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1.1 ÚVOD

1.1.1 Definice TKP

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních ko
munikací (dále jen TKP) jsou jedním ze souboru závaz
ných resortních předpisů vydaných k zabezpečení 
jednotného postupu při zajišťování realizace staveb po
zemních komunikací. Soubor předpisů je uveden v ta
bulce v příloze č.l.

TKP jsou souborem požadavků objednatele stavby na 
způsob a kontrolu provádění stavby, provedení stavby 
a převzetí provedených prací. Stanovují kvalitativní po
žadavky na materiál a zhotovovací práce. Požadavky 
definované a uvedené v TKP jsou závazné rovněž pro 
zpracovatele dokumentace stavby.

TKP jsou součástí smlouvy o dílo.

TKP se s ostatními resortními předpisy tohoto systému 
z hlediska obsahu a funkčnosti vzájemně doplňují, ale 
nepřekrývají či nezdvojují. Při možnosti různého výkla
du některého problému nebo pojmu, obsaženého v jed
notlivých předpisech nebo podkladech, platí zásadně 
následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů 
určujících obsah smlouvy:

1. Souhrn smluvních dohod

2. Dopis o přijetí nabídky

3. Nabídka

4. Zvláštní dodací podmínky stavby (ZDP)

5. Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních ko
munikací (VDP)

6. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
(ZTKP)

7. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací (TKP)

8. Dokumentace pro zadání stavby (DZS), soupis prací 
a ostatní doklady tvořící obsah smlouvy o dílo

Z uvedeného plyne, že žádný údaj z TKP nezbavuje 
zhotovitele povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo 
a to včetně ZDP, VDP, ZTKP nebo DZS. Všechny do
kumenty v tomto systému, tvořící smlouvu o dílo, musí 
být chápány jako vzájemně se doplňující.

TKP vymezují vztahy a spolupráci mezi objednatelem 
(investorem) a zhotovitelem v oblasti zabezpečení tech
nické kvality při realizaci staveb pozemních komuni
kací. Slouží oběma stranám jako závazný doklad 
o stanovených technologických postupech, kvalitativ
ních parametrech, jejich konúole, posuzování a hodno
cení výsledné kvality prováděných prací. Doplňují 
dokumentaci stavby (DZS). Doplňují a specifikují roz
sah platnosti technických norem nebo jiných technic
kých předpisů.

V případě, že ČSN a ON přestanou být obecně závazný
mi technickými normami (případně platnými), pak ČSN

a ON uvedené v TKP a ZTKP se uzavřením smlouvy 
o dílo stávají závaznými pro konkrétní stavbu.

TKP obsahují zásady technologických postupů a tech
nických požadavků většiny prací, které se vyskytují při 
stavbách pozemních komunikací s tím, že se v podrob
nostech odvolávají na technické normy, resortní směr
nice nebo jiné předpisy normativního charakteru. ČSN, 

ON, směrnice nebo jiné technické předpisy včetně za
hraničních (ev. jejich částí) uvedené v TKP nebo ZTKP, 
se pro provádění zhotovovacích prací stávají závaznými.

Skladba a rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby zde uve
dené druhy prací zahrnovaly rozhodující většinu prací 
silničního a mostního stavitelství. V případech kdy:

- jsou požadovány jiné práce než práce obsažené v ka
pitolách TKP,

- charakter staveniště se odchyluje od charakteru před
pokládaného v TKP,

- jsou požadovány jiné kvalitativní parametry prací 
nebo materiálů než jsou uvedeny v TKP,

- se jedná o ojedinělé technické řešení stavby,

vypracují se ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 

PODMÍNKY STAVBY (ZTKP), jejichž ustanovení pak 
budou na dané stavbě TKP nadřazena. Odchylná usta
novení však nesmějí být v rozporu s těmi ustanoveními 
TKP, kterými byla odchylná úprava zakázána nebo 
z nichž vyplývá, že odchylku nelze z technických nebo 
jiných důvodů provést.

1.1.2 Skladba kapitol

Jednotlivé kapitoly TKP mají jednotnou formální skladbu: 

čl. 1. Úvod (obecně)

čl. 2. Popis a kvalita stavebních materiálů

čl. 3. Technologické postupy prací

čl. 4. Dodávka, skladování a průkazní zkoušky

čl. 5. Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

čl. 6. Přípustné odchylky

čl. 7. Klimatická omezení

čl. 8. Odsouhlasení a převzetí prací

čl. 9. Sledován' deformací

čl. 10. Ekologie

čl. 11. Související normy a předpisy

a) seznam příslušných ČSN a ON včetně změn s uve

dením data jejich účinnosti

b) seznam technických předpisů normativního charak
teru včetně resortních směrnic

Pokud některý z uvedených odstavců nepřichází pro 
danou kapitolu v úvahu, je tato skutečnost uvedena jak 
v obsahu, tak ve vlastním textu.
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12 DEFINICE POJMŮ

Pro TKP jsou shodné s definicemi uvedenými ve Vše
obecných dodacích podmínkách a Směrnici pro doku
mentaci staveb pozemních komunikací. Pro možnost 
jednoduché orientace v TKP jsou drile definice základ
ních pojmů zopakovány:

(1) „INVESTOR“ je právnická nebo fyzická osoba, 
která zajišťuje financování, přípravu a realizaci stavby.

(2) „PROJEKTANT1 je právnická nebo fyzická osoba 
oprávněná k projektové činnosti /l/, která zpracovává 
pro investora dokumentaci stavby a na požádání zajišťu
je autorský nebo nezávislý technický dozor.

(3) „GENERÁLNÍ PROJEKTANT1 je právnická nebo 
fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti/l/, která 
se zaváže ke zhotovení dokumentace celé stavby, popř. 
ke zhotovení části dokumentace stavby a ke koordinaci 
ostatních částí dokumentace stavby a k dopracování do
kumentace přikládané k žádosti o stavební povolení, 
příp. k dalším odborným činnostem.

(4) „OBJEDNATEL11 je právnická nebo fyzická osoba, 
která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla 
a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení /2/. Objed
natelem se stává investor v závázkovém vztahu ke zho
tovení dokumentace a zhotovení stavby. Objednatelem 
se také stává projektant (generální projektant) i zhotovi
tel stavby ve smluvním vztahu ke svým pod- 
zhotovitelům (dalším zhotovitelům), kteří pro něj 
zajišťují zhotovení části díla.

(5) „ZHOTOVITEL11 je právnická nebo fyzická osoba, 
která se smlouvou o dílo zavazuje k provedení určitého 
díla /2/. Zhotovitelem ve vztahu k investorovi je tedy 
subjekt zajišťující zhotovení díla (stavby) a také projek
tant nebo generální projektant zhotovující dokumentaci 
stavby. Podzhotovitelé smluvně pověření projektantem 
nebo zhotovitelem stavby jsou ve vztahu k nim též zho
toviteli.

(6) „PODZHOTOV1TEL“ je právnická nebo fyzická 
osoba jmenovaná ve smlouvě o dílo, která je pověřena 
zhotovit část díla, nebo jiná osoba pověřená zhotovite
lem provést část díla.

(7) „STAVEBNÍ DOZOR11 je právnická nebo fyzická 

osoba určená objednatelem k vykonávání stavebního 
dozoru podle smlouvy o dílo a mající odbornou způso- 
bilost/1/pro vykonávání této činnosti.

(8) „DOZORCE STAVBY11 je fyzická osoba jmenovaná 
stavebním dozorem podle článku 2.2 Všeobecných do
dacích podmínek staveb pozemních komunikací.

(9) „SMLOUVA O DÍLO" je právní úkon, provedený 
sepsáním jedné listiny, nebo vypracováním souboru lis

tin a výkresů vzájemně se doplňujících, který má nále
žitosti požadované obchodním zákoníkem.

Jedná se o souhrn smluvních dohod (pokud je vypraco
ván), nabídku zhotovitele, dopis o přijetí nabídky, doda
cí podmínky, technické kvalitativní podmínky, 
dokumentaci pro zhotovovací práce stavby, soupis prací 
a cen, případně další dokumenty, které mohou být sou
částí nabídky, dopisu o přijetí nabídky a souhrnu smluv
ních dohod.

(10) „SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD“ je listina, 
která může být částí smlouvy o dílo podle článku 9.1 
dodacích podmínek.

(11) „DOPIS O PŘIJETÍ NABÍDKY“ je písemně pro
jevená vůle objednatele uzavřít smlouvu o dílo ve znění 
nabídky zhotovitele.

(12) „NABÍDKA11 je písemný návrh (nabídka) uchaze
če, předložený při zadávacím řízení, obsahující všechny 
údajepožadované v podmínkách obchodní soutěže nebo 
při zadání z volné ruky. Obsahuje také soupis prací 
s cenami nabídnutými uchazečem. Ve smyslu obchod
ního zákoníku je návrhem na uzavření smlouvy o dílo. 
Je-li přijata objednatelem, stává se součástí obsahu 
smlouvy o dílo.

(13) „PŘÍLOHA K NABÍDCE11 je listina zhotovená 

podle tiskopisového vzoru připojeného k dodacím pod
mínkám. Tato listina je součástí nabídky.

(14) „DOKUMENTACE STAVBY“ je soubor písem
ností a výkresů, který je požadován „S měmicí pro doku
mentaci staveb pozemních komunikací“ pro dokumentační 
zajištění stavby pozemní komunikace a může být rozšířen 
nebo upřesněn o požadavky objednatele.

(15) „SOUPIS PRACÍ“ je kompletní seznam všech prací 
nutných ke zhotovení stavby s uvedením jejich množ
ství a cen, případně způsobů určení cen.

(16) ,(ZHOTOVOVACÍ PRÁCE“ jsou ty činnosti a je
jich hmotný výsledek, které vytvářejí předmět smlouvy 
o dílo.

(17) „POMOCNÉ PRÁCE“ jsou ty činnosti a jejich 

hmotný výsledek, které umožňují provést zhotovovací 
práce a odstranění jejich vad. Nejsou obvykle trvalou 
součástí předmětu díla.

(18) „PROTOKOL O PŘEVZETÍ11 znamená protokol 
podle čl. 48 všeobecných dodacích podmínek.

(19) „CENA PODLE ROZPOČTU“ je cena nabídnutá 
zhotovitelem v zadávacím řízení na základě zadávacích 
podkladů stavby a přijatá objednatelem. Tato cena se 
může měnit podle pravidel uvedených ve smlouvě o dílo.

(20) „OBJEKT“je ucelená část stavby jmenovitě určená 
ve smlouvě o dílo jako objekt.

/I/ stavební zákon 

/2/ obchodní zákoník
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(21) „STAVENIŠTĚ“ je souhrn pozemků, budov 

a ploch potřebných pro zhotovení stavby, poskytnutých 
zhotoviteli objednatelem. Je určeno smlouvou o dílo 
a územním rozhodnutím, pokud je pro stavbu požado
váno.

(22) „PÍSEMNÝ“ znamená rukopisný, strojopisný nebo 

počítačový a telekomunikační výtisk zahrnující telex, 
telegram a fax.

(23) „PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKA“ znamená zkoušku uve

denou v soupisu prací stavby, nebo další zkoušku odsou
hlasenou stavebním dozorem, která má být zajištěna 
zhotovitelem před převzetím díla, objektu nebo jeho 
části objednatelem. Tato zkouška prokazuje, zda celá 
nebo částečně provedená práce odpovídá zamýšlenému 
účelu a požadavku smlouvy o dílo.

1.3 PRÁVNÍ A TECHNICKÉ NORMY, PŘED

PISY A CERTIFIKACE

1.3.1 Právní normy

Stavební zákon (zákon č. 50/1976 Sb.), ve znění zákona 
č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., stanoví zása
dy pro výstavbu v souladu s jednotnou státní technickou 
politikou a se zájmy společnosti na tvorbě a ochraně 
životu ího prostředí.

Tento zákon v textu uvádí související předpisy, z nichž 
pro problematiku staveb pozemních komunikací jsou 
významné zejména zákony a vyhlášky uvedené na závěr 
této kapitoly (čl. 1.13).

1.3.2 Technické normy

Všeobecné technické požadavky na výrobky a na technic
ké a technicko-organizační činnosti určují československé 
(české) státní normy (ČSN) a oborové normy (ON) - podle 

zákona 142/1991 Sb. o československých technických 
normách, ve znění zákona č.632/92 Sb. Soupis norem 
a předpisů a odvolávky na ně jsou uvedeny v jednotlivých 
kapitolách TKP a jsou pro danou stavbu závazné, pokud 
v TKP nebo ZTKP není stanoveno jinak. V žádném přípa
dě však nesmí dojít ke snížení parametrů uvedených v nor
mě.

1.3.3 Technické předpisy

Typové podklady stanoví řešení stavebních dílů, soustav 
nebo stavebních objektů, nebo jejich konstrukčních částí.

Typizační směrnice stanoví obecně dlouhodobě platné 
principy typizace a požadavky na jednotlivé účelové 
druhy stavebních objektů nebo jejich konstrukčních čás
tí.

Sborníky technických řešení (vzorové listy) obsahují 
informace o typizovaných řešeních a další řešení, o je
jichž vhodnosti k opakovanému použití rozhodl přísluš
ný ústřední orgán.

Tyto předpisy a další resortní předpisy normativního 
charakteru schválené ústředním orgánem státní správy

pozemních komunikací jsou závazné jen v těch částech, 
které nejsou v rozporu s požadavky TKP v jednotlivých 
kapitolách.

1.3.4 Certifikace

Osvědčování vhodnosti a jakosti výrobků pro stavby 
stanoví zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona 
č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., oddíl 3 - 
Výrobky pro stavbu. Tento zákon stanoví v § 47:

(1) Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrob
ky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpoklá
dané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a ži
votního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku a úspora energie.

(2) Při ověřování vlastností výrobků se postupuje podle 
zvláštních předpisů [§20 a 24a zákona č. 30/1968 Sb. 
o státním zkušebnictví ve znění zákona č. 54/1987 Sb., 
zákona 194/88 Sb. a zákona 479/92 Sb.; zákona č. 174/1968 
Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších změn a doplňků].

(3) Certifikaci výrobků provádějí nebo certifikáty vydá
vají státní zkušebny, které mají na příslušný výrobek 
pověření. Certifikace se provádějí podle technických 
norem, dokumentů a právních předpisů. Při certifikaci 
se ověřuje, zda výrobky mají požadované vlastnosti.

(4) Certifikace se týká pouze výrobků, které stavbu tvoří 
nebo jsou s ní pevně spojeny, takže se na ně vztahuje 
ustanovení §47 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve 
znění zákona č. 262/1992 Sb.

(5) Certifikace systému zabezpečení jakosti při výrobě 
výrobků ve smyslu ČSN ISO řady 9000 až 9004, případ

ně i výrobků samotných, se vyžaduje u výrobků a mate
riálů, které jsou specifikovány v jednotlivých kapitolách 
TKP nebo v ZTKP.

(6) Dovážené výrobky definované v odstavci (4) podlé
hají rovněž povinné certifikaci.

1.4 KVALITA STAVEBNÍCH PRACÍ

1.4.1 Definice kvality

Kvalita stavebního díla je vyjádřena souhrnem všech 
jeho vlastností, které jsou měřítkem pro stanovení jeho 
funkce, užitné hodnoty a jeho životnosti. Je výsledkem 
činnosti všech partnerů podílejících se na tvorbě díla.

1.4.2 Technologická kázeň

Všechny zhotovovací práce musí být prováděny podle 
schválené dokumentace pro zhotovovací práce stavby, 
realizační dokumentace a technologických postupů uve
dených v TKP nebo jiných normách a předpisech, na 
které se TKP odvolávají. Technologické postupy musí 
být schváleny objednatelem nebo stavebním dozorem.
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Předpisem se rovněž rozumějí pokyny (ev. předepsané 
technologické postupy) výrobce pro použití materiálů, 
výrobků a mechanismů, uvedené na obalech nebo do
kladech, které jsou součástí dodávky.

Pokud pro provádění některých konstrukcí a technologií 
nebo pro aplikaci hmot nejsou v dokumentaci ani v TKP 
nebo ZTKP stanoveny platné normy nebo jiné technické 
nebo technologické předpisy podrobně popisující techno
logii prací, přípravu, skladování, ošetřování a nejsou 
stanoveny ani kvalitativní parametry a kontrola kvality, 
je zhotovitel povinen příslušné podklady zpracovat 
a předložit objednateli nebo stavebnímu dozoru před 
započetím prací ke schválení.

1.43 Systém zabezpečení jakosti

Každý zhotovitel musí na žádost objednatele prokázat 
svou způsobilost pro takové provedení objednaných pra
cí, aby byly splněny všechny požadavky uvedené ve 
smlouvě o dílo nebo jejích přílohách (v dokumentaci, 
v těchto TKP nebo ZTKP, v normách a ostatních závaz
ných předpisech).

Zhotovitel musí mít vypracován systém zabezpečení 
jakosti formou příručky jakosti (podle ČSN ISO 9000 - 
9004). Tato příručka musí být poskytnuta objednateli 
v jím stanoveném termínu, obvykle však při předání 
nabídky při zadávacím řízení.

Certifikovaný systém jakosti se vyžaduje u těch techno
logií, které jsou uvedeny v TKP nebo v ZTKP, které jsou 
součástí smlouvy o dílo.

1.4.4 Kvalita zhotovovacích prací

Prováděné práce a jednotlivé materiály musí odpovídat 
kvalitativním požadavkům uvedeným v jednotlivých 
kapitolách TKP případně ZTKP, v normách, směrni
cích, v dokumentaci pro zholovovací práce stavby a v 
realizační dokumentaci stavby. V případě, že kvalitativ- 
ní parametry prováděných prací a materiálů nejsou 
zvlášť v TKP uvedeny, musí minimálně splňovat poža
davky příslušných platných norem a předpisů, nebo mít 
vlastnosti obvyklé pro danou konstrukci s přihlédnutím 
k účelu použití, životnosti konstrukcí a prostředí, 
v němž budou zabudovány.

1.4.5 Kontrola kvality zhotovovacích prací

a) Každý materiál, hmota nebo konstrukční prvek, kte
rý není z hlediska kvalitativních parametrů přesněji 
specifikován nebo má odlišné vlastnosti od poža
davků specifikovaných v TKP, smí být zabudován 
nebo použit jen na základě písemného souhlasu 
stavebního dozoru po předchozím prověření kvali
tativních parametrů a vhodnosti pro použití.

b) Veškeré materiály a prováděné práce jsou podrobo
vány zkouškám kvality. Povinností zhotovitele je 
před zahájením příslušných prací předložit výsled
ky průkazních zkoušek veškerých materiálů a smě
sí stavebnímu dozoru ve lhůtách stanovených 
v TKP, ZTKP a podle požadavků stavebního dozo

ru. Rozsah těchto zkoušek je specifikován v jed
notlivých kapitolách těchto TKP nebo se musí spe
cifikovat pro jednotlivé stavby v ZTKP. Při 
zpracován' průkazních zkoušek je zhotovitel po- 
vinnen vždy odzkoušet jednotlivé složky (materiá
ly) stavební směsi i výsledné fyzikálně mechanické 
vlastnosti předesané dokumentací stavby, TKP, 
ZTKP, jinými závaznými technickými předpisy 
nebo podle požadavku stavebního dozoru.

c) Objednatel je oprávněn za účelem ověřován' kvality 
prací provádět prostřednictvím svých orgáiů nebo 
jiných organizací (odborných ústavů, akreditova
ných laboratoří apod.) potřebné inspekce, zkoušky 
měření v průběhu provádění stavebních prací nebo 
na dokončených objektech a konstrukcích. Zhoto
vitel je povinen mu za tím účelem umožnit přístup 
na staveniště, do výroben živičných směsí, betonu, 
laboratoří apod.a poskytnout mu potřebné písemné 
podklady.

d) Kontrola prací před zakrytím. Žádná práce nesmí 

být zakryta bez souhlasu stavebního dozoru a zho
tovitel musí umožnit stavebnímu dozoru zkontro
lovat jakoukoliv část prací, která má být zakryta, 
nebo která se dostane dalším stavebním postupem 
mimo jeho dohled.

Z hlediskaobchodně-právního je oblast kontroly kvality 
zhotovovacích prací stanovena ve Všeobecných doda
cích podmínkách staveb pozemních komunikací v těch
to článcích:

čl. 36.1 - Kvalita materiálu, technologického zařízení 
a pracovních postupů

čl. 36.2 - Náklady na odběr vzorků

čl. 36.3 - Náklady na zkoušky

čl. 36.4 - Náklady na zkoušky nestanovené smlouvou

čl. 36.5 - Určení nákladů zkoušek stavebním dozorem

čl. 37.1 - Kontroly pracovních postupů

čl. 37.2 - Kontroly a zkoušky

čl. 37.3 - Přítomnost stavebního dozoru u zkoušek 
a kontrol

čl. 37.4 - Odmítnutí materiálů nebo technologického 
zařízení

čl. 37.5 - Nezávislá kontrola

čl. 38.1 - Kontrola prací před zakrytím

čl. 38.2 - Odkrytí prací a umožnění přístupu

čl. 39.1 - Odstranění materiáu, technologických zaří
zení a prací, které neodpovídají smlouvě

čl. 39.2 - Odmítnutí příkazu k odstranění prací

Plné znění výše uvedených článků ze Všeobecných do
dacích podmínek staveb PK je uvedeno v příloze č. 4.
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1.5 PŘEJÍMKA DODÁVANÝCH MATERIÁ
LŮ, STAVEBNÍCH PRVKŮ A KON
STRUKCÍ

1.5.1 Odběr zásilky

Odběrem zásilky se rozumí její převzetí zhotovitelem ve 
výrobně nebo od přepravce. Od přepravce přebírá zásil
ku zhotovitel na základě průvodního dokladu. Zjišťuje 
se, zda zásilka není poškozena, nebo neúplná a zda 
dodané množství, druh a jakost souhlasí s uvedenými 
údaji.

Stavební dozor se účastní přejímky dodávky vybraných 
materiálů stavebních prvků a konstrukcí, které jsou de
finovány v TKP, ZTKP nebo vyjmenovány v Příloze k na
bídce (položka d) v souladu s čl. 60.1c) Všeobecných 
dodacích podmínek nebo v těch případech, kdy si to 
vyhradí.

Každá zásilka musí být doprovázena potvrzením výrob
ce, ověřeným jeho technickou kontrolou, že dodávaný 
výrobek nebo materiál odpovídá ustanovením příslušné 
normy, případně dalším sjednaným požadavkům a doho
dám. Toto osvědčení obsahuje zejména:

- číslo a datum vystavení;

- název výrobního podniku;

- název a sídlo odběratele;

- místo určení dodávky;

- druh a jakost dodávaného materiálu nebo výrobku;

- název a číslo příslušné normy;

- popř. další požadavky dohodnuté mezi odběratelem 
a dodavatelem výrobku nebo materiálu.

Materiály, stavební prvky a konstrukce uvedené v TKP 
a ZTKP, pro které jsou požadovány atesty, musí jimi být 
k přejímce vybaveny.

1.5.2 Pře jímka množství a jakosti

Kvantitativní přejímka se provádí přepočtem kusů, ob
jemu, hmotnosti a druhů výrobků podle dodacího listu, 
který musí být k zásilce přiložen. Kvalitativnípřejímkou 
se zjišťuje, zda přejímaný materiál nenese zjevné vady 
na kvalitě. Zároveň se sleduje kompletnost, neporuše
nost obalů a funkce výrobků, které lze prověřit jen po
drobnou prohlídkou.

Zjislí-li přejímající pracovník při odběru zásilky nesrov
nalosti v množství, kvalitě, zřejmou porušenost nebo 
neúplnost dodávky, sepíše spolu s pracovníkem předá
vající organizace o těchto skutečnostech zápis, který je 
podkladem pro reklamační řízení.

1.5.3 Uskladnění materiálu

Způsob uskladnění jednotlivých materiálů a výrobků je 
uveden v příslušných kapitolách TKP.

Zhotovitel odpovídá za správné uskladnění materiálů 
a výrobků, jakož i manipulaci s nimi tak, aby se zame

zilo ztrátám z jejich poškození, znehodnocení nebo zá
měny.

1.6 ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

1.6.1 Druhy zkoušek

a) zkoušky průkazní, kterými se prokazují vlastnosti 
materiálů a prací předepsané TKP, normami 
a smlouvou o dílo;

b) zkoušky kontrolní (zkoušky prokazování shody), 
kterými se v průběhu prací průběžně ověřují vý
sledky zkoušek průkazních a dalších vlastností pře
depsaných ve smlouvě o dílo a zejména v TKP 
a ZTKP;

c) zkoušky přejímací, kterými se prověřuje kvalita ho
tových konstrukcí nebo ucelených částí zhotovova- 
cích prací a jsou dále podkladem pro provedení 
přejímky úseku, objektu nebo všech dokončených 
zhotovovacích prací předepsaných smlouvou o dílo. 
Sem patří např. zatěžovací zkoušky, zkoušky krytu 
vozovek, tlakové zkoušky plynovodního potrubí, 
vodovodního potrubí, zkoušky těsnosti nádrží, re
vize elektro apod.;

d) zkoušky rozhodčí, které se provádějí v případě 
sporů.

Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky, které jsou 
jmenovitě požadovány v jednotlivých kapitolách TKP, 
zahrnuje zhotovitel do položkových cen soupisu prací.

Přejímací zkoušky se rozpočtují jako samostatné polož
ky v soupisu prací, pokud v jednotlivých kapitolách 
TKP nebo ZTKP není stanoveno jinak.

Náklady na rozhodčí zkoušku včetně všech vedlejších 
výdajů hradí ten smluvní partner v jehož neprospěch 
vyzněl její výsledek.

Zhotovitel je povinnen provést opravy a uvedení do 
původního stavu po provedení všech druhů zkoušek.

1.6.2 Odborná způsobilost zkušeben a pracovní
ků k provádění zkoušek a měření

Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné 
provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se 
systémem zabezpečení jakosti a požadavky TKP.

Jednotlivé druhy zkoušek jsou oprávněny provádět tylo 
zkušebny:

a) Průkazní zkoušky stavebních materiálů a směsí 
jsou oprávněny provádět jen laboratoře, které mají 
doklad o odborné způsobilosti, nebo osvědčení 
o akreditaci, nebojsou schváleny ústředním orgá
nem státní správy, případně SSF nebo ŘD v oblasti 

jejich působnosti jako odborně způsobilé.

b) Kontrolní zkoušky mohou být prováděny ve sta- 
veništních nebo jiných odborně způsobilých labo
ratořích schválených objednatelem.
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Pracovníci staveništních laboratoří musí mít přede
psané vzdělání, výcvik, technické znalosti a zkuše
nosti pro plnění svých funkcí. Laboratorní zařízení 
musí splňovat požadavky příslušných norem. U měři
cích zařízení musí být vedena evidence o kalibraci. 
Laboratoř musí být umístěna v objektu umožňujícím 
udržování předepsaného normálního laboratorního 
prostředí.

c) Přejímací zkoušky ve smyslu těchto TKP, speci
fikované v jednotlivých kapitolách TKP, jsou 
oprávněny provádět akreditované laboratoře, 
státní zkušebny nebo zkušebny a laboratoře 
schválené příslušným ústředním orgánem státní 
správy (případně SSF nebo ŘD v oblasti jejich 
působnosti).

d) Rozhodčí zkoušky provádí na základě dohody 
smluvních stran nezávislá odborně uznávaná 
zkušebna (ústav, vysoká škola), která se nepodí
lela na provádění zkoušek, jejichž výsledky jsou 
v rozporu.

1.63 Přípustné odchylky a změny v technic
kých předpisech

Veškeré ČSN, ON a další technické předpisy uvedené 

v TKP jsou závazné. Možné odchylky a změny jsou 
uvedeny v čl. 1.3.2 a 1.3.3 této kapitoly.

1.6.4 Geodetické sledování posunů a přetvoření 
objektů

Účelem měření posunů a přetvoření stavebních objektů 
je:

- získat podklady pro posouzení vzájemného vlivu 
základové půdy a stavby a působení stavebního ob
jektu na blízké objekty,

- porovnávat skutečné hodnoty posunů s očekávaný
mi hodnotami,

- sledovat stav, funkci a bezpečnost stavebních objektů,

- sledovat slav, funkci a bezpečnost dosavadních sta
vebních objektů ovlivněných stavební činností 
v okolí.

Posuny a přetvoření stavebních objektů se měří během 
stavby a po jejím dokončení v případech uvedených 
v čl. 2 až 4 ČSN 73 0405. Do uplynutí záruční doby 
zajišťuje tyto práce zhotovitel.

Pro každý stavební objekt nebo jeho část, jehož 
posuny a přetvoření se mají měřit, se vypracuje 
dokumentace měření posunů a přetvoření. Obsah 
dokumentace měření stanoví čl. 5 ČSN 73 0405. 
Měření se provede podle odd. II - Měření citované 
ČSN a výsledky měření se vyhodnotí podle odd. Ill 
ČSN 73 0405.

Objekty, u kterých bude prováděno sledování posunů 
a přetvoření, se určí v dokumentaci stavby nebo v ZTKP 
a ocenění těchto prací se uvede v Soupisu prací stavby.

1.7 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1.7.1 Podmínky převzetí prací

Přejímka prací se řídí ustanoveními smlouvy o dílo 
a ustanoveními Všeobecných dodacích podmínek sta
veb PK a to články:

48.1 - Protokol o převzetí prací

48.2 - Převzetí úseků nebo objektů

48.3 - Dokončení části prací

48.4 - Požadavek na uvedení do původního stavu

Plné znění výše uvedených článků ze Všeobecných do
dacích podmínek je uvedeno v příloze č. 5.

1.72 Doklady nutné pro převzetí prací

K převzetí prací je ze strany zhotovitele vždy třeba 
předložit zejména tyto základní doklady:

- kompletní DZPS a vyhotovená realizační dokumen
tace stavby, obojí s vyznačením všech provedených 
změn;

- speciální doklady uvedené ve smlouvě o dílo a do
klady podle specifikace jednotlivých prací, které 
jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP;

- zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo ne
přístupných prací, konstrukcí nebo zařízení staveb
ním dozorem;

- zápisy o zkouškách, měřeních, odzkoušení smonto
vaných zařízení,

- revizní zprávy;

- výsledky zatěžovacích zkoušek;

- stavební deníky;

- všechny další doklady, které stavební dozor požado
val v průběhu stavby.

1.8 STAVENIŠTĚ

1.8.1 Předání staveniště

Problematika předání staveniště je obsažena ve Vše
obecných dodacích podmínkách, případně Zvláštních 
dodacích podmínkách. Ve Všeobecných dodacích pod
mínkách se jedná o tyto články:

čl. 42.1 - Předání staveniště

čl. 42.2 - Prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště

čl. 42.3 - Prodlevy v předání staveniště

čl. 42.4 - Povolení přístupů a provoz pomocného vyba
vení

čl. 33.1 - Vyklizení staveniště pro převzetí prací

čl. 65.7 - Odstranění stavebního vybavení ze stavby

Plné znění výše uvedených článků ze Všeobecných do
dacích podmínek je uvedeno v příloze č. 6.
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1.82 Objekty a zařízení pro stavební dozor

Objekty a zařízení pro objednatele zřizuje zhotovitel 
v rámci zařízení staveniště na základě požadavku 
smlouvy o dílo. Objekty, zařízení, jejich vybavení a ter
mín zřízení určují Zvláštní dodací podmínky stavby 
nebo Soupis prací stavby.

1.8.3 Informační tabule

Informační tabule obsahují následující údaje:

Název stavby 

Investor (objednatel)

Stavební dozor 

Zhotovitel

Den zahájenia ukončení stavby

Jméno stavbyvedoucího a telefonní číslo stavby

Informační tabule se umístí na staveništi, případně ploše 
zařízení staveniště tak, aby byly viditelné a čitelné z ve
řejně přístupného prostoru mimo staveniště. Rozměry 
a způsob zpracování jsou libovolné. U liniových staveb 
se tabule umísťují na začátku a na konci stavby.

1.8.4 Vytyčení

Objednatel garantuje realizaci a stabilizaci vytyčovací 
polohopisné a výškopisné sítě a její zaměření navržené 
v dokumentaci pro zhotovovací práce.

Zhotovitel převezme vytyčovací polohopisnou a výško
pisnou síť od objednatele a podle své potřeby ji doplní. 
Vytyčovací body musí být pevné, tzn. buď kamenné 
hranoly s křížkem, ocelové trubky v betonových blocích 
apod. podle čl. 28 a 29 ČSN 73 0415. Nové body musí 
být ve třídě přesnosti min. II. Tyto body musí zhotovitel 
po dobu stavby chránit před poškozením a zničením, 
stejně jako body výškopisné sítě.

Po skončení stavby převezme objednatel od zhotovitele 
vybrané body důležité k dalšímu měření (např. pro sle
dování průběhu sedání tělesa nebo konstrukce).

Zhotovitel provede vytyčení jednotlivých objektů podle 
čl. 17.1 Všeobecných dodacích podmínek. Přesnost vy
tyčování stavebních objektů určuje ČSN 73 0420, ČSN 
73 0421 a ČSN 73 0422.

1.8.5 Původní výšky terénu

Původní výšky terénu, které udává dokumentace pro 
zhotovovací práce stavby, jsou podkladem pro určení 
výchozích výměr zemních prací uvedených v soupisu 
prací. Před zahájením zemních prací zaměří zhotovitel 
za účasti stavebního dozoru skutečné výšky terénu. Za
měřený terén slouží jako podklad pro fakturaci. Množ
ství provedených zemních prací bude měsíčně (nebo 
podle požadavků stavebního dozoru) zaměřeno zhotovi
telem a potvrzeno stavebním dozorem.

1.8.6 Inženýrské sítě

Rozsah inženýrských sítí ve staveništi stanoví dokumen
tace pro zhotovovací práce stavby. Dokumentace stano
ví rovněž dotčené sítě a rozsah jejich přeložek.

Zhotovitel zajistí na základě objednávky předané objed
natelem (nejpozdčji do předání staveniště) vytyčení 
podzemních i nadzemních vedení v souladu se schvále
nou dokumentací pro zhotovovací práce stavby a prově
ří funkčnost tohoto zařízení. Vytyčení a funkčnost 
zaznamená do stavebního deníku a nechá potvrdit správ
cem vedení. V případě přerušení inženýrských sítí zařídí 
zhotovitel okamžitě jejich provizorní přeložky, které 
musí řádně udržovat. Pokud dojde k porušení inženýr
ských sítí, které byly řádně vyznačeny v dokumentaci 
pro zadání stavby, nebo sítí, o kterých zhotovitel proka
zatelně předem věděl, hradí veškeré náklady na zřízení 
přeložek, jejich údržbu a náhrady škod vzniklých poško
zením zhotovitel.

Jestliže inženýrské sítě nebyly v dokumentaci pro zho
tovovací práce vyznačeny nebo zhotovitel nebyl o jejich 
existenci prokazatelně informován, hradí veškeré nákla
dy související s přeložkami a jejich údržbou objednatel. 
Zhotovitel je povinen si ověřit u správců inženýrských 
sítí existenci případných sítí nově položených v období 
po dokončení dokumentace.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu

Stavební práce na pozemních komunikacích se ve 
zvláštních případech, které určuje dokumentace pro zho
tovovací práce, provádějí za veřejného provozu.

Jedná se o provoz:

a) silniční;

b) železniční;

c) tramvajové dopravy;

d) pěší.

Pro provádění prací za veřejného silničního provozu je 
třeba provést dopravní značení a usměrnění dopravního 
provozu, aby uživatelé komunikace byli seznámeni se 
stupněm omezení provozu. Dopravní značení a usměr
nění provozu stanoví dokumentace pro zadání stavby, 
která podléhá schválení silničního správního orgánu 
a Policie ČR.

Provádění prací v ochranném pásmu dráhy se řídí pod
mínkami stanovenými v rozhodnutí drážního správního 
orgánu, které je součástí stavebního povolení.

Provádění prací za provozu tramvajové dopravy se řídí 
podmínkami, které stanoví dokumentace pro zhotovo
vací práce a příslušný správní orgán.

Provádění prací za pěšího provozu stanoví dokumentace 
pro zhotovovací práce a řídí se těmito hlavními zásada
mi:

- komunikace pro pěší ve staveništi musí být řádně 
vyznačeny, zpevněny a průběžně čištěny,
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- veškeré výkopy v blízkosti pěších tras musí být 
označeny a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 
k pádu chodců do výkopů,

- při provádění prací ve výškách v blízkosti pěších tras 
(např. na mostech) musí být zřízeny konstrukce, 
záchytné sítě apod. k zachycení padajícího materiálu 
nebo nářadí. Dokumentaci konstrukcí zajistí zhoto
vitel podle čl. 1.9.2 těchto podmínek.

1.8.8 Objížďky

V případě nutnosti úplné uzavírky pozemníkomunikace 
navrhne zhotovitel převedení provozu objížďkou, není- 
li návrh a dopravní značení objížďky obsaženo v doku
mentaci pro zadání stavby. Dopravní znáčem' objíždky se 
navrhne podle vylil. 99/1989 Sb„ dopravní značky podle 
ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komuni
kacích.

Osazení dopravních značek podle dokumentace provede 
zhotovitel. Kontrolu osazení dopravních značek provede 
před uvedením objížďky do provozu Policie ČR za účas

ti stavebního dozoru a zhotovitele.

O povolení uzavírky silnice požádá zhotovitel příslušný 
silniční správní orgán. Na základě vydaného povolení 
a jeho podmínek provede uzavírku silnice zhotovitel za 
součinnosti Policie ČR.

Po skončení uzavírky zhotovitel neprodleně odstraní 
dopravní značení objížďky a dopravní značení komuni
kací sloužících jako objížďka uvede do původního stavu, 
pokud není v dokumentaci nebo stavebním dozorem 
stanoveno jinak.

V případě, že tak stanoví dokumentace, provede zhoto
vitel před uvedením objížďky do provozu předepsané 
práce na komunikacích objížďkové trasy (např. vyspra
vení výtluků, zesílení vozovky). V případě, že tak doku
mentace nestanoví, je zhotovitel povinen vypracovat 
tento návrh sám. Doporučuje se komisionálni posouzení 
stavu objížďkové trasy za účasti stavebního dozoru, 
zhotovitele, správce komunikace a silničního správního 
orgánu před uvedením objížďky do provozu a po jejím 
ukončení, ke stanovení případných oprav poškození vo
zovky objížďkové trasy vzniklých silničním provozem 
po dobu trvání objížďky.

1.9 DOKUMENTACE STAVBY

Realizační fázi výstavby pozemních komunikací slouží 
dokumentace pro zadání stavby (DZS) a realizační do
kumentace stavby (RDS).

DZS je vypracována pro zadávací řízení a je jedním 
z dokumentů Zadávací dokumentace zakázky. RDS za
jišťuje zpravidla až vybraný zhotovitel. Pokud se v TKP 
vyskytují pokyny pro projektanta, je nutnojechápat jako 
pokyny pro zpracovatele realizační dokumentace stav
by. Ostatní podmínky a požadavky uvedené v TKP jsou 
závazné jak pro zpracovatele DZS, tak pro zpracovatele 
realizační dokumentace stavby.

1.9.1 Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

Základní dokumentací pro zhotovení předmětu dfla (rea
lizaci stavby) je dokumentace pro zadání stavby. Tato 
dokumentace se zpracovává alespoň v takovém rozsahu 
a podrobnostech, které umožňují:

- jednoznačné určení stavby (předmětu díla), t.j. ze
jména její polohy, celkového i dílčího uspořádání, 
určujících rozměrů, druhů konstrukcí a jednotlivých 
zhotovovacích prací a základních jakostních para
metrů;

- sestavení soupisu prací stavby, který obsahuje 
všechny zhotovovací práce nutné pro realizaci stav
by a určení rozpočtové ceny stavby (díla).

Jestliže dokumentace pro stavební povolení nebo zjed
nodušená dokumentace stavby je zpracována v rozsahu, 
který po případném doplnění vyhovuje požadavkům 
DZS, lze ji použít jako dokumentaci pro zadání stavby.

Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (MH ČR - SD, 1992).

1.92 Realizační dokumentace stavby (RDS)

S ohledem na technické a ekonomické důvody vyžaduje 
zhotovení stavby (díla) obvykle více podrobností, než je 
nutné nebo možné uvádět v DZS. Jedná se zejména 
o podrobnosti, které jsou podmíněny možnostmi, sta
vebním vybavením a používanými technologiemi bu
doucího zhotovitele, skutečným postupem a organizací 
prací, použitým materiálem apod. Tyto podrobnosti jsou 
předmětem realizační dokumentace stavby, kterou zajiš
ťuje zhotovitel jako součást přípravy provedení prací 
v rámci svého závazku zhotovit stavbu, pokud není ve 
smlouvě o dílo uvedeno jinak.

1.9.2.1 Členění realizační dokumentace podle dru
hu prací

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komuni
kací (MH ČR - SD, 1992) člení realizační dokumentaci 
podle druhu prací, pro které se zpracovává, následovně;

a) realizační dokumentace pro pomocné práce

b) běžná realizační dokumentace pro zhotovovací prá

ce

c) zvláštní realizační dokumentace pro provedení prací

Realizační dokumentaci pro pomocné práce zpraco
vává zhotovitel stavby v rozsahu a podrobnostech podle 
vlastních potřeb a předpokládané náklady na její vypra
cování si zahrne do jednotlivých cen prací. Stavební 
dozor si však může vyžádat vypracování a předložení 
realizační dokumentace těch prací, které by mohly ná
sledkem nesprávného návrhu způsobit zdržení prací ne
bo jejich poškození nebo ohrožení bezpečnosti při 
provádění prací. Ani v tomto případě nemá zhotovitel 
nárok na její přímé zaplacení.

Běžnou realizační dokumentaci pro zhotovovací prá
ce zajišťuje zhotovitel. Vypracuje se, je-li požadovaná 
TKP nebo ZTKP nebo z vlastního popudu zhotovitele.
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Stavební dozor, kterému se realizační dokumentace 
předkládá ke schválení, má podle VDP právo vyžádat si 
další realizační dokumentaci. Obsahem běžné realizační 
dokumentace je dopracování DZS do podrobností pro
váděcí dokumentace (pokud je potřebná) a zpracování 
výrobně technických podkladů pro zhotovovací práce. 
Dopracování DZS je obvyklenutnépro technicky nároč
né části nebo objekty stavby a pro úpravu typových 
návrhů objektů. Toto dopracování si provede sám zho
tovitel nebo si je objedná u projektanta. Vypracován' 
výrobně technické dokumentace pro konstrukce a dílce 
stavby nebo jednotlivé zhotovovací práce provede zho
tovitel nebo příslušný podzhotovitel. Ocenění běžné rea
lizační dokumentace se zahrnuje do cen za zhotovovací 
práce uvedených v soupisu prací stavby při vypracován' 
nabídky.

Zvláštní realizační dokumentace pro provedení pra
cí se zpracovává pro technicky velmi náročné části stav
by nebo objekty (mosty mimořádných rozpětí, dlouhé 
tunely, speciální technologie, patentem chráněné kon- 
strukceapod.). S ohledem na její velký rozsah a značnou 
cenu není vhodné její ocenění záimout do zhotovova- 
cích prací. Z uvedeného důvodu se zvláštní realizační 
dokumentace rozpočtuje a platí samostatně. O jejím vy
pracován' a obsahu rozhoduje objednatel, který tuto do
kumentaci také schvaluje. Pokud tuto dokumentaci 
zajišťuje objednatel, zadává její vypracován' generální
mu projektantovi stavby nebo specializovanému projek
tantovi. V tom případě se předává zhotoviteli zdarma 
jako dokumentace provedení díla podle čl. 6.1 VDP. 
Zhotovením zvláštní realizační dokumentace může být 
pověřen také zhotovitel. Potom se tato dokumentace 
stává součástí zhotovení stavby (díla), ale oceňuje se 
samostatně. Potřebu a způsob zajištění zvláštní realizač- 
ní dokumentace uvede objednatel v ZDP stavby.

1.9.2.2 Členění realizační dokumentace z výrobně
- technických hledisek.

Z výrobně technických hledisek se realizační dokumen
tace člení na prováděcí dokumentaci a výrobně technic
kou dokumentaci.

A) Prováděcí dokumentace
Účelem této dokumentace je doplnění DZS o po

drobnosti, které jsou nutné pro řádné provedení 
prací. Dopracován' DZS je potřebné pro technicky 
náročné stavby nebo jejich části, případně pro kon
kretizaci typových návrhů objektů. Tuto dokumen
taci zajišťuje zhotovitel.

B) Výrobně technická dokumentace
Výrobně technickou dokumentaci tvoří soubor do
kumentů, které jsou potřebné pro zhotovení kon
strukcí nebo dílců, případně jednotlivých druhů 
prací. Tato dokumentace se člení následovně:

a) konstrukční dokumentace:

- výrobní (dílenské) výkresy,

- statické a jiné výpočty,

- výkaz materiálu,

- dílenský deník,

- technické přijímací podmínky,

b) technologická dokumentace:

- technický předpis výroby (výrobní předpis),

- výkresy výrobních přípravků,

c) montážní dokumentace:

- montážní výkresy,

- technologický postup montáže,

- montážní deník,

d) technologický předpis:
soubor technologických postupů, metod a úkonů
pro zhotovení nebo montáž konstrukce nebo
jednotlivé práce.

Výrobně technická dokumentace zahrnuje zejména:

- výrobní (dílenské) a montážní výkresy kovových 
dřevěných či speciáních konstrukcí (mostních závě
rů a ložisek), atypických prefabrikátů a zámeč
nických, truhlářských, tesařských apod. výrobků;

- podrobné výkresy bednění, výztuže a postupu beto
náže pro betonové, železobetonové a předpjaté kon
strukce včetně nutných statických výpočtů;

- výkresy a statické výpočty pro pomocné konstrukce, 
stavební a montážní zařízení a pažení, rozepření či 
jiné zajištění (štětové stěny, mikropiloty a pod.) rýh, 
stavebních jam a jímek;

- výkresy a specifikace prvků a spojovacího materiáu 
lehké prefabrikace a dáších drobných částí stavby, 
styků prefabrikátu apod.;

- výkresy a statické výpočty podpůrných lešení, skru- 
ží a montážních konstrukcí a pomocné konstrukce 
pro zakládání;

- dokumentace pomocných dopravních cesta zajištění 
veřejného provozu na těchto cestách;

- technické předpisy výroby (výroba stavebních směsí 
a dílců, hutnicí pokusy, způsob a postup svařování 
aid.) a technologické předpisy (zabudování staveb
ních směsí, provedení zářezových a násypových čás
tí silničního tělesa, zřízení izolačních systémů 
apod.);

- výkresy podrobného vytyčení stavby zhotovitelem 
na základě vytyčení prostorové polohy stavby objed
natelem.

Rozměry, umístění a druhy konstrukcí se provedou tak, 
jak určuje dokumentace pro zhotovovací práce a podle 
rozhodnutí stavebního dozoru.

Realizační dokumentaci pro zhotovovací práce předklá
dá zhotovitel stavebnímu dozoru ke schválení. Stavební 
dozor má právo si vyžádat předložení jím určené reali
zační dokumentace pro pomocné práce k posouzení její 
vhodnosti.
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1.9.3 Změny a doplňky dokumentace stavby

Pokud během stavby dojde k drobné změně v rozsahu 
a druhu prací, postupuje se podle čl. 51.2 a 52.1 Vše
obecných dodacích podmínek staveb pozemních komu
nikací.

Bude-li třeba zpracovat dodatek k dokumentaci stavby, 
objednatel odsouhlasí rozsah dodatečných prací a změn 
jako podklad pro zpracování dodatku. Pokud vyplyne 
potřeba dodatku dokumentace výlučně ze strany zhoto
vitele, zajistí jeho vypracování na své náklady.

Návrhy na podstatné změny dokumentace stavby v prů
běhu výstavby oznámí zhotovitel písemně objednateli 
neprodleně po jejich projednání se stavebním dozorem.

1.9.4 Dokumentace skutečného provedení stav
by (DSPS)

a) Dokumentací skutečného provedení stavby se rozu
mí výkresy, ve kterých jsou uvedeny veškeré změ
ny, ke kterým došlo při provádění stavby, včetně 
všech doprovodných písemností (statické výpočty, 
demontážnía montážní pokyny, směrnice pro ob
sluhu a údržbu a pod.)

b) Jako podklad pro zpracování dokumentace skuteč
ného provedení stavby vyznačují příslušní zhotovi
telé veškeré provedené změny do jednoho 
vyhotovení předané dokumentace pro zadání stav
by a do realizační dokumentace.

c) Vypracované dokumentace skutečného provedení 
stavby jsou zhotovitelé povinni předat stavebnímu 
dozoru při převzetí prací, pokud není ve smlouvě 
uvedeno jinak.

d) Zhotovitel zabezpečuje odborný výkon souvisejí
cích nezbytných geodetických prací podle vyhl. 
Českého úřadu geodetického a kartografického č. 

10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě. 
V souladu s touto vyhláškou provádí zhotovitel 
prostřednictvím svého odpovědného geodeta za
měřování skutečného provedení objektů v S-JTSK 
včetně tělesa pozemní komunikace a vyvolaných 
investic. Toto měření provádí v rozsahu daném 
smlouvou o dílo. Výsledky těchto měření předá 
odpovědný geodet zhotovitele odpovědnému geo
detu objednatele, který po kontrole správnosti 
předá dokumentaci stavebnímu dozoru.

Před zakrytím další vrstvou nebo pokračováním dalších 
zholovovacích prací předá zhotovitel stavebnímu dozo
ru situační a výškové zaměření:

- jednotlivých inženýrských sítí,

- základů, podpěr, úložných prahů, ložisek, pilot, nos
ných konstrukcí u mostních objektů,

- pláně, konstrukčních vrstev krytů a vozovek,

- opěrných zdí, případně drobných objektů stavby,

- dalších zhotovovacích prací podle pokynů stavební
ho dozoru.

1.9.5 Fotografická dokumentace stavebních 
prací

Jestliže je ve smlouvě o dílo dohodnuto provedení foto
dokumentace, pak zhotovitel zachytí každý měsíc po
stup prací na fotografiích, které dokumentují veškeré 
dokončené práce a též konstrukce, které budou předmě
tem dalšího postupu prací. Náklady spojené s pořízením 
fotografické dokumentace hradí objednatel, pokud ve 
smlouvě o dílo není stanoveno jinak.

V případě nepředvídaných událostí, havárií stavebních 
konstrukcí nebo poškození inženýrských sítí, pořizují 
fotografickou dokumentaci objednatel i zhotovitel na 
vlastní náklady. Tato fotografická dokumentace pak 
slouží jako podklad pro řešení případných sporů a míry 
zavinění. V případě, že stavební práce probíhají v blíz
kosti budov nebo kolem těchto budov bude probíhat 
provoz těžkých vozidel stavby, zajistí zhotovitel na 
vlastní náklad, po projednání se stavebním dozorem, 
fotografickou dokumentaci původního stavu těchto ob
jektů jako doklad k případnému řešení sporů s majiteli 
budov uplatňujících nárok na náhradu škody způsobe
nou provozem stavebních strojů nebo motorových vozi
del.

1.9.6 Geodetická dokumentace

(1) Stávající slav

Zaměření stávajícího stavu terénu, objektů a vybavení 
území je výchozím podkladem pro zpracování DZS. 
Zaměření stávajícího stavuje součástí DZS.

(2) Vytyčovací práce

Zhotovitel je odpovědný za přesné vytyčení všech prací, 
správnost polohy, výšek, rozměrů a umístění všech částí 
zhotovovacích prací. Odpovědnosti a povinnosti zhoto
vitele při vytyčovacích pracích jsou podrobně popsány 
ve VDPčl. 17.1.

(3) Měření množství prací

Zaměření výchozího stavu zajistí zhotovitel za účasti 
stavebního dozoru. Zaměření množství provedené práce 
pro fakturaci musí být zkontrolováno stavebním dozo
rem.

(4) Měření posunů

Účel měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

a jejich částí je popsán v čl. 1.6.4.

Jestliže se v průběhu výstavby objeví známky porušení 
objektu nebo jeho části a stavební dozor nařídí sledovat 
jeho stav, funkci a bezpečnost, je zhotovitel rovněž po
vinen tyto práce zajistit. Náklady na loto měření hradí 
zhotovitel v tom případě, že porušení objektu nebo jeho 
části způsobil.

(5) Měření stavu vody ve studních

V průběhu zpracování dokumentace stavby popíše pro
jektant na základě hydrogeologického průzkumu lokali
ty, kde by mohla být stavební činností ohrožena hladina 
spodních vod ve studních. Objednatel zadá zpracování
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dokům en lace meření stavu vody ve studních na ohrože
ných lokalitách v průběhu stavby u odborné firmy buď 
prostřednictvím projektanta nebo jako svoji přímou do
dávku.

Pokud dokumentace sledován' hladin vody ve studních 
v ohrožených lokalitách je součástí DZS neboje uvede
na ZTKP, je zhotovitel povinen tuto činnost zajistit.

1.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. 
ČNR, o posuzován' vlivů na životní prostředí. Zákon 

upravuje posuzován' vlivů připravovaných staveb, je
jich změn a změn v užívání, činností, technologií, roz
vojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí.

Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro 
období její přípravy, provádění a užíván', odstraňování, 
popřípadě i po jejím odstranění.

V působnosti Ministerstva životního prostředí se posu
zují stavby dálnic a silnic I. třídy, které jsou navrženy 
v nových trasách. Údržba, opravy, rekonstrukce a modi
fikace, při nichž se nemění jejich trasa, nejsou MZP 
posuzováiy (viz Směrnice pro dokumentaci staveb po
zemních komunikací).

1.10.1 Hluk

Nej vyšší přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické 
předpisy svazek 37 z roku 1977 Ministerstva zdravot
nictví ČSR. Tyto předpisy stanoví, že organizace a ob- 
čané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli 
jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména 
musí dbát, aby nebyly překračováiy nejvyšší přípustné 
hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstav
by následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních 
strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a prová
dět opatření na ochranu proti škodlivému působení hlu
ku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující 
se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich 
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů ne
zbytnými přestávkami.

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené 
předpisy ve výši 50 dB(A) pro denní dobu a 40 dB(A) 
pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi 
s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické 
služby může proto v Závazném posudku stanovit pod
mínky pro provádění stavby s ohledem na hluk.

Případná kontrolní měření hladin hluku provádějí orgá
ny hygienické služby podle ČSN 01 1603 - Metody 

měření hluku.

1.10.2 Emise

Znečištění ovzduší vzniká spalováiím pohonných látek 
v motorech automobilů a stavebních strojů a vypouště
ním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim 
přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu pneu
matik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku 
zimního posypu, prachu a dalších nečistot přenesených 
na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel.

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jed
ná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu 
živic, demolice objektů apod.

Tuto problematiku řeší zákon č. 218/1992, kterým se 
měnía doplňuje zákoně. 309/1991 Sb.oochraněovzdu- 
ší před znečišťujícími látkami.

1.1 OJ Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška 
č. 13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účin
ky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti sta
vebních organizací.

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vi
bračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní 
komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem 
stavebního dozoru po předchozím posouzení statického 
stavu budov.

1.10.4 Prašnost

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povi
nen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných 
komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je 
po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla 
stanoví zhotoviteli stavební úřad.

1.10.5 Zabezpečení chráněných porostů, území, 
objektů a ochranných pásem

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její rea
lizací dojde ke styku s chráněným územím, památkově 
chráněným objektem nebo ochranným pásmem, musí 
zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně 
uvedená v dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát, 
aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s tou
to problematikou souvisejí.

Jde zejména o:

- Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a kra
jiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.

- Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny

- Zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči

- Zákon ČNR č. 242/92 Sb., kterým se měnía doplňu
je zákon ČNR č. 20/87 Sb. o státní památkové péči 
ve znění zákona ČNR č. 425/90 Sb. o okresních 

úřadech
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1.10.6 Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému 
znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména 
ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb. 
o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a na
řízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukaza

tele přípustného znečištění vod.

1.10.7 Odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména 
ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- 238/1991 Sb. o odpadech;

- 311/1991 Sb. o státní správě;

- 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodář
ství;

- 521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů;

- 513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech naklá
dání s odpady.

1.10.8 Ochrana přírody a krajiny

Jestliže by v souvislosti s umístěním stavby mělo dojít 
k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zni
čení významného krajinného porostu nebo ohrožení či 
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, musí si 
zpracovatel dokůmentaceopatřit závazné stanovisko or
gánu ochrany přírody.

1.11 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚČINKY 
BLUDNÝCH ELEKTRICKÝCH PROUDŮ

Rozsah, druh a materiál ochranných opatření před účin
ky bludných elektrických proudů se provede tak jak 
určuje dokumentace stavby. Stupeň ochrany jednotli
vých objektů musí odpovídat typizační směrnici Základ
ní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty pozemních komunikací (vy
dané MH ČR Správou pro dopravu v roce 1992).

Zhotovitel provádí nebo zajišťuje navržená geofyzikální 
a elektrická měření v průběhu stavby ve smyslu ČSN 
03 8374. K přejímacímu řízení dokládá zjištěné údaje 
elektrických a geofyzikálních měření včetně všech vý
počtů a jejich vyhodnocení. Vyhodnocení obsahuje ze
jména posouzení korozního stavu stavebního objektu 
včetně doporučení eventuálních následných ochranných 
opatření. Dále obsahuje pokyny pro údržbu ochranných 
opatření a postup při kontrole korozního stavu stavební
ho objektu po dobu jeho předpokládané životnosti.

1.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY

ČSN 01 3419 - 1987, Výkresy ve stavebnictví. Vytyčo

vací výkresy staveb (1.6.1988)
ČSN 01 8020 - 1990, Dopravní značky na pozemních 

komunikacích (1.10.1991)
ČSN 03 8372 - 1977, Zásady ochrany proti korozi ne- 

liniových zařízení uložených 
v zemi nebo ve vodě (1.4.1978)

ČSN 03 8374 - 1975, Zásady protikorozní ochrany

podzemních kovových zařízení 
(1.4.1977)

ČSN 73 0405 - 1985, Měření posunů stavebních ob

jektů (1.7.1986)
ČSN 73 0415 - 1979, Geodetické body (1.1.1980)

ČSN 73 0420 - 1986, Přesnost vytyčován' stavebních 

objektů. Základní ustanovení
(1.1.1988)

- změna a (1.10.1987)
ČSN 73 0421 - 1986, Přesnost vytyčován' stavebních 

objektů s prostorovou skladbou
(1.1.1988)

- změna 1 (7/92)
ČSN 73 0422 - 1986, Přesnost vytyčování liniových 

a plošných stavebních objektů
(1.1.1988)

ČSN ISO 9000 - 1991, Normy pro řízení zabezpečová

ní jakosti. Směrnice pro jejich 
volbu a používán'

ČSN ISO 9001 - 1991, Systémy jakosti. Model zabez

pečování jakosti při navrhován', 
vývoji, výrobě, uvádění do pro
vozu a servisu

ČSN ISO 9002 - 1991, Systémy jakosti. Model zabez

pečování jakosti při výrobě 
a uvádění do provozu

ČSN ISO 9003 - 1991, Systémy jakosti. Model zabez

pečování při výstupní kontrole 
a zkouškách

ČSN ISO 9004 - 1991, Řízeni jakosti a prvky systému 

jakosti. Směrnice
ČSN ISO 9004-2-1991, Řízení jakosti a prvky systé

mu jakosti.
Část 2: Směrnice pro služby

ČSN ISO 10011-1-1992, Směrnice pro prověřován' 

systémů jakosti.
Část 1: Prověřován'

ČSN ISO 10011-2-1992, Směrnice pro prověřován' 

systémů jakosti.
Část 2: Kváiťikační kriteria pro 

prověřovatele systémů jakosti
ČSN ISO 10011-3-1992, Směrnice pro prověřován' 

systémů jakosti.
Část 3: Řízení programů prověrek

ČSN 01 1603 - 1989, Hluk. Metody měření. Všeobec

né požadavky (1.7.1990)

- změna a (1.2.1990)
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1.13 ZÁKONY A VYHLÁŠKY SOUVISEJÍ
CÍ SE STAVEBNÍM ZÁKONEM

[Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění záko
na č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.]

- Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích
(silniční zákon) v úplném znění 
vyhlášeném pod č. 55/1984 Sb.

- Vyhláškač. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích

- Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu ve zně
ní vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vy
hlášky č. 376/1992 Sb.

- Vyhláška ČÚGK č. 10/1974 Sb„ o geodetických pra
cích ve výstavbě ve znění vy
hlášky ČÚGK č. 38/1974 Sb.

- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušni
nách a o státní báňské správě

- Zákon ČNR, č. 542/1991 Sb., kterým se mění a dopl
ňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb. 
o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě ve znění 
zákona č. 425/1990 Sb.

- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, změna:

- Zákonné opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.

- Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se prová
dějí některá ustanovení zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny
- Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na

životní prostředí
- Hygienické předpisy sv. 37/1977, část 41, o nejvyš-

šícli přípustných hodnotách hlu
ku a vibrací

- Vyhláška MZd ČR č. 13/1977 Sb„ o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půd
ního fondu

- Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích ve znění zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnic
kých vztahů k půdě a jinému ze
mědělském majetku

- Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)
- Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství

ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných 
vodovodech a veřejných kanaliza
cích ve znění vyhlášky Minister
stva lesního a vodního 
hospodářství a dřevozpracujícího 
průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.

- Zítkou č. 51/1964, o drahách ve znění zákona č.
104/1974 Sb. a 230/1992 Sb.

- Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě
elektřiny (elektrizační zákon)

- Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití
topných plynů (plynárenský zá
kon) ve znění zákona 
č.174/1968 Sb. a 64/1962 Sb.

- Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění
zákona č. 150/1992 Sb.

- Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technic
kých normách ve znění zákona 
č. 632/1992 Sb.

- Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech
- Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví ve zně

ní zákona č. 54/1987 Sb., záko
na č. 194/1988 Sb., zákonač. 
479/1992 Sb. a zákona 
č. 539/1992 Sb.

- Vyhláška č. 99/1989 Sb., O pravidlech provozu na
pozemních komunikacích (pra
vidla silničního provozu) ve zně
ní vyhlášky č. 24/1990 Sb.

- Zákon č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník, změna:
zákon č. 264/1992 Sb.

- Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
- Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve

znění zákona č. 439/1991, 
č. 485/1991 Sb., č. 553/1991 
Sb. a č. 302/1992 Sb., úplné zně
ní zákon č.410/1992 Sb.

- Zákon č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ve
znění zákona č. 439/1991 Sb.

- Zákon ČNR č. 425/1990 o okresních úřadech, úpra
vě jejich působnosti a o někte
rých dalších opatřeních s tím 
souvisejících ve znění zákona 
č. 266/1991 Sb.,č. 542/1991 
Sb. a č. 321/1992 Sb., úplné zně
ní zákon č. 403/1992 Sb.

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komu
nikací - MHČR 1992

- Zákon č. 309/1991 Sb„ o ochraně ovzduší před zne
čišťujícími látkami (zákon o ov
zduší) ve znění zákona 
č. 218/1992 Sb.

- Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
změna: zákon ČNR č. 425/1990 

Sb., zákon č. 242/1992 Sb.
- Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpa

dovém hospodářství ve znění zá
kona č. 466/1992 Sb.

- Vyhláška MŽP ČR č. 401/1991 Sb., o programech
odpadového hospodářství

- Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení eviden

ce odpadů
- Nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb., o podrobnostech

nakládání s odpady
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PŘÍLOHA Č.4

KONTROLA MATERIÁLU, TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ. 

Kvalita materiálu, technologického zařízení a pracovních postupů.

36.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická 
zařízení a pracovní postupy používané na stavbě

a) musí odpovídat TKP, pokynům stavebního dozoru 
a ZTKP, pokud jsou vypracovány;

b) jsou podrobovány zkouškám, uvedeným v TKP 
a ZTKP nebo požadovaným stavebním dozorem 
a to buď v místě výroby, přípravy, na staveništi, 
nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomu 
účelu.

Zhotovitel dá k dispozici takové pracovníky, dodávku 
el. energie, pohonné hmoty, sklady, vybavení a přístro
je, které jsou potřebné k dodání vzorků a k provedení 
požadovaných zkoušek. Laboratoř a její přístrojové vy
bavení, vč. personálního obsazení musí být schválena 
stavebním dozorem. Rovněž případný výběr akreditova
né laboratoře nebo autorizovaných inženýrů pro prová
dění zkoušek a měření musí být odsouhlasen stavebním 
dozorem.

Náklady na odběr vzorků

36.2 Pokud je odběr vzorků stanoven v TKP a ZTKP, 
jsou všechny vzorky dodány zhotovitelem na jeho ná
klady.

Náklady na zkoušky

36.3 Náklady na zkoušky nese zhotovitel, pokud:

a) jsou zkoušky uvedeny v TKP a ZTKP;

b) jev soupisu prací udáno dostatečné množství údajů, 
aby zhotovitel mohl stanovit cenu zkoušky v na
bídce (pokud jde o zkoušku prokazující zda návrh 
v dokumentaci pro zhotovovací práce celé nebo 
částečně dokončené práce odpovídá zamýšlenému 
účelu nebo o zkoušku za provozu).

Náklady na zkoušky nestanovené smlouvou

36.4 Pokud stavební dozor nařídí zkoušku

a) neuvedenou v TKP a ZTKP, nebo

b) o které není uvedeno v soupisu prací dostatečné 
množství údajů, nebo

c) která je sice uvedena v TKP a ZTKP, ale zkoušku 
stavební dozor požaduje provést jinde než na sta
veništi, v místě výroby nebo přípravy zkoušeného 
materiálu nebo techologického zařízení

a materiál, technologické zařízení nebo pracovní postu
py nevyhoví zkoušce ke spokojenosti stavebního dozo
ru, nese náklady na tyto zkoušky zhotovitel. V opačném 
případě platí ustanovení čl. 36.5.

Určení nákladů zkoušek stavebním dozorem

36.5 Pokud bude použito ustanovení tohoto článku ve 
shodě s čl. 36.4, určí stavební dozor po projednání se 
zhotovitelem a objednatelem:

a) případné prodloužení lhůty prací, na kterou má zho
tovitel nárok podle čl. 44,

b) náklady, které vznikly zhotoviteli v souvislosti 
s provedenými zkouškami a které budou zúčtová
ny s pohledávkami zhotovitele

a sdělí toto rozhodnutí zhotoviteli. Kopii sdělení předá 
objednateli.

Kontroly pracovních postupů

37.1 Stavební dozora jím oprávněné osoby mají kdyko
liv přístup na staveniště, do dílen, skladů a pracovišť, 
kde se materiál nebo technologická zařízení připravují, 
nebo vyrábějí. Zhotovitel k těmto místům zajistí přístup 
nebo právo ke vstupu.

Kontroly a zkoušky

37.2 Stavební dozor je oprávněn kontrolovat a zkoušet 
během výroby, zhotovován' nebo přípravy materiál 
a technologická zařízení, která budou dodáváia podle 
smlouvy. Zhotovitel zajistí k místům těchto činností 
přístup nebo právo ke vstupu. Takové kontroly a zkou
šky nezbavují zhotovitele žádného závazku vyplývající
ho ze smlouvy.

Přítomnost stavebního dozoru u zkoušek a kontrol

37.3 Zhotovitel si odsouhlasí se stavebním dozorem čas 
a místo zkoušky nebo kontroly materiálu nebo techno
logického zařízení. Stavební dozor sdělí zhotoviteli nej
méně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčastnit. 
Jestliže se ke zkoušce či kontrole nedostaví, může zho
tovitel provést zkoušku, jakoby tam stavební dozor byl. 
Zhotovitel pak předá stavebnímu dozoru výsledky zkou
šek písemně a ten je musí považovat za správné.

Odmítnutí materiálů nebo technologického zařízení

37.4 Jestliže jsou místa a termíny zkoušek odsouhlaseny 
a stavební dozor shledá, že materiál či technologická 
zařízení zkoušená podle čl. 37.3 neodpovídají ustanove
ním TKP a ZTKP, nebo že zkoušku nelze provést, může 
matená či stavební díly vyloučit z použití a zpraví 
o tom ihned zhotovitele. Ve zprávě uvede důvody svého 
rozhodnutí. Zhotovitel okamžitě zjedná nápravu nebo 
prokáže, že maleriá či technologická zařízení smlouvě 
vyhovují.

Stavební dozor může požadovat opakování zkoušek. 
Náklady, které vznikly objednateli opakováním zkou
šek, určí stavební dozor po projednání se zhotovitelem
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a objednatelem. Stavební dozor sdělí výši obnosu zho
toviteli a kopii sdělení předá objednateli.

Nezávislá kontrola

37.5 Stavební dozor může zadat kontrolu a zkoušení 
materiálu nebo technologického zařízení nezávislé oso
bě. Pak se považuje tato osoba za pracovníka stavebního 
dozoru ve funkci asistenta podle čl. 2.4. Stavební dozor 
to musí oznámit zhotoviteli nejméně 14 dnů předem.

Kontrola prací před zakrytím
38.1 Žádná práce nesmí být zakryta bez souhlasu staveb

ního dozoru a zhotovitel musí umožnit stavebnímu do
zoru zkontrolovat jakoukoli část prací, která má být 
zakryta, nebo která se dostane dalším stavebním postu
pem mimo dohled stavebního dozoru. To platí i pro 
základovou spáru.

Zhotovitel sdělí stavebnímu dozoru termín, kdy část 
prací nebo základová spára mají být zakryty nebo se 
dostat mimo jeho dohled, a ten bez zbytečného odkladu 
kontrolu provede. Shledá-li,žekontrola není nutná, sdělí 
to zhotoviteli.

Odkrytí prací a umožnění přístupu

3 8.2 Zlí o to v it el je po v in en na žádos t n ebo pod le n ařízen í 
stavebního dozoru odkrýt jakoukoliv část práce a zařídit 
její kontrolu. Pak tyto práce znovu zakryje a uvede do 
původního stavu. Pokud bylo dříve splněno ustanovení 
čl. 38.1 (práce byly zakryty se souhlasem stavebního 
dozoru) a po odkrytí je shledáno, že práce byly provede
ny v souladu se smlouvou, určí stavební dozor po pro
jednání se zhotovitelem a objednatelem náklady na 
odkrytí prací a jejich uvedení do původního stavu. Tyto 
náklady se započtou do pohledávky zhotovitele. Stavební 
dozor sdělí výši určených nákladů zhotoviteli a kopii

sdělení předá objednateli. V opačném případě nese ná
klady zhotovitel.

Odstranění materiálu, technologických zařízení 
a prací, které neodpovídají smlouvě

39.1 Stavební dozor může vydat v případě potřeby pří
kaz:

a) k odstranění jakéhokoliv materiálu a technologických 
zařízení ze staveniště, která dle jeho názoru nesplňují 
požadavky TKP a ZTKP, a to v termínech, které mů
že nařídit;

b) k výměně zabudovaných materiálů či stavebních 
dílů, pokud tylo materiály a stavební díly nesplňují 
podmínky TKP a ZTKP;

c) k odstranění a novému provedení prací, bez ohledu 
na výsledky předchozích zkoušek či plateb, v sou
vislosti s

i) materiály, teclinologickými zařízeními a pracovní
mi postupy,

ii) dokumentací zhotovitele nebo se vším za co 
zhotovitel odpovídá,

pokud tyto práce nesplňují podle jeho názoru požadavky 
smlouvy.

Odmítnutí příkazu k odstranění prací

39.2 Pokud zhotovitel odmítne provést příkaz stavební
ho dozoru v nařízeném nebo přiměřeném termínu, po
kud byl nařízen termín reálný, může objednatel nechat 
příkaz provést jiné osobě. Náklady, které těmito pracemi 
vzniknou objednateli, určí stavebn í dozor po projednání 
se zhotovitelem a objednatelem a tato pohledávka bude 
započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Stavební dozor tento obnos sdělí 
zhotoviteli a kopii sdělení předá objednateli.
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PŘÍLOHA Č.5

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PRACÍ

Protokol o převzetí prací

48.1 Jestliže zhotovitel dokončí práce a je úspěšně pro
vedena přejímací zkouška předepsaná smlouvou, ozná
mí tuto skutečnost stavebnímu dozoru s kopií 
objednateli. Dokončením prací se rozumí, že dílo je ve 
stavu schopném sloužit svému účelu. K oznámení zho
tovitel přiloží dokumenty požadované TKP a ZTKP 
a dokumenty vyžádané stavebním dozorem a současně 
prohlášení, že co nejrychleji provede všechny nedokon
čené práce a dodatečné práce vyžádané během záruční 
doby. Toto oznámení je považováno za žádost zhotovi
tele, aby stavební dozor vydal protokol o převzetí prací. 
Stavební dozor vydá do 21 dnů po obdržení výše uvede
ného sdělení protokol o převzetí prací obsahující datum, 
kdy byly práce podle jeho mínění dokončeny tak, aby 
mohly být převzaty, a soupis vad a prací nedokonče
ných, nebo dá písemně zhotoviteli příkaz, které práce 
musí dokončit a které dokumenty předat, aby protokol 
o převzetí mohl být stavebním dozorem vydán.

Stavební dozor je povinen doručit zhotoviteli protokol 
o převzetí prací do 21 dnů po dokončení těchto prací, 
odstranění vad a předání dokumentů, pokud je vše pro
vedeno k jeho spokojenosti.

Převzetí úseků nebo objektů

48.2 Postupem uvedeným v čl. 48.1 může zhotovitel 
žádat o vydání protokolu o převzetí prací:

a) úseku nebo objektu, který má v příloze k nabídce 
uvedenou odlišnou lhůtu dokončení;

b) části zhotovovacích prací, které byly dokončeny ke 
spokojenosti stavebního dozoru a jsou používány ob
jednatelem, ačkoliv to nebylo uvedeno ve smlouvě;

c) části zhotovovacích prací, které objednatel určil pro 
předčasné užívání, které není dohodnuto ve smlou
vě nebo není uznáno zhotovitelem jako dočasné 
opatření.

Dokončení části prací

48.3 Pokud je dokončena jakákoliv část zhotovovacích 
prací a je úspěšně provedena předávací zkouška uvede
ná v soupisu prací, může stavební dozor vydat protokol 
o převzetí těchto zhotovovacích prací před dokončením 
celého díla za předpokladu, že se zhotovitel písemně 
zaváže, že v této části zhotovovacích prací provede bě
hem záruční doby co nejrychleji všechny nedokončené 
a dodatečné práce.

Požadavek na uvedení do původního stavu

48.4 Protokol o převzetí prací týkající se úseků nebo 
objektů, vydaný před dokončením celého díla, neplatí 
pro převzetí terénních úprav vyžadujících uvedení do 
původního stavu, pokud to protokol o převzetí prací 
výslovně neuvádí.
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PŘÍLOHA Č.6

STAVENIŠTĚ

Předání staveniště

42.1 Pokud není ve smlouvě předepsán

a) rozsah částí staveniště, které bude zhotoviteli podle 
potřeby postupně předáváno a

b) pořadí, ve kterém budou části staveniště předávány 
nebo

c) požadavky na pořadí provádění prací,

předá objednatel současně s výzvou stavebního dozoru 
zahájit práce

- staveniště takové rozlohy s jasně vyznačeným obvo
dem a

- přístupy na staveniště, které v souladu se smlouvou 
má obstarat,

aby zhotovitel mohl zahájit práce a pokračovat v nich 
podle předloženého harmonogramu podle čl. 14 nebo 
podle odůvodněného návrhu, který zhotovitel vypracuje 
a předá stavebnímu dozoru s kopií objednateli.

Prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště

42.2 Při převzetí staveniště zhotovitel prohlásí, že stave
niště přejímá, že jsou mu známy podmínky jeho užívání 
a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodrže
ní hranic staveniště.

Prodlevy v předání staveniště

42.3 Jestliže zhotoviteli vzniknou náklady tím, že mu 
objednatel nepředává staveniště v souladu s čl. 42.1, určí 
stavební dozor po projednání se zhotovitelem a objed
natelem:

a) prodloužení lhůty prací, na kterou má zhotovitel 
nárok podle čl. 44,

b) výši nákladů,které vznikly zhotoviteli v souvislosti 
se zdržením při předávání staveniště a které budou 
započteny do pohledávek zhotovitele

a oznámí to zhotoviteli. Kopii sdělení předá objednateli.

Povolení přístupů a provoz pomocného vybavení

42.4 Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky za 
zvláštní nebo dočasná povolení, která potřebuje v sou
vislosti s přístupy na staveniště. Nese rovněž veškeré 
náklady na provoz stavebního vybavení mimo staveniš
tě, které je nutné k provádění prací.

Vyklizení staveniště pro převzetí prací

33.1 K okamžiku vydání protokolu o převzetí prací musí 
zhotovitel odstranit z té části staveniště, na kterou se 
vztahuje tento protokol, veškeré své stavební zařízení, 
přebytečný materiál, odpadky a pomocné práce všeho 
druhu a předat uvedenou část v čistém a odpovídajícím 
stavu ke spokojenosti stavebního dozoru. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, nepovažuje se dílo nebo jeho část za 
řádně provedené. Zhotovitel je však oprávněn zůstat na 
staveništi až do konce doby určené pro odstranění vad 
i s materiálem, stavebním zařízením a pomocnými pra
cemi, které potřebuje pro splnění svých povinností během 
doby určené pro odstranění vad.

Odstranění stavebního vybavení ze stavby

65.7 Pokud je od smlouvy odstoupeno podle čl. 65.6 
odstraní zhotovitel stavební vybavení co nejrychleji ze 
staveniště a svým poddodavatelům poskytne podobnou 
možnost.
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PŘÍLOHA Č. 7

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KAPITOL TKP

1. VŠEOBECNĚ

2. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

3. ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

4. ZEMNÍ PRÁCE

5. PODKLADNÍ VRSTVY

6. CEMENTOBETONOVÝ KRYT

7. ASFALTOVÝ BETON PRO KRYTY VOZOVEK

8. LITÝ ASFALT PRO VOZOVKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

9. DLÁŽDĚNÉ VOZOVKY

10. OBRUBNÍKY, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

11. SVODIDLA A ZÁBRADLÍ

12. TRVALÉ OPLOCENÍ

13. VEGETAČNÍ ÚPRAVY

14. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

15. OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

16. PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY

17. BETONOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE

18. BETON PRO KONSTRUKCE

19. OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE

20. PYLÓNY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

21. IZOLACE PROTI VODĚ

22. MOSTNÍ LOŽISKA

23. MOSTNÍ ZÁVĚRY

24. TUNELY

25. PROTIHLUKOVÉ CLONY

26. POSTŘIKY A NÁTĚRY VOZOVEK

27. EMULZNÍ KALOVÉ VRSTVY
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