C a Vzo
rová smlouva);

ZOP-S určují:

v příloze A rozsah služeb,

v příloze B personál, podklady a zařízení třetích 
stran poskytovaných objednatelem,

v příloze C platby a platební podmínky.

b) Podklady poskytnuté objednatelem podle ZOP- 
S uvedené v Příloze B ZOP-S, zejména

vyhotovená ZDS,

požadavky na případné doplnění nebo úpravu
ZDS.

6.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) 
PRO VYPRACOVÁNÍ ZDS PK

6.3.1 Rozsah požadovaných dokumentů

Rozsah požadovaných dokumentů určuje ZD. V případě, 
že se požaduje vypracování všech dokumentů ZDS, 
obsahuje pak zakázka na jejich zhotovení všechny 
dokumenty podle 6.2.1. Jestliže se požadují pouze ně
které dokumenty ZDS, zakázka na jejich vypracování 
obsahuje obvykle dokumenty podle 6.4.

6.3.2 Obsah ZD

Vypracování celé ZDS PK nebo jen některých jejích 
dokumentů je z hlediska Obchodního zákoníku dí
lem. Zhotovení požadovaných dokumentů se provede 
podle ZD pro zhotovení dokumentace stavby PK vy
dané objednatelem, která obsahuje ve smyslu zákona 
č. 40/2004 Sb., § 48 a § 49 (viz příloha 2b):

a) Obchodní podmínky pro zeměměřické a prů
zkumné práce a dokumentaci staveb PK (OP-D) 
(Všeobecné obchodní podmínky (VOP-D), Zvláštní 
obchodní podmínky (ZOP-D), Přílohy A, B, C 
a Vzor smlouvy o dílo) - schválené MD;

ZOP-D určují:

v Příloze A specifikaci díla a jeho předmět (poža
davky na zhotovení, projednání a obsah ZDS PK),

v Příloze B personál, podklady, zařízení a služby 
třetích osob poskytnuté objednatelem,
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v Příloze C platby a platební podmínky.

b) Technické kvalitativní podmínky pro dokumen
taci staveb PK (TKP-D) schválené MD a případně 
Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro do
kumentaci stavby PK (ZTKP-D) vypracované pro 
konkrétní stavbu podle Metodického pokynu pro 
sestavení ZTKP-D.

c) Podklady poskytované objednatelem, uvedené v pří
loze B ZOP-D, zejména:

dokumentace pro stavební povolení (DSP),

podmínky stavebního povolení,

případné doplňující průzkumy,

další podklady zajištěné objednatelem

a v případě podle 6.2.2 a):

podmínky pro vypracování ZOP,

podmínky pro vypracování ZTKP,

požadavky a podmínky pro vypracování nabídky 
na zhotovení stavby.

6.4 ZHOTOVENÍ VYBRANÝCH 
DOKUMENTŮ ZDS (VD-ZDS)

6.4.1 Úvod

V případě požadavku za zhotovení pouze některých 
dokumentů ZDS PK se obvykle vypracovávají:

Zadávací výkresy stavby (ZVS),

Soupis prací (SP) a

část nebo celé Zvláštní technické kvalitativní 
podmínky stavby (ZTKP).

ZTKP na práce, které nejsou obsaženy v TKP a které 
navrhuje zhotovitel ZVS, musí vždy vypracovat zhoto
vitel dokumentace. Jestliže objednatel dokumentů ZDS 
PK požaduje vypracování celých Zvláštních technic
kých kvalitativních podmínek pro příslušnou stavbu, 
předá zhotoviteli dokumentace požadavky a podklady 
na jejich sestavení.

6.4.2 Rozsah a způsob zajištění VD-ZDS

6.4.2.1 Všeobecně

(1) Způsob a rozsah zajištění VD-ZDS určí objednatel 
stavby v zadávací dokumentaci na zhotovení VD- 
ZDS na základě:

ustanovení této směrnice,

rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení 
stavby a jejich podmínek,

charakteru, rozsahu a složitosti stavby,

záměru zda a v jakém rozsahu se objednatel VD-ZDS 
hodlá podílet na zhotovení těchto dokumentů.

(2) Zhotovitel VD-ZDS musí vypracovat požadované 
dokumenty v souladu s požadavky ZD na jejich 
zhotovení a ustanovení této směrnice.

Dopracování návrhů předchozího stupně (DSP) ob
sahuje doplnění technických a jakostních podrob
ností a zapracování podmínek stavebního povolení. 
Všechny doplňky k návrhům DSP musí vyhovovat 
příslušných požadavkům této směrnice, TKP-D, 
případně ZTKP-D a TKP, případ né ZTKP vypra
covaných objednatelem.

(3) V průběhu zpracování VD-ZDS projedná jejich 
zhotovitel navržené dokumenty s objednatelem 
v souladu s pokyny uvedenými v TKP-D. Jestliže 
podmínky stavebního povolení požadují úpravu 
návrhu stavby, musí zhotovitel VD ZDS projednat 
řešení vyvolaných úprav s dotčenými subjekty.

6.4.2.2 Podklady pro vypracování VD-ZDS 
poskytované objednatelem

a) Zadávací dokumentace (ZD) v rozsahu podle
6.3.2

(1) Příloha A ZOP-D musí obsahovat informace a po
žadavky ve vztahu ke zhotovení VD-ZVS. Jsou to 
zejména:

Předmět zakázky a jeho rozsah:

předmětné PK, most, tunel apod.,

požadovaný stupeň dokumentace (ZVS),

počet a vybavení pare dokumentů,

požadavky na zajištění zpřesňujících nebo doda
tečných zeměměřických nebo průzkumných prací 
(např. geotechnický, korozní a diagnostický prů
zkum),

forma a rozsah spolupráce s podzhotoviteli a tře
tími stranami.

Požadavky na zpracování VD-ZDS:

pokyny k případným podmínkám stavebního po
volení;

ZTKP předávané objednatelem na zohlednění 
v ZVS nebo požadavky na uplatnění nových tech
nologií, kvalitativních požadavků na materiály a vý
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robky, které zhotovitel ZVS uplatní a vypracuje pro 
ně ZŤKP;

zvláštní požadavky na vybavení ZVS:

■ členění a uspořádání výkresů,

■ kvalitativní požadavky na tisk a barevnost,

■ formáty,

■ počet výtisků (celé ZVS, části, jednotlivé vý
kresy).

pokyny k vypracování soupisu prací (např. použití 
a placení skupiny stavebních dílů 0, preliminářů, 
provizorních položek a alternativní položky).

(2) V Příloze B ZOP-D se uvádí:

personál, podklady, zařízení a služby třetích stran 
poskytované objednatelem.

(3) Příloha C ZOP-D obsahuje ustanovení, která ur
čují:

platby,

platební podmínky.

b) Dokumentace pro stavební povolení a případně se
znam předchozí dokumentace s komentářem;

c) Stavební povolení, jeho podmínky a vodohospodář
ské rozhodnutí;

d) Dodatečné průzkumy a zaměření zajištěné zhoto
vitelem;

e) ZTKP nebo podklady pro vypracování ZTKP;

f) Další podklady ve vztahu k vypracování VD-ZDS.

6.4.2.3 Podklady zajišťované zhotovitelem VD- 
ZDS

Všechny podklady potřebné pro zhotovení VD-ZDS, 
s výjimkou těch, které předá objednatel podle seznamu 
uvedeném v zadávací dokumentaci na zhotovení VD- 
ZDS, zajistí jejich zhotovitel.

Jestliže jsou potřebné podklady uvedeny jmenovitě 
v ZD (to platí pro doplňující zeměměřické a prů
zkumné práce a/nebo pro další nákladné podklady), 
ohodnotí se jejich zajištění v nabídce. Méně nákladné 
podklady (např. existující mapy, hydrotechnické údaje, 
informace o výrobcích, podklady pro technologická 
zařízení), které se obvykle v ZD neurčují, se z hlediska 
nákladů zahrnují do celkové ceny za zhotovení doku
mentů.

6.4.3 Zadávací výkresy stavby (ZVS)

6.4.3.1 Všeobecně

(1) Zhotovitel ZVS vypracuje dva dokumenty. Hlavním 
dokumentem jsou vlastní zadávací výkresy stavby 
(ZVS) které jsou určeny pro potřeby zhotovitele 
stavby a které se vkládají do ZDS. Tento dokument 
obsahuje svazek nebo svazky výkresů.

Odděleně od výkresů se vyhotoví souvisící doku
ment, tj. Dokumentace k ZVS, který je určen pro 
potřeby objednatele stavby. Obsahuje zdůvodnění 
návrhů zajišťující požadavky stavebního povolení 
(pokud existují), záznamy o projednání ZVS, sta
tické, hydrotechnické a jiné výpočty, informace pro 
stavbu, které neovlivňují časové a cenové závazky 
smlouvy o dílo, vysvětlující informace pro objed
natele a další možné doklady.

(2) ZVS určují požadavky na stavbu PK z technických 
a výsledných kvalitativních hledisek. Musí být 
vypracovány do podrobností, které jednoznačně 
vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické 
vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako 
podklad pro ocenění zhotovení stavby. Jsou vý
chozím podkladem pro vypracování Realizační 
dokumentace stavby (RDS).

(3) Při zpracování ZVS se musí dodržet návrh stavby 
určený Dokumentací pro stavební povolení (DSP), 
ověřenou ve stavebním řízení a požadavky staveb
ního povolení.

(4) DSP určuje funkční a stavebně technické vlast
nosti stavby v rozsahu potřebném pro posouzení 
stavebním úřadem a zda navržená stavba vyhovuje 
požadavkům stavebního zákona. ZDS vyžaduje do
pracování návrhu stavby v DSP upřesněním tech
nických a kvalitativních požadavků potřebných pro 
jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, 
dodávek a služeb. Tuto funkci zajišťují Zadávací 
výkresy stavby, které také jsou výchozím podkla
dem pro sestavení soupisu prací s určením jejich 
množství.

(5) ZVS je dokument, který je určen pro zhotovitele 
stavby. ZVS určují zhotoviteli stavby to co má zho
tovit a v jaké kvalitě. Tyto požadavky musí být jed
noznačné a dostatečně určující.

(6) Pro vlastní zhotovení stavby není potřebné zdůvod
ňování návrhů a jejich projednání, písemný popis 
návrhů a další informace, které nesouvisí se zho
tovením stavby. Opakování požadavků (jak ve vý
kresech, tak v textech zpráv) vytváří podmínky pro 
nesrovnalosti. Z uvedených důvodů a pro zjedno
dušení dokumentace stavby se tento stupeň sestává 
pouze z výkresů bez doprovodných průvodních 
a technických zpráv. V případě potřeby je možné 
aby úvodní výkres ZVS obsahoval texty společné 
pro všechny výkresy a pro návrh stavby.
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6.4.3.2 Obsah ZVS

(1) Základní členení ZVS

Členění ZVS vychází z členění stavby navržené 
v předchozím stupni dokumentace, tj. DSP. Dodrží 
se rozdelení stavby na objekty a obvykle i na prí
padné úseky (dílčí stavby). U velkých a rozsáhlých 
staveb může objednatel stavbu rozdělit na části, 
které zadá různým zhotovitelům. V tomto případě 
do jednotlivých částí zařadí pouze příslušné ob
jekty, případně jejich díl (např. část hlavní trasy).

(2) Skladba dokumentace ZVS

Dokument ZVS se skládá ze svazku nebo svazků vý
kresů, tj. vlastní ZVS a dokumentu „Dokumentace 
k ZVS“.

(3) Základní uspořádání ZVS

(3.1) ZVS se člení na tyto části:

A. Souhrnné řešení stavby

B. Stavební část

C. Technologická část

U staveb malého rozsahu prací nebo jednoduchých 
staveb je možné zařadit výkresy souhrnného řešení 
do stavební části. Tyto stavby mají toto členění:

A. Stavební část

B. Technologická část

Jestliže na stavbě nejsou technologické objekty, pak 
se výkresová část ZDS označuje pouze hlavním 
názvem:

- Zadávací výkresy stavby

(3.2) SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY obsahuje přílohy 
ve skladbě a obsahu podle DSP, který se doplní 
o případné požadavky stavebního povolení a údajů, 
které upřesňují vymezení stavby:

Celková (přehledná) situace stavby

Celkové situativní uspořádání stavby na mapo
vém podkladu v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 
(z DSP).

Situace stavby (koordinační)

Detailní zákres stavby v mapovém podkladu v mě
řítku obvykle 1 : 2 000, 1 : 1 000 nebo 1 : 500. 
Použije se situace stavby z DSP.

Geodetické podklady

Použije se geodetický koordinační výkres nebo 
geodetická dokumentace z DSP.

Bilance zemních prací

Podkladem pro tuto přílohu je Bilance zemních 
prací z DSP s případným upřesněním.

Organizace výstavby

Vypracuje se v rozsahu požadovaném pro DSP.

(3.3) STAVEBNÍ ČÁST

Stavební část ZVS obsahuje výkresy objektů po
zemních komunikací, mostních objektů, opěrných 
zdí, stavebních konstrukcí, tunelů, odvodnění, vo
dohospodářské objekty, úpravy území atd., které 
byly vypracovány pro DSP.

Tyto výkresy, co do obsahu, se musí doplnit, aby 
splňovaly požadavky uvedené v 6.4.3.1, zejména:

musí jednoznačně a úplně definovat z projekčního 
hlediska příslušný objekt (umístění, uspořádání, 
konstrukce, výsledná požadovaná kvalita, uživa
telské standardy),

musí být dostatečně podrobné pro sestavení soupisu 
prací.

Do výkresů se doplní:

požadavky stavebního povolení;

detaily určující konstrukční prvky nebo jejich 
části;

požadavky na funkci a jakost výrobků;

podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů.

Doplňky projekčního charakteru, které je nutno 
vyznačit na výkresech a které nelze vyjádřit kres
bou, se vyznačí formou stručných textů, tabulek, 
poznámek, legendami apod.

Při návrhu konstrukčních prvků a detailů a jejich vy
obrazení na výkresech ZVS se uplatní následující 
obecné principy:

a) detaily u všech použitých konstrukčních prvků 
musí obsahovat jejich jednoznačné technické názvy, 
nejlépe s použitím již zavedené terminologie a defi
nic používaných v ČSN, ČSN EN, TP, TKP, ZTKP. 
Technickým názvem konstrukčního prvku nebo 
výrobku není obchodní název či jméno výrobce 
nebo jiné pojmenování v rozporu s odstavcem (6) 
§ 48. zákona 40/2004 Sb.;

b) detaily pro všechny konstrukční prvky zvlášť a pro 
jejich komplet dohromady musí obsahovat všechny 
potřebné navržené rozměry, průřezy, odkazy na 
rozměrové řady apod., vč. údaje o přípustných to
lerancích tvarů a zástavbových rozměrů;
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c) detaily pro všechny konstrukční prvky musí ob
sahovat navržený druh materiálu s odkazem na 
příslušnou předmětovou normu nebo jiný tech
nický předpis, který vlastnosti materiálu dostatečně 
popisuje, vě. protikorozní ochrany;

d) detaily musí obsahovat údaj o požadované provozní 
životnosti výrobku, prvku nebo částí, o odolnosti 
proti vlivu mechanického (statického a dynamic
kého) zatížení, o odolnosti vůči vlivu prostředí, 
o požadované hygienické nezávadnosti a eventu
álně požární odolnosti, o zvukoizolačních vlast
nostech, o recyklovatelnosti a dalších vlastnostech, 
pokud toto již není stanoveno v ZTKP stavby nebo 
TKP, TP a VL.

Písemné přílohy DSP z objektů uvedených v prvním 
odstavci (3.3) se nepřebírají a pokud obsahují poža
davky a informace potřebné pro zhotovení stavby, pak 
se podle povahy doplní do výkresů, ZTKP a Soupisu 
prací.

Odlišným způsobem je třeba zpracovávat objekty sta
veb dráhy, pozemních staveb, inženýrských sítí (SSLD, 
odpočívky, osvětlení) a další možné objekty, pro které 
platí jiné předpisy a praxe odlišná od předpisů pro 
pozemní komunikace.

U těchto objektů, které obvykle zhotovují specializo
vaní podzhotovitelé, je nutné řešit obsah dokumentace 
těchto objektů v souladu s příslušnými předpisy, poža
davky jejich majitelů nebo správců a projekční praxí 
v příslušném oboru.

V každém případě, ať už se použije dokumentace 
objektu v rozsahu a obsahu vypracovaném pro stu
peň DSP nebo se doplní o podrobnosti potřebné pro 
realizaci, je nutné, aby dokumentace těchto objektů 
vyhovovala základním požadavkům na ZVS, tj., aby 
jednoznačné a úplně určovala příslušný objekt a umož
ňovala sestavení soupisu prací.

(3.4) TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Tato část ZVS obsahuje objekty technologických sou
borů s výjimkou technologického zařízení tunelů, 
případně velkých mostů, které se zařadí do objektu 
příslušného tunelu nebo mostu.

Požadované zařízení se musí určit podrobnými speci
fikacemi, rozsahem montážních prací, návazností na 
stavební objekty a programem odzkoušení a uvedení 
do provozu.

Soubor požadavků na technologické soubory musí být 
postačující pro sestavení příslušného soupisu prací.

(4) Svazky výkresů ZVS

Sestavování svazků výkresů ZVS musí respektovat čle
nění stavby na objekty podle DSP.

S ohledem na použití výkresů při realizaci stavby, 
předání jednotlivých objektů následným správcům

a nutnosti zjednodušit rozsah dokumentace, je možné 
spojovat jednotlivé objekty stavby do účelných svazků 
podle:

druhu objektů podle číselných řad,

zhotovitelů a profesí podzhotovitelů,

správců přebírajících zhotovené objekty a 
tak, aby vyhovovaly uvedeným hlediskům. Při ur
čování svazků je nutné postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v ZOP-D nebo ZTKP-D 
(pokud existují) a/nebo podle uvážení zhotovitele 
ZVS a po projednání s objednatelem, s cílem zjed
nodušit dokumentaci při zachování její praktické 
upotřebitelnosti2’.

Jednoduché stavby a stavby malého rozsahu mohou být 
vydány v jednom svazku, jestliže je to účelné.

(5) Skladba jednotlivých svazků ZVS

Každý svazek ZVS se sestává z:

hlavního titulního listu,

zařazených dokumentů (Souhrnná řešení 
stavby) nebo

zařazených objektů (svazky Stavební nebo 
Technologické části stavby).

(5.1) Hlavní titulní list musí obsahovat:

název zakázky, druh stavby (pokud není zřejmý 
z názvu zakázky),

zadavatel/objednatel,

zhotovitel dokumentace,

datum zhotovení dokumentace (měsíc, rok),

název svazku (např. Souhrnné řešení stavby,

Mostní objekty),

obsah svazku.

2) POZNÁMKA: V jednom svazku lze vypracovat 
např.:

Souhrnné řešení stavby 

Silnice I. tř.

Silnice II. a III. tř. (nebo společně všechny silnice) 

Mostní objekty (menšího rozsahu) apod.

(5.2) Jednotlivé objekty obsahují objektový titulní list
s uvedením:

názvu objektu a jeho číselného označení,
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seznam výkresů

a jednotlivé výkresy objektu s očíslováním výkresů.

Svazky ZVS mohou být trvale spojeny vhodnou vazbou 
(trvalou nebo rozebíratelnou) nebo jednotlivé výkresy 
vloženy do společné obálky podle požadavku objedna
tele dokumentace.

6.4.3.3 Dokumentace k ZVS

Tato dokumentace není součástí ZDS, ale je nedílnou 
částí zhotovení ZVS. Je určena pro potřeby objednatele 
ZVS. Převážně se sestává z písemných dokumentů, ale 
může obsahovat i výkresy, které souvisí se ZVS, ale 
neovlivňují časové a cenové požadavky na zhotovení 
stavby.

Do této dokumentace se zařazují zejména:

zdůvodnění návrhů úprav DSP požadované pod
mínkami stavebního povolení a jejich projednání 
podle TKP-D,

statické, hydrotechnické a další výpočty k ZVS,

vysvětlující informace a zdůvodnění pro objedna
tele,

další možné doklady.

Určitá část Dokumentace k ZVS může být užitečná pro 
zhotovitele stavby, zejména pro vyhotovení Realizační 
dokumentace stavby.

Skladba Dokumentace k ZVS se upraví tak, aby doku
menty, které hodlá objednatel ZVS předat zhotoviteli 
stavby, byly odnímatelné.

Dokumenty pro potřebu zhotovitele stavby určí objed
natel VD-ZDS v zadávací dokumentaci na zhotovení 
VD-ZDS. Pokud je neurčí, navrhne je zhotovitel VD- 
ZDS po projednání s objednatelem.

6.4.4 Zvláštní technické kvalitativní 
podmínky stavby PK (ZTKP)

ZTKP upravují nebo doplňují podmínky uvedené 
v TKP.

Jejich zhotovení se řídí těmito pravidly:

a) Jestliže zhotovitel dokumentace (VD-ZDS) navrhne 
v dokumentaci stavby (ZVS) práci a/nebo dodávku, 
pro kterou nejsou v TKP odpovídající podmínky, 
musí pro né vypracovat ZTKP.

b) Je-li na zhotoviteli dokumentace požadováno vy
pracování všech potřebných ZTKP (požadavkem 
v zadávací dokumentaci na zhotovení VD-ZDS) 
a objednatel předá ZTKP na jim vybrané práce 
a dodávky, zhotovitel dokumentace zpracuje celé

ZTKP s použitím vlastních ZTKP (viz a)) a ZTKP 
předaných objednatelem.

c) Celé ZTKP vypracuje objednatel s použitím svých 
ZTKP a případných ZTKP vypracovaných zhoto
vitelem dokumentace.

Při tvorbě ZTKP se musí zajistit nejméně kvalita a tech
nická úroveň požadovaná TKP, ČSN, TP a VL. Jestliže 
to povaha stavby vyžaduje a současná úroveň techniky 
umožňuje, je možné s uvážením ekonomických do
padů předepsat náročnější požadavky na materiály, 
výrobky, technologie a výsledné jakosti předmětu pří
slušné ZTKP.

Zpracování ZTKP se provede v souladu s metodikou 
uvedenou v TKP kapitoly 1 - Všeobecně v Příloze č. 
8.

6.4.5 Soupis prací stavby

Soupis prací stavby se sestaví s použitím Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozem
ních komunikací, který určuje klasifikaci prací ve 
smyslu vyhlášky č. 240/2004 Sb.

Pro práce neuvedené v OTSKP-PK se vypracují indi
viduální položky (viz OTSKP-PK).

Soupis prací se vypracuje pro stavebně technické ře
šení stavby určené ZVS, TKP a ZTKP. Na základě po
žadavku objednatele se sestaví soupis prací i pro alter
nativní technické řešení požadované objednatelem.

Členění položkového oddílu a celkový souhrn navrhne 
zhotovitel ve shodě s částí II - OTSKP (Metodický 
pokyn na sestavení a užití soupisu prací) pokud ob
jednatel neurčí v zadávací dokumentaci na VD-ZDS 
specifické požadavky na sestavení soupisu prací, např. 
samostatné soupisy prací na části stavby (úseky, ob
jekty) a souhrn pro celou stavbu, krycí listy a souhrny 
pro všechny objekty a souhrn všech objektů a další 
požadavky.

Způsob vyhotovení soupisu prací určí zadavatel/ob
jednatel v zadávací dokumentaci na VD-ZDS (písemná 
forma, digitální forma v určitém softwarovém for
mátu).

Ocenění sestaveného soupisu prací (určení orientační 
ceny stavby) provede zhotovitel dokumentace VD-ZDS 
pouze na základě požadavku objednatele. Tento doku
ment se považuje za důvěrný a zhotovitel VD-ZDS ne
smí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu 
třetí osobě.
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6.5 ZHOTOVENÍ VŠECH DOKUMENTŮ - Technické specifikace a technické a uživatelské 
ZDS standardy (TKP a ZTKP),

což umožní vyhovovení úplné ZDS.
6.5.1 Požadavky na zhotovení celé ZDS

Požadavek na zhotovení celé ZDS 
určuje objednatel v zadávací 
dokumentaci na zhotovení ZDS.

6.5.2 Rozsah ZDS

Zhotovitel ZDS vypracuje všechny 
dokumenty ZDS v souladu se zákonem 
č. 40/2004 Sb., vyhláškou č. 239/2004 
Sb. a ustanoveními čl. 6.4.1 až 6.4.5.

6.5.3 Zadávací dokumentace 
na zhotovení ZDS

Zadávací dokumentace na zhotovení 
ZDS musí obsahovat podklady uvedené 
v čl. 6.3.2.

V příloze A ZOP-D se určí:

a) požadované služby: zhotovení všech dokumentů 
ZDS, včetně VD-ZDS

b) podklady a požadavky pro vyhotovení

- požadavků a podmínek pro zpracování nabídky,

- Zvláštních obchodních podmínek (ZOP)

V příloze B ZOP-D se uvede personál, podklady, zaří
zení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

V příloze C se uvedou požadavky na platby a platební 
podmínky.

6.5.4 Dokumenty ZDS

Zhotovitel ZDS vypracuje tyto 
dokumenty ZDS:

a) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky;

b) Zvláštní obchodní podmínky;

c) Zadávací výkresy stavby;

d) Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby;

e) Soupis prací

a s použitím těchto dokumentů a standardních doku
mentů (VOP a TKP) sestaví:

Obchodní podmínky stavby PK (VOP + ZOP),
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