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1.1 ÚVOD

Pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v této 
kapitole TKP platí i pro všechny ostatní kapitoly.

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. 1.

TKP jsou souborem požadavků objednatele stavby na 
provedení, kontrolu a převzetí prací, výkonů a dodávek. 
Stanovují kvalitativní požadavky na materiál a zhotovo- 
vací práce. Požadavky definované a uvedené v TKP jsou 
závazné rovněž pro zpracovatele dokumentace stavby.

TKP jsou součástí smlouvy o dílo ajsou jedním z doku
mentů, které určují dílo a jeho předmět ve smyslu ob
chodního zákoníku a případně i občanského zákoníku.

TKP se s ostatními resortními předpisy určující smlouvu 
o dílo z hlediska obsahu a funkčnosti vzájemně doplňují, 
ale nepřekrývají či nezdvojují. Při možnosti různého vý
kladu některého problému nebo pojmu, obsaženého 
v jednotlivých předpisech nebo podkladech, platí zásad
ně následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumen
tů 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 
komunikací (VDP)

6. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 
(ZTKP)

7. Technické kvalitativní podmínky staveb poze
mních komunikací (TKP)

8. Dokumentace pro zadání stavby (DZS) a soupis 
prací

9. Ostatní doklady tvořící obsah smlouvy o dílo

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

TKP obsahují zásady technologických postupů a tech
nických požadavků na většinu prací, které se vyskytují 
při stavbách pozemních komunikací s tím, že se v po
drobnostech odvolávají na technické normy a resortní 
předpisy normativního charakteru. ČSN, ON nebo jiné 
technické předpisy včetně zahraničních (ev. jejich částí) 
uvedené v TKP nebo ZTKP se pro provádění zhotovo- 
vacích prací stávají pro konkrétní stavbu 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:

a) jsou požadovány jiné práce než práce obsažené 
v kapitolách TKP,

b) charakter staveniště se odchyluje od charakteru 
předpokládaného v TKP,

c) je potřebné změnit (zpřísnit) nebo doplnit ustano
vení TKP,

d) se jedná o ojedinělé technické řešení stavby,

jsou požadavky objednatele uvedeny ve „Zvláštních 
technických kvalitativních podmínkách stavby“ 
(ZTKP), jejichž ustanovení pak budou na dané stavbě 
TKP nadřazena. Odchylná ustanovení však nesmějí být 
v rozporu s těmi ustanoveními TKP, kterými byla od
chylná úprava zakázána nebo z nichž vyplývá, že od
chylku nelze z technických nebo jiných důvodů provést.

1.1.2 Skladba kapitol

V době vydání této kapitoly obsahuje celý soubor TKP 
těchto 30 samostatných kapitol:

kap.č.l Všeobecně

2 Příprava staveniště

3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

4 Zemní práce

5 Podkladní vrstvy

6 Cementobetonový kryt

7 Hutněné asfaltové vrstvy

8 Litý asfalt

9 Kryty z dlažeb

10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

11 Svodidla a zábradlí

12 Trvalé oplocení

13 Vegetační úpravy

14 Dopravní značky a dopravní zařízení

15 Osvětlení pozemních komunikací

16 Piloty a podzemní stěny

17 zrušeno

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

28 Mikrokoberce prováděné za studená

29 Zvláštní zakládání

30 Speciální zemní konstrukce
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Tyto kapitoly jsou postupně aktualizovány a doplňová
ny. V době zadání zakázky platí vždy poslední verze 
kapitol TKP.

Kapitoly 2-30 mají následující jednotné členění na oddí
ly:

1. Úvod (všeobecně)

2. Popis a kvalita stavebních materiálů

3. Technologické postupy prací

4. Dodávka, skladování a průkazní zkoušky

5. Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

6. Přípustné odchylky

7. Klimatická omezení

8. Odsouhlasení a převzetí prací

9. Sledování deformací

10. Ekologie

11. Související normy a předpisy
a) seznam příslušných ČSN a ON včetně 

změn s uvedením data jejich účinnosti
b) seznam technických předpisů normativ

ního charakteru
c) právní předpisy

Pokud některý z uvedených oddílů nepřichází pro danou 
kapitolu v úvahu, je tato skutečnost uvedena jak v obsa
hu, tak ve vlastním textu.

Jestliže kapitola TKP zahrnuje dva nebo více druhů od
lišných prací, pak se kapitola dělí na části označené pís
meny (A,B,C, ...) podle druhu prací a každá část 
zachovává výše uvedené členění na oddíly. Pokud ně
který z oddílů nepřichází pro danou kapitolu v úvahu, je 
tato skutečnost uvedena v textu. Jednotlivé oddíly se 
dále člení na články.

Kapitola č.l TKP se člení také na oddíly, ale její názvy 
oddílů jsou odlišné od standardních názvů oddílů ostat
ních kapitol.

1.2 POJMY A POUŽITÉ ZKRATKY

1.2.1 Pojmy

Níže uvedené pojmy mají pro TKP a navazující doku
menty zadávací dokumentace význam podle zde uvede
ného výkladu s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje 
jiný výklad.

(1) „INVESTOR“ je právnická nebo fyzická osoba, kte
rá zajišťuje financování a případně i přípravu a rea
lizaci stavby.

(2) „ZHOTOVITEL DOKUMENTACE - PROJEK
TANT“ je právnická nebo fyzická osoba oprávně
ná k projektové činnosti, která se smlouvou o dílo 
zavazuje ke zhotovení dokumentace stavby a na 
požádání zajišťuje autorský dozor nebo nezávislý 
technický dozor. Na požádání objednatele může 
také zajišťovat koordinaci dokumentace celé stav
by a to buď do stadia DZS nebo i v průběhu zpraco
vání realizační dokumentace.

(3) „OBJEDNATEL“ je právnická nebo fyzická osoba,
která smlouvou o dílo objednává zhotovení určité
ho díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotove
ní. Objednatelem se stává investor v závazkovém 
vztahu k zajištění přípravy, zhotovení dokumenta
ce a zhotovení stavby.

(4) „ZHOTOVITEL“ je právnická nebo fyzická osoba,
která se smlouvou o dílo zavazuje k provedení urči
tého díla. Zhotovitelem ve vztahu k investorovi / 
objednateli je tedy subjekt zajišťující zhotovení 
díla (stavby) a také projektant zhotovující doku
mentaci stavby. Podzhotovitelé smluvně pověření 
projektantem nebo zhotovitelem stavby jsou ve 
vztahu k nim též zhotoviteli.

(5) „PODZHOTOVITEL“ je právnická nebo fyzická
osoba jmenovaná ve smlouvě o dílo, kteráje pově
řena zhotovit část díla, nebo jiná osoba pověřená 
zhotovitelem provést část díla.

(6) „JMENOVANÝ PODZHOTOVITEL“. Všichni 

specialisté, obchodníci, zhotovitelé a ostatní, kteří 
provádějí práce nebo dodávají materiál, stavební 
díly, technologická zařízení nebo služby (pro něž 
jsou ve smlouvě o dílo obsaženy provizorní polož
ky), kteří byli určeni, vybráni nebo odsouhlaseni 
správcem stavby nebo objednatelem, a všechny 
osoby se kterými zhotovitel musí podle smlouvy 
o dílo uzavřít pro tyto práce a dodávky dílčí smlou
vu, se považují za podzhotovitele, kteří jsou najati 
zhotovitelem a v této smlouvě se nazývají jmeno
vaní podzhotovitelé.

(7) „SPRÁVCE STAVBY“ je právnická nebo fyzická

osoba určená objednatelem (pověřený útvar objed
natele nebo odborná firma) k vykonávání činnosti 
stavebního dozoru podle smlouvy o dílo a uvedená 
ve Zvláštních dodacích podmínkách stavby.

(8) „STAVEBNÍ DOZOR“ je souhrn veškerých činnos

tí, vyplývajících z práv objednatele podle smlouvy 
o dílo, které zajišťuje a vykonává správce stavby od 
zahájení stavby až po její kolaudaci a při jejím pře
dání uživateli, vyzkoušení a zkušebním provozu. 
Konkrétní zaměstnanci provádějící výkon jednot
livých činností se nazývají stavebními dozorci 
stavby.
Poznámka: V jednotlivých kapitolách TKP vyda
ných do konce roku 1997 a ve VDPje pojem stavební 
dozor (nebo zkratka SD) používán nejen pro výše po
psanou činnost, ale také pro správce stavby/dozorce 
stavby. Je proto nutno správný význam tohoto pojmu 
ve větě chápat podle konkrétního smyslu věty.

(9) „DOZORCE STAVBY“ je fyzická osoba jmenovaná
správcem stavby podle článku 2.2 Všeobecných do
dacích podmínek staveb pozemních komunikací.

(10) „SMLOUVA O DÍLO“ je dvoustranný právní 
úkon, provedený sepsáním jedné listiny, nebo vy
pracováním souboru listin a výkresů vzájemně se 
doplňujících, který má náležitosti požadované ob
chodním zákoníkem.
Jedná se o souhrn smluvních dohod (pokud je vy
pracován), nabídku zhotovitele, dopis o přijetí
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nabídky, dodací podmínky, technické kvalitativní 
podmínky, dokumentaci pro zadání stavby, soupis 
prací a cen, případně další dokumenty, které mo
hou být součástí nabídky, dopisu o přijetí nabídky 
a souhrnu smluvních dohod.

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

(12) „DOPIS O PŘIJETÍ NABÍDKY“ je písemný pro
jev vůle objednatele uzavřít smlouvu o dílo ve zně
ní nabídky zhotovitele.

(13) „NABÍDKA“ je písemný návrh (nabídka) uchaze
če, předložený při zadávacím řízení, obsahující 
všechny údaje požadované v zadávacích podmín
kách veřejné zakázky. Obsahuje také soupis prací 
s cenami nabídnutými uchazečem. Ve smyslu ob
chodního zákoníku je návrhem na uzavření smlou
vy o dílo. Je-li nabídka přijata objednatelem, stává 
se součástí obsahu smlouvy o dílo.

(14) „PŘÍLOHA K NABÍDCE“ je listina zhotovená 
podle tiskopisového vzoru připojeného k dodacím 
podmínkám. Tato listina je součástí nabídky.

(15) „DOKUMENTACE STAVBY“ je soubor písem
ností a výkresů, který je požadován „Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací“ pro 
dokumentační zajištění stavby a TKP-D a může být 
rozšířen nebo upřesněn o požadavky objednatele.

(16) „SOUPIS PRACÍ“ je kompletní seznam všech pra
cí nutných ke zhotovení stavby s uvedením jejich 
množství. Oceněný soupis prací obsahuje i ceny, 
případně způsob určení ceny.

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

(18) „POMOCNÉ PRÁCE“ jsou ty činnosti a jejich 
hmotný výsledek, které umožňují provést zhotovo- 
vací práce a odstranění jejich vad. Nejsou obvykle 
trvalou součástí předmětu díla.

(19) „ODSOUHLASENÍ PRACÍ“ znamená, že práce 
jsou provedeny ve shodě s požadavky smlouvy 
o dílo (plocha, rozměry, kvalita atd.) a rozsah prací 
požadovaný k zaplacení souhlasí se skutečností.

(20) „PŘEVZETÍ PRACÍ“ je akt, kterým přecházejí 
veškerá další práva a povinnosti k předmětu do
končeného díla nebo jeho části na objednatele. 
Vlastnická práva v tom případě, že byl dohodnut 
odlišný postup od § 542, odst.(l) obchodního záko
níku.

(21) „PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACÍ“ znamená 

protokol podle čl. 48 Všeobecných dodacích pod
mínek.

(22) „ CENA PODLE ROZPOČTU“ (oceněný soupis 

prací) je cena nabídnutá zhotovitelem v zadávacím 
řízení na základě zadávací dokumentace zakázky 
a přijatá objednatelem. Tato cena se může měnit 
podle pravidel uvedených ve smlouvě o dílo.

(23) „STAVBA“ je souhrn stavebních prací, včetně do
dávek stavebních hmot a dílců a dodávek strojů 
a zařízení, včetně jejich montáží, prováděný zpra
vidla na souvislém místě a v souvislém čase, jehož 
účelem je vybudování nového hmotného majetku 
(novostavba), nebo změna dosavadního hmotného 
majetku. Tento hmotný majetek má určité funkční 
poslání a při jeho navrhování a provádění se uplat
nily zásady a požadavky určené stavebním záko
nem.
Z hlediska obchodního zákoníku je stavba 
předmětem a výsledkem díla.
Z hlediska organizační činnosti je stavba chápána 
jako základní organizační útvar. Větší stavby se 
pak dále dělí na úseky, objekty a provozní soubory.

(24) „ÚSEK“ znamená část předmětu díla (stavby) jme
novitě určenou ve smlouvě o dílo.

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

(26) „PROVOZNÍ SOUBOR“ je souhrn strojů a zaříze
ní, včetně jejich montáží, který slouží k zajištění 
dílčího samostatného technologického nebo ne
technologického procesu a je uváděn do provozu 
v souvislém čase; ve smlouvě o dílo je označen 
jako provozní soubor.

(27) „TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ“ je označení 

pro veškeré stroje a zařízení, které jsou trvalou sou
částí díla.

(28) „STAVENIŠTĚ“ je souhrn pozemků, budov 
a ploch potřebných pro zhotovení stavby, poskyt
nutých zhotoviteli objednatelem. Je určeno smlou
vou o dílo a územním rozhodnutím, pokud je pro 
stavbu požadováno.

(29) „PÍSEMNÝ“ znamená rukopisný, strojopisný, po
čítačový nebo telekomunikační výtisk zahrnující 
telex, telegram a fax.

(30) „PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKA“ znamená zkoušku 
uvedenou v soupisu prací stavby, TKP nebo ZTKP, 
nebo další zkoušku odsouhlasenou správcem stav
by, která se provádí před převzetím díla. Tato 
zkouška prokazuje, zda celá nebo částečně prove
dená práce odpovídá zamýšlenému účelu a poža
davku smlouvy o dílo.

(31) „VÝROBEK“ je jakákoliv věc, která byla vyrobe
na, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stu
peň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. 
„Materiál“ je ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. také 
výrobkem. V textu jednotlivých kapitol TKP mate
riálem se označují všechny v přírodě se vyskytující 
hmoty, lidskou činností neupravené nebo upravené 
a umělé hmoty, které se používají pro zhotovení 
staveb.
„Stavební směs“ je ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
také výrobkem. V textu jednotlivých kapitol TKP 
stavební směsí se označují polotovary vyrobené 
obvykle z několika hmot podle předepsané recep
tury a určený k dalšímu zpracování.
Výrobkem jsou rovněž stavební prvky a konstrukce.
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(32) „STANOVENÉ VÝROBKY“ jsou takové stavební 
výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení 
oprávněného zájmu a u kterých proto musí být po
souzena shoda jejich vlastností s požadavky tech
nických předpisů (zákon č. 22/1997 Sb„ §12). 
Příslušná vládní nařízení rozdělují „stanové výrob
ky“ podle míry ohrožení oprávněného zájmu na 
jednotlivé skupiny a stanoví jejich rozdílný způsob 
prokazování shody.

(33) „OSTATNÍ VÝROBKY“ jsou všechny ostatní vý
robky, které nejsou vyjmenovány v příslušných 
vládních nařízeních vydaných k zákonu č. 22/1997 
Sb.. Při prokazování bezpečnosti a vhodnosti „os
tatních výrobků“ dodávaných na stavbu k trvalému 
zabudování se musí výrobci/dovozci řídit pokyny 
uvedenými v zákonu č. 22/1997 Sb. a v „Metodic
kém pokynu k resortnímu systému jakosti v oboru 
pozemních komunikací v oblasti 2.3.2 - ostatní vý
robky“.

(34) „TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS“ je dokument, 
který obsahuje zejména popis technologie prová
dění zhotovovacích prací, k tomu potřebné 
strojně-technologické vybavení a určuje podmínky 
pro provádění určitých prací nebo výkonů. 
„Technologické předpisy“ jsou zpracovávány 
a vydávány ve třech úrovních

a) rezortem (TKP nebo jiné závazné dokumenty 
o technologii prací) platné pro všechny stavby 
PK v ČR,

b) zhotovitelem dokumentace stavby a ZTKP 
(odsouhlasené objednatelem stavby) v době 
přípravy realizace stavby a platné pro danou 
stavbu,

c) zhotovitelem stavby (a odsouhlasené správ
cem stavby) platné pro určené zhotovovací 
práce na stavbě.

(35) „TECHNOLOGICKÝ POSTUP“

Pojem „Technologický postup“ se používá pro doku
ment, který určuje pravidla pro použití výrobku ve/na 
stavbě a který vydává výrobce v souladu s nařízením 
vlády č. 178/19 97 Sb., §4., písm. d) a písm. e)
Pro „Technologický postup“ se zavádí zkratka 
TEP

Poznámka k položkám (34) a (35):
V jednotlivých kapitolách TKP vydaných do 
konce roku 1997 nejsou vždy pojmy „Techno
logický předpis“ a „Technologický postup“ 
používány ve výše uvedeném smyslu. U star
ších vydání TKP je proto nutné si správný po
jem („Technologický předpis“ nebo 
„Technologický postup“) zkontrolovat a užít 
podle smyslu věty a podle výše uvedených vy
světlení těchto pojmů.

(36) „STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ“ je soubor činností 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví a pověřených právnických a fy
zických osob, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků

stanovených podle zákona č. 22/1997 Sb. posouze
ní shody s požadavky technických předpisů.

(37) „HARMONIZOVANÁ NORMA“. Norma se stává 

harmonizovanou normou, je-li tak určena pro spl
nění technických požadavků na výrobky vyplýva
jících z technického předpisu (viz § 4, písm. (4) 
zák. č. 22/1997 Sb.)

(38) „STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ“ 
osvědčuje technické vlastnosti výrobku ve vztahu 
k základním požadavkům na stavby podle toho, ja
kou funkci mají výrobky na stavbě plnit. Pořizuje si 
ho výrobce nebo dovozce na výrobek , který není 
v souladu s harmonizovanou českou technickou 
normou nebo když taková norma neexistuje nebo 
tato norma nekonkretizuje všechny základní poža
davky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 n.vl. č. 
178/1997 Sb.. Stavební technické osvědčení na ur
čitý výrobek a na určitou dobu vydává autorizova
ná osoba po posouzení požadovaných technických 
vlastností předloženého vzorku (prototypu).

(39) „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ znamená odkaz 
na technické požadavky uvedené v harmonizované 
české normě nebo ve stavebním technickém osvěd
čení.

(40) „CERTIFIKÁT“ je osvědčení, že výrobek je ve sho
dě s určitými technickými požadavky na výrobky.

(41) „POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKU“ s harmo
nizovanou ČSN nebo stavebním technickým 
osvědčením se provádí podle zákona č. 22/1997 
Sb. a nařízení vlády pro stavební výrobky 
č. 178/1997 Sb. (projiné než stavební výrobky pod
le příslušného profesního nař. vlády).

(42) „PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“ stanovených výrob
ků (32). Je povinné písemné prohlášení výrobce 
nebo dovozce před uvedením výrobku na trh, jímž 
výrobce nebo dovozce na vlastní zodpovědnost 
prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky 
uvedenými v zákoně č. 22/1997 Sb. a příslušného 
nařízení vlády.

(43) „PROHLÁŠENÍ SHODY“ ostatních výrobků 
(33). Je povinné písemné prohlášení výrobce nebo 
dovozce před uvedením výrobků na trh jímž výrob
ce nebo dovozce na vlastní odpovědnost prohlašuje 
že, výrobek je ve shodě s požadavky uvedenými 
v zákoně č. 22/1997 Sb. a MPk resortnímu systému 
jakosti v oboru pozemních komunikací v oblasti 
2.3.2 - ostatní výrobky.

1.2.2 Zkratky a jejich výklad

PK - Pozemní komunikace

TKP - Technické kvalitativní podmínky sta
veb pozemních komunikací

ZTKP - Zvláštní technické kvalitativní pod
mínky stavby pozemní komunikace

VDP - Všeobecné dodací podmínky staveb
pozemních komunikací
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ZDP - Zvláštní dodací podmínky stavby po
zemní komunikace

TP - Technické podmínky

VL - Vzorové listy

Sm - Směrnice

MP - Metodický pokyn

TPP - Technický a prováděcí předpis

TEP - Technologický postup

SD - Stavební dozor

AD - Autorský dozor zhotovitele doku
mentace prováděný v rámci stavební
ho dozoru objednatele stavby

DS - Dokumentace stavby

SDS-PK - Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací

ST - Studie
DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP - Dokumentace pro stavební povolení

DZS - Dokumentace pro zadání stavby

RDS - Realizační dokumentace stavby

DSPS - Dokumentace skutečného provedení
stavby

SP - Soupis prací

OTSKP-PK - Oborový třídník stavebních konstruk
cí a prací staveb pozemních komuni
kací

TKP-D -Technické kvalitativní podmínky pro
dokumentaci staveb pozemních ko
munikací

ZTKP-D - Zvláštní technické kvalitativní pod
mínky pro dokumentaci stavby poze
mní komunikace

VDP-D - Všeobecné dodací podmínky pro do
kumentaci staveb pozemních komu
nikací

ZDP-D - Zvláštní dodací podmínky pro doku
mentaci stavby pozemní komunikace

SJ - Systém jakosti

1.3 PRÁVNÍ PŘEDPISY, TECHNICKÉ
NORMY A PŘEDPISY

Výchozími podklady pro obsah a použití TKP jsou práv
ní předpisy, technické normy a předpisy Ministerstva 
dopravy a spojů.

1.3.1 Právní předpisy

V oblasti působnosti TKP platí a je nezbytné uplatnit 
všechny právní předpisy, které mají k jejich tematice ur
čitý vztah. V jednotlivých kapitolách jsou na ně uvedeny 
odvolávky, případně citovány jejich základní požadav
ky. Tyto odvolávky nemusí být ve všem úplné. Zhotovi
tel však musí dodržet všechna související ustanovení

právních předpisů, i když nejsou uvedeny v TKP, pokud 
mají obecnou platnost.

Základními právními předpisy z hlediska TKP jsou ze
jména:

- Stavební zákon č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích vyhlášek

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a pří
slušná nařízení vlády, zejména pak nařízení vlády č. 
178/1997 Sb., kterým se stáno ví technické požadavky 
na stavební výrobky.

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
a vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích

- Obchodní zákoník
- Občanský zákoník

V oddílech 11 každé kapitoly je seznam nejdůležitějších 
právních předpisů souvisejících s příslušnou kapitolou. 
Souhrnný přehled nejdůležitějších předpisů, týkající se 
všech kapitol TKP, je uveden v této kapitole TKP v od
díle 13 a 14.

1.3.2 Technické normy

Soupis technických 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.

Technické normy jsou:

a) České technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN 

atd.), považované ve smyslu zákona č. 142/1991 
Sb. ve znění zákona č. 632/1992 Sb. buď za normy 
obecně nezávazné, nebo za normy obecně závazné, 
případně se závaznými ustanoveními. Tyto zákony 
jsou zrušeny a nahrazeny zákonem č. 22/1997 Sb. 
Avšak podle § 21 tohoto zákona (přechodná usta
novení) jsou právnické nebo fyzické osoby opráv
něné k podnikatelské činnosti a správní úřady 
povinny se řídit do 31.12.1999 ustanoveními no
rem, která jsou označenajako závazná (§ 3 zákona 
142/91 Sb.).
Dosavadní technické normy označené ČSN a plat

né ke dni účinnosti zák. č. 22/1997 Sb. se považují 
za normy podle tohoto zákona. Základní souvisící 
normy s pozemními komunikacemi jsou uvedeny 
v příloze č.l k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

b) Bývalé oborové normy (ON) jsou platné pouze teh
dy jsou-li uvedeny v TKP nebo ZTKP.

c) Zahraniční technické normy jsou platné pokud jsou 
uvedeny v TKP nebo ZTKP a nejsou v rozporu 
s právním řádem ČR a ČSN.

V textu jednotlivých kapitol TKP se normy uvádějí pou
ze označením druhu normy a jejím číslem (např. ČSN 73 
0036), doplněné případně odkazem na určitý článek.
V oddíle 11 každé kapitoly TKP je uveden seznam sou
visejících technických norem s úplnou identifikací, tj. 
označením druhu, číslem, názvem, datem účinnosti 
nebo vydáním a případně údaji o pozdějších změnách.
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Chce-li účastník výstavby pozemních komunikací 
uplatnit při realizaci odchylku od ČSN musí získat vý
jimku/písemný souhlas od MDS/ŘSD-TÚ a tuto od
chylku uvést v ZTKP nebo dokumentací stavby. Za 
odchylku od ČSN se považuje i použití zahraniční nor

my.

1.3.3 Technické předpisy

1.3.3.1 Základní resortní předpisy pro PK.

a) Směrnice pro dokumentaci staveb PK

b) Metodický pokyn k resortnímu systému jakosti 
v oboru pozemních komunikací (RSJ-PK) oblasti 
2.2.2 provádění silničních a stavebních prací, Věst
ník dopravy 21-23/1996 ve znění pozdějších MP 
k zavedení RSJ-PK (Věstník dopravy 26/97 a dal
ší)

c) Dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK 
(Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci 
staveb PK, Zvláštní dodací podmínky pro doku
mentaci staveb PK - metodický pokyn na sestave
ní),

d) Dodací podmínky staveb PK (Všeobecné dodací 
podmínky staveb PK, Zvláštní dodací podmínky 
stavby - metodický pokyn na sestavení, Komen
tář).

e) Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP)

f) Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 
staveb PK (TKP-D)

g) Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací sta
veb PK (Popisovník prací staveb PK, Soupis prací 
stavby - metodický návod na sestavení a použití, 
Soubor položek staveb PK),

1.3.3.2 Technické podklady.

Technické podklady a další resortní předpisy normativ
ního charakteru schválené ústředním orgánem státní 
správy ve věcech pozemních komunikací (MDS) jsou 
závazné v těch částech, které nejsou v rozporu s poža
davky TKP v jednotlivých kapitolách.

Technickými podklady se rozumí všechny technické 
směrnice, technické podmínky, sborníky technických 
řešení a pod. jmenovitě uvedené v TKP nebo ZTKP. 
Jsou to na příklad:

a) Technické podmínky, které obsahují v daném obo
ru technické zásady, požadavky, informace a pod
klady pro projektanty , investory, zhotovitele 
staveb a autorizované osoby.

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

c) Technické směrnice, které stanoví obecně dlouho
době platné principy a požadavky na jednotlivé 
účelové druhy stavebních objektů nebo jejich kon
strukčních částí.

d) Vzorové listy (sborníky technických řešení), které 
obsahují technické požadavky a směrné konstrukč

ní zásady a detaily a další řešení, o jejichž vhodnos
ti k opakovanému použití rozhodl příslušný ústřed
ní orgán.

e) Metodické pokyny, katalogy a pod..

Starší technické podklady se průběžně nahrazují novela
mi nebo novými dokumenty a zhotovitel musí sledovat 
jejich vývoj a uplatnit platné technické podklady, pří
padně použít jen jejich části, které nejsou v rozporu s no
vějšími ČSN, těch. předpisy a podklady. Jedná se 

o dokumenty schválené ústředním státním orgánem ve 
věcech dopravy a které dosud nebyly nahrazeny, aktua
lizovány nebo zrušeny (MH ČR-SD, MD ČR. MDS 
ČR).

Technické podklady slouží jako vzorová řešení kon
strukcí a jejich detailů s cílem jejich sjednocení a vytvo
ření předpokladů pro jakostní a ekonomické řešení. 
Zhotovitel realizační dokumentace je povinen je použít 
pro konkrétní návrh s přizpůsobením k problematice 
stavby a stupni detailního řešení.

Odchylky od technických podkladů (včetně použití za
hraničních technických podkladů nebo předpisů) uplat
něné jak při realizaci stavby tak při zpracování 
dokumentace stavby zhotovitelem musí být písemně od
souhlaseny MDS nebo ŘSD -TÚ.

Odsouhlasené odchylky od technických podkladů z ob
dobí přípravy stavby jsou uvedeny v dokumentaci stav
by nebo ZTKP.

1.3.3.3 Technický a prováděcí předpis (TPP) pro
některé stanovené výrobky.

Pro některé důležité stanovené výrobky zařazené podle 
zákona č. 22/1997 Sb. a nař. vl. č. 178/1997 Sb. do přílo
hy č. 2 a posuzované podle §5, může být v jednotlivých 
kapitolách TKP (nebo v ZTKP) uplatněn požadavek vy
pracovat pro každý druh výrobku (případně systém) 
nebo pro výrobek na konkrétní stavbu samostatný Tech
nický a prováděcí předpis (TPP) obsahující technické 
požadavky, parametry, konstrukční zásady a zásady 
technologických postupů. Tento TPP se stane povinnou 
součástí technické dokumentace výrobku (viz. nař. vl. č. 
178/1997 Sb., §4., písni, d a písni, e), kterou předkládá 
výrobce/dovozce autorizované osobě k ověření a vydání 
samostatného stavebního technického osvědčení. Vý
robce/dovozce je TPP povinen poskytnout zhotoviteli 
v rámci informace o stavebním výrobku, kterou předepi
suje zákon č. 22/1997 Sb., §8, čl. 7, písni. a).

Zhotovitel nesmí platný TPP bez souhlasu výrobce/do
vozce měnit.

Zhotovitel předkládá TPP objednateli k odsouhlasení.

1.3.3.4 Technologické předpisy a technologické
postupy

1.3.3.4.1 Technologický předpis

Technologické předpisy jsou dokumenty, které obsahují 
zejména předepsané pracovní postupy, strojně-techno- 
logické vybavení a podmínky pro provedení určité práce 
nebo výkonu.
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Technologické předpisy jsou vydávány ve třech úrov
ních:

a) Technologické předpisy vydávané rezortom 
Jsou to především jednotlivé kapitoly TKP, které 
předepisují technologie pro příslušné zhotovovací 
práce (a technologické postupy v normách, těch. 
předpisech a podkladech na které se TKP odvolá
vají) a dále pak jiné závazné dokumenty o techno
logii zhotovovacích prací, které v TKP případně 
nejsou obsaženy (např. Technologické postupy pro 
opravy a údržbu PK a pod.). Tyto resortní technolo
gické předpisy jsou závazné pro všechny stavby 
PK na území ČR.

b) Technologické předpisy uvedené v dokumentaci 
stavby nebo ZTKP
V dokumentaci stavby nebo v ZTKP se technolo
gické předpisy uvádí obvykle tehdy, jedná-li se 
o speciální (neobvyklé) technologie. Navrhuje je 
zhotovitel dokumentace a schvaluje objednatel. 
Tento technologický předpis má platnost pro pří
slušnou stavbu.

c) Technologické předpisy vydané zhotovitelem
V případech, kdy technologie prováděných prací 
závisí na dovednosti a vybavení zhotovitele nebo 
se jedná o použití neobvyklých materiálů, pracov
ního zařízení a obchodně chráněných znalostí, po
žadují TKP, dokumentace stavby nebo ZTKP 
vypracování technologického předpisu na zhotovi
teli a jeho předložení objednateli/správci stavby 
k odsouhlasení. O vypracování technologie prová
dění pro jakékoliv zhotovovací práce může zhoto
vitele v průběhu stavby požádat také správce 
stavby. Tyto technologické předpisy zhotovitele 
mají platnost pouze pro realizovanou stavbu.

1.3.3.4.2 Technologický postup (TEP)

Technologický postup pro použití výrobku na stavbě 
vydává výrobce/dovozce v souladu s nařízením vlády č. 
178/97 Sb., §4., písni, d) a písni, e)

Jestliže stavební výrobek bude užíván s ostatními sta
vebními výrobky k dalšnn zhotovovacím pracem na 
stavbě, musí být znám pro jeho zabudování technologic
ký postup. Technologický postup pro použití výrobku 
ve stavbě je povinnou součástí technické dokumentace 
výrobku (viz. nař. vl. č. 178/1997 Sb., §4., písni, d 
a písni, e), kterou předkládá výrobce/dovozce autorizo
vané osobě k ověření a schválení. TEP je výrobce/do
vozce povinen poskytnout zhotoviteli v rámci 
informace o stavebnún výrobku, kterou předepisuje zá
kon č. 22/1997 Sb., §8, čl. 7, písni. a). TEP předloží zho
tovitel objednateli/správci stavby ke schválení. 
Zhotovitel nesmí TEP bez souhlasu výrobce/dovozce 
měnit.

U ostatních výrobků způsob použití na stavbě musí být 
součástí dokumentace výrobku.

Technologickým postupem pro použití výrobku na stav
bě se rovněž rozumějí návody výrobce/dovozce staveb
ních výrobků uvedené na obalech nebo dokladech, které 
jsou součástí dodávky.

1.4 KVALITA STAVEBNÍCH PRACÍ

Kvalita stavebního díla je vyjádřena souhrnem všech 
jeho vlastností, které jsou měřítkem pro stanovení jeho 
funkce, užitné hodnoty a jeho životnosti.

Z hlediska obchodně právních závazků podle obchodní
ho zákoníku, případně občanského zákoníku, je požado
vaná kvalita díla dosažena shodou provedených prací 
s požadavky určenými ve smlouvě o dílo.

Proto všechny zhotovovací práce musí být prováděny 
v souladu se smlouvou o dílo, tj. především se schvále
nou dokumentací, TKP, ZTKP a technologickými před
pisy a postupy platnými pro tuto stavbu.

Jestliže hotové dílo nesplňuje všechny požadavky určen 
ve smlouvě má toto dílo vady. Nároky z vadného plnění 
řeší objednatel se zhotovitelem podle VDP (viz také pří
loha č.7 těchto TKP, čl. 3.2 a odd. 4) a v případě potřeby 
uplatní objednatel své nároky podle zákona.

1.4.1 Systém zabezpečení jakosti

Nezbytným předpokladem pro zajištění jakosti zhoto
vovacích prací stavby je odborná způsobilost zhotovite
le stavby a jeho podzhotovitelů. Tuto způsobilost 
k zajištění jakosti zhotovovacích prací při realizaci stav
by musí prokázat zhotovitel již jako uchazeč o zakázku 
(podle Metodického pokynu k resortnímu systému ja
kosti v oboru pozemních komunikací (RSJ-PK), oblast
2.2.2 provádění silničních a stavebních prací - VD 
21-23/96 ve znění VD 26/97 a dalších).

Zabezpečení jakosti zhotovitelem vychází z jeho Systé
mu jakosti (SJ) který je vypracovaný podle ČSN EN ISO 
9002, případně ČSN EN ISO 9001. Jako průkaz požado
vané způsobilosti zhotovitele pro provádění určitých 
zhotovovacích prací vydává certifikační orgán „Certifi
kát systému jakosti“ nebo „Osvědčení o hodnocení ja
kosti“ (pro přechodné období byl pak „Certifikát 
systému jakosti pro přechodné období“) ve smyslu pří
slušných MP RSJ - PK. Tyto dokumenty vydává certifi
kační orgán na dobu určitou.

Tyto dokumenty, které prokazují způsobilost zhotovite
le pro provedení požadovaných prací, se předkládají 
jako součást nabídky zhotovitele. Obsahují organizační 
sůukturu, odpovědnosti, postupy, procesy a zdroje zho
tovitele pro realizaci řízení jakosti atd.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení jakosti pro předmět
nou stavbu ve shodě s předloženým SJ s cílem 
dosáhnout kvalitativní parametry požadované doku
mentací, TKP a ZTKP.

Od uchazeče veřejné obchodní soutěže (v případě sdru
žení od vedoucího účastníka) je požadováno prokázání 
způsobilosti certifikátem systému jakosti (SJ) podle 
CSN EN ISO 9001 event. 9002. Certifikát SJ předloží 
při podání nabídky. Pro zabezpečení jakosti konkrétní 
stavby zpracuje uchazeč(zhotovitel) plán zabezpečení 
jakosti stavby s využitím ČSN ISO 10005 a zohledně
ním požadavků specifikovaných v zadávací dokumen
taci (případně zohlednění potřeb vyplývajících z 
variantních řešení).
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Metodický pokynk RSJ-PK oblast 2.2.2 (5.j. 23614/96 - 
230) stanoví v či. 3 podmínky způsobilosti zhotovitele 
pro provádění vybraných zhotovovacích prací:

- čl. 3.1 stanoví, že u mostních staveb a stavebních pra
cí na PK s třídou dopravního zatížení 1 až ill je poža
dováno prokazování způsobilosti zhotovitele 
Certifikátem systému jakosti, zejména při provádění 
technologických postupů podle čl. 3.3 tohoto MP,

- čl. 3.2 stanoví, že u ostatních stavebních a silničních 
prací je požadováno prokazování způsobilosti zhoto
vitele alespoň Osvědčením o hodnocení jakosti, ze
jména při provádění technologických postupů podle 
čl. 3.3 tohoto MP.

- čl. 3.3 vyjmenovává vybrané technologické postupy, 
na které se odvolává čl. 3.1 a čl. 3.2 a dále požaduje, 
aby v dokumentaci SJ zhotovitele byly tyto technolo
gické postupy zahrnuty a respektovány. Čl. 3.3 MP je 
doplněn ve Věstníku dopravy č. 26/97 (čj. 
26236/97-120, čl. 3.4.1 upřesňuje přehled dotčených 
staveb vzhledem k výši stavebních nákladů). Vždy je 
však třeba postupovat podle posledního platného zně
ní přísl. MP k RSJ-PK. Požadavky na certifikát SJ 
popř. Osvědčení o hodnocení jakosti jsou také uvede
ny v příslušné kap. TKP popř. v ZTKP.

V průběhu stavby však musí každý zhotovitel a podzho- 
tovitel kdykoliv na žádost objednatele znovu prokázat 
svou způsobilost pro takové provedení objednaných 
prací, aby byly splněny všechny požadavky uvedené ve 
smlouvě o dílo nebo jejich přílohách (v dokumentaci 
stavby, TKP nebo ZTKP, v normách a ostatních předpi
sech).

1.4.2 Kvalita výrobků

Ověřování vlastností výrobků pro stavby stanoví zákon 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zhotovi
tel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná me
chanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygie
nické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívaní, ochrana proti hluku a úspora 
energie.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na vý
robky vyžaduje od výrobců, dovozců a dishibutorů 
uvádět na trh jen „bezpečné výrobky“.

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných 
nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepřed
stavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti 
žádné nebezpečí nebo jeho užití představuje pouze mi
nimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné při 
užívání výrobku vzhledem k odpovídající vysoké úrov
ni ochrany oprávněného zájmu.

Při posuzování bezpečnosti výrobků se podle povahy 
výrobků sledují

a) vlastnosti výrobku, včetně jeho životnosti, 
složení, balení a návodů pro jeho montáž a 
uvedení do provozu, užití (včetně vymezení

prostředí pro užití), údržbu a likvidaci, které 
musí být uvedeny v českém jazyce,

b) vlivy výrobků na další výrobky, jestliže lze 
důvodně předpokládat, že výrobek bude užíván 
s dalším výrobkem nebo výrobky,

c) způsoby provádění výrobku, jeho označení a návo
dy pro použití a likvidaci výrobku a jakékoliv další 
údaje a informace poskytnuté výrobcem,

d) kategorie uživatelů, kteří mohou být vážně 
ohroženi při užití výrobku, zejména děti.

Vláda svými nařízeními stanoví výrobky, které předsta
vují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu 
a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlast
ností s požadavky technických předpisů (dále jen „po
souzení shody“).

Výrobce nebo dovozce „stanoveného výrobku“ je povi
nen před uvedením výrobku na trh vydat písemné pro
hlášení o shodě výrobku s technickými předpisy 
a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody 
(dále jen „prohlášení o shodě“). Náležitosti prohlášení 
o shodě pro stanovené stavební výrobky stanovila vláda 
nařízením č. 178/1997 Sb.

U ostatních výrobků prokazuje výrobce/dovozce bezpeč
nost a požadované vlastnosti výrobku podle „Metodické
ho pokynu k resortnímu systému jakosti v oboru 
pozemních komunikací v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky“.

Zhotovitel nesmí použít ke stavbě výrobky, u kterých 
nemá od výrobce nebo dovozce písemné prohlášení 
o shodě včetně protokolů o výsledcích zkoušek a jejich 
hodnocení (posouzení), které jsou požadovány v TKP 
a ZTKP a byly podkladem pro vydání prohlášení. Toto 
písemné prohlášení o shodě je zhotovitel povinen objed
nateli/správci stavby předložit nejpozději při první pře- 
jímce výrobku.

Doklady o kvalitě výrobku podle zák. č.22/1997 Sb. ne
zbavují zhotovitele odpovědnosti za vady výrobků ani za 
škody jimi způsobené (viz. také zákon č. 59/1998 Sb.).

Zadávací dokumentace, TKP a ZTKP určují obvykle 
pro všechny výrobky kvalitativní požadavky a paramet
ry ve shodě s technickými normami a předpisy. Zhotovi
tel musí použít jen takové výrobky, které odpovídají 
ustanovení stavebního zákona a zákona o technických 
požadavcích na výrobky. Tato odpovědnost zhotovitele 
platí i pro výrobky uvedené v dokumentaci zhotovitele 
a technologických předpisech vypracovaných zhoto
vitelem a schválených objednatelem/správcem stavby.

1.4.3 Kvalita zhotovovacích prací

Prováděné zhotovovací práce a jednotlivé stavební vý
robky (materiály, stavební směsi a prvky), které jsou 
určeny k trvalému zabudování do stavby, musí odpoví
dat kvalitativním požadavkům uvedeným v jednotli
vých kapitolách TKP případně ZTKP, normách, 
technických předpisech, v dokumentaci pro zadání stav
by a v realizační dokumentaci stavby. V případě, že kva
litativní parametry prováděných prací a stavebních 
výrobků nejsou jmenovitě v dokumentaci, TKP nebo 
ZTKP uvedeny, musí minimálně splňovat požadavky
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platných norem a předpisů, nebo mít vlastnosti obvyklé 
pro danou konstrukci s přihlédnutím k účelu použití, 
životnosti konstrukcí a prostředí, v němž budou zabudo
vány.

Zhotovitel nesmí dílo jako celek předat ke zhotovení 
jiné osobě. Pokud smlouva o dílo nestanoví jinak, smí 
zhotovitel předat část díla ke zhotovení jiné osobě po 
předchozím písemném svolení správce stavby. Toto 
svolení ale nezbavuje zhotovitele povinnosti a odpověd
nosti stanovené smlouvou o dílo. Zhotovitel ručí za 
všechnu činnost, porušení povinností nebo opomenutí 
podzhotovitelů části díla a jejich zaměstanců tak, jako 
by to byla činnost, porušení povinností nebo opomenutí 
jeho vlastní. Výše uvedený souhlas nepotřebuje zhoto
vitel pro:

a) jednotlivé jednoduché práce;

b) nákup materiálu a stavebních dílů, které jsou ve 
shodě s Technickými kvalitativními podmínkami 
staveb pozemních komunikací;

c) předání části díla ke zhotovení dalšímu podzhoto- 
viteli, který je jmenovitě uveden ve smlouvě o dílo. 
(VDP, čl. 4.1)

V ZDP může objednatel požadovat na zhotoviteli, aby 
v nabídce (nebo před zahájením stavby) předložil svůj 
podzhotovitelský systém k odsouhlasení.

Zhotovitel a jeho podzhotovitelé mohou provádět sta
vební práce na stavbách PK, je-li podle obchodního rej
stříku tato činnost předmětem jejich podnikání a mají-li 
platná oprávnění a doklady pro provádění příslušných 
zhotovovacích prací (živnostenské listy, autorizace, cer
tifikát systému jakosti/osvědčení o hodnocení jakosti 
podle MP RSJ-PK oblast 2.2.2, ve znění MP k zavedení 
RSJ-PK (VD č. 26/97) ve znění pozdějších změn a do
plňků).

Organizace je povinna prokázat, že disponuje potřeb
ným počtem pracovníků předepsané kvalifikace, potře
bným, technicky způsobilým strojním a dalším 
vybavením. Zkušenost s prováděním příslušných zhoto- 
vovacích prací prokazuje také referenčním listem pro
vedených prací stejného nebo podobného zaměření.

Zhotovitel je povinen prokázat též způsobilost zkuše
ben, kontrolního systému a další činnosti, které mohou 
ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele nebo podzhotovitele realizující 
příslušné zhotovo vací práce musí mít potřebnou kvalifi
kaci pro jednotlivé technické a dělnické profese a musí 
být vedeni odborným pracovníkem.

Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci 
pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen 
na požádání správci stavby doložit.

1.4.4 Kontrola kvality výrobků a zhotovova- 
cích prací

Kvalitu používaných stavebních výrobků a zhotovova- 
cích prací musí zhotovitel průběžně sledovat ve shodě 
s vlastním systémem jakosti s přihlédnutím k požadav

kům dokumentace stavby, TKP, ZTKP a technologic
kých předpisů a postupů.

1.4.4.1 Kontrola kvality výrobků

Každý stavební výrobek (materiál, hmota, stavební 
směs nebo konstrukční prvek) dovezený na stavbu, kte
rý není z hlediska kvalitativních parametrů přesněji spe
cifikován nebo má odlišné vlastnosti od požadavků 
specifikovaných v TKP,ZTKP nebo v technologickém 
předpise, smí být zabudován nebo použit jen na základě 
písemného souhlasu správce stavby po předchozím pro
věření kvalitativních parametrů a vhodnosti pro použití.

Jedná-li se o „stanovený výrobek“ podle § 12 ödst. 1 zá
kona č. 22/1997 Sb., který je uveden v jedné z příloh č.
2,3,4 a 5 nařízení vlády č. 178/1997 musí tento výrobek 
mít:

- certifikaci výrobku podle § 5 je-li výrobek uveden 
v příloze č.2,

- posouzení systému jakosti podle § 6 je-li výrobek 
uveden v příloze č. 3,

- ověření shody výrobku podle § 7 je-li výrobek uveden 
v příloze č. 4,

- posouzení shody výrobku výrobcem nebo dovozcem 
podle § 8 je-li výrobek uveden č. 5

Ostatní výrobky dodávané na stavbu musí mít také do
klad o tom, že se jedná o bezpečné a vhodné výrobky. 
Jsou požadovány doklady uvedené v „Metodickém po
kynu k resortnmiu systému jakosti v oboru pozemních 
komunikací v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky“ (VD 
15/98).

Správce stavby je povinen u každého druhu dodaného 
výrobku na stavbu k trvalému zabudování se přesvědčit, 
že výrobce/dovozce provedl také zkoušky předepsané 
TKP a ZTKP. Výše uvedené doklady jsou pak ve smyslu 
zákona č.22/1997 Sb. anař. vl. č. 178/1997 Sb. dostateč
ným důkazem pro zhotovitele i objednatele o kvalitě sta
vebního výrobku a proto může být bez dalších zkoušek 
zařazen do výrobního procesu na stavbě. Má-li správce 
stavby pochybnosti o předložených dokladech může ve 
smyslu VDP(čl. 37.1, čl. 37.2 a čl. 36.4) nařídit další 
zkoušky nebo si vyžádat přítomnost při zkouškách zajiš
ťovaných výrobcem / dovozcem nebo autorizovanou 
osobou.

1.4.4.2 Kontrola kvality zhotovovacích prací

Veškeré prováděné zhotovovací práce jsou předmětem 
zkoušek kvality podle požadavku TKP a ZTKP, které 
zajišťuje zhotovitel a jejich výsledky předkládá správci 
stavby. Zhotovitel je povinen před zahájením přísluš
ných zhotovovacích prací předložit výsledky průkaz
ních zkoušek a průkazy o požadované kvalitě u všech 
k zabudování určených výrobků (základních materiálů, 
jejich směsí, stavebních dílců a pod.) že výrobky jsou 
bezpečné podle zák. č. 22/1997 Sb.

V průběhu zhotovovacích prací provede zhotovitel kon
trolní zkoušky v druzích a minimálních četnostech, kte
ré jsou určeny v příslušných kapitolách TKP, případně 
ZTKP.
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Objednatel/správce stavby je oprávněn za účelem ově
řováni kvality zhotovovacích prací provádět prostřed
nictvím svých orgánů nebo jiných organizací 
(odborných ústavů, způsobilých laboratoří apod.) potře
bné inspekce, zkoušky, měření v průběhu provádění sta
vebních prací nebo na dokončených objektech 
a konstrukcích. Zhotovitel je povinen mu za tím účelem 
umožnit přístup na staveniště, do výroben asfaltových 
směsí, betonu, laboratoří apod. a poskytnout mu potře
bné písemné podklady.

Kontrola prací před zakrytím. Žádná práce nesmí být za
kryta bez souhlasu správce stavby a zhotovitel musí 
umožnit správci stavby zkontrolovat jakoukoliv část 
prací, která má být zakry ta, nebo která se dostane dalším 
stavebnmi postupem mimo jeho dohled (VDP, čl. 38.1).

Z hlediska obchodně-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 správcem stavby

čl. 37.1 - Kontroly pracovních postupů

čl. 37.2 - Kontroly a zkoušky

čl. 37.3 - Přítomnost správce stavby u zkoušek a kon
trol

čl. 37.4 - Odmítnutí materiálů nebo technologického 
zařízení

čl. 37.5 - Nezávislá kontrola

čl. 38.1 - Kontrola prací před zákrytmi

čl. 38.2 - Odkrytí prací a umožnění přístupu

čl. 39.1 - Odstranění materiálu, 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

1.4.5 Technologická zařízení stavby

Zhotovitel musí zajistit dodání, montáž a funkční od
zkoušení všech technologických zařízení dle dokumen
tace a ve shodě s požadavky TKP nebo ZTKP.

1.4.6 Vyzískaný materiál a zařízení

Případné použití vyzískaného materiálu a zařízení při 
změnách staveb (rekonstrukce, modernizace) je možné 
jen pokud je určeno dokumentací nebo odsouhlaseno 
objednatelem. Použitý materiál musí být ekologicky ne
závadný, t. zn. nesmí být nebezpečným odpadem (zákon 
o odpadech, § 2, čl. 2). Vyzískaný materiál však musí 
být obecně, pokud není nevyužitelným odpadem, dále

využit (i mimo danou stavbu). Pouze materiál, který 
nelze zregenerovat, opravit nebo jinak použítjako suro
vinu, je třeba zařadit jako odpad (vyhláška MŽP 
338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). 
Vyzískaný materiál není hmotným majetkem zhotovite
le.

1.5 PŘEJÍMKA DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ, 
STAVEBNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

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 doda
né množství, druh a jakost souhlasí s uvedenými údaji.

Správce stavby musí být přizván zhotovitelem k přejún- 
ce kvality vybraných materiálů, stavebních dílů, kon
strukcí a výrobků, které jsou určeny v TKP, ZTKP nebo 
v jiném dokumentu smlouvy o dílo a dále v těch přípa
dech, kdy si to správce stavby vyhradí.

Každá zásilka musí být doprovázena dodacún listem, na 
kterém musí být zejména:

- číslo a datum vystavení
- předmět dodávky a jakostní třída
- název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora
- název a sídlo odběratele
- místo určení dodávky
- popř. další požadované údaje.

V případě, že zhotovitel nemá předem od výrobce/do
vozce nebo distributora požadovaný doklad o kvalitě 
dodávaného výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. (pro
hlášení o shodě včetně příslušné dokumentace o výsled
cích zkoušek a jejich hodnocení-posouzení), musí být 
tento doklad nejpozději k dodacímu listu první dodávky 
přiložen. Totéž platí pro „ostatní výrobky“, které musí 
mít doklady o vhodnosti výrobku podle „MP k resortní
mu systému jakosti v oboru PK v oblasti 2.3.2 - ostatní 
výrobky“.

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku, aby na 
staveništi byl k dispozici pouze materiál, stavební díly 
a konstrukce, které odpovídají požadavkům smlouvy 
o dílo.

Kvantitativní přejímka se provádí přepočtem kusů, ob
jemu, hmotnosti a druhů výrobků podle dodacího listu, 
který musí být k zásilce přiložen. Kvalitativní přejímkou 
se zajišťuje, 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. Přejímka může být provedena 
u výrobce/dovozce a to i za účasti objednatele/správce 
stavby v tom případě, ze si účast vyžádají.

Zjistí-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.
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Má-li zásilka vady, které nelze odstranit, nesmí být zho
tovitelem na stavbě uskladněna

1.5.2 Skladování

Požadavky na způsob uskladnění jednotlivých materiá
lů a výrobků je uveden v příslušných kapitolách TKP.

Zhotovitel odpovídá za správné uskladnění materiálů 
a výrobků, jakož i manipulaci s nimi tak, aby se 
zamezilo ztrátám z jejich poškození, znehodnocení 
nebo záměny.

Materiály, stavební dílce a konstrukce, které nesplňují 
podmínky pro odběr zásilek a požadavky na kvalitu 
nebo jsou neopravitelně poškozeny, musí být na příkaz 
správce stavby odstraněny ze staveniště.

1.6 ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

Zkoušky a kontrolní měření všech druhů, které jsou po
žadovány dokumentací, TKP a ZTKP, jsou důležitým 
prvkem v zajištění předepsané kvality díla. Jejich prová
děním a vyhodnocením se zajišťuje kvalitativní 
sledování realizace díla v celém jeho průběhu od jeho 
začátku až po převzetí díla objednatelem. Objednatel 
i zhotovitel si tímto kontrolním procesem zajišťují jeden 
z důležitých předpokladů dosažení finálního výsledku 
ve shodě se smlouvou o dílo.

1.6.1 Zkoušky

1.6.1.1 Všeobecně

Podle účelu pro který jsou zkoušky požadovány se na
zývají:

- průkazní zkoušky prokazující, že zkoušený vzorek 
výrobku (materiál, směs materiálů, stavební prvek 
nebo konstrukce), určený pro trvalé zabudování do 
stavby, má požadované vlastnosti,

- kontrolní zkoušky prokazující, že při vlastní výrobě 
výrobku nebo při zhotovovacích pracích ve staveb- 
ním procesu jsou/byly dodrženy požadované vlast
nosti, ověřené průkazními zkouškami nebo stanovené 
v TKP nebo ZTKP.

- přejímací zkoušky prokazující kvalitu hotových 
konsúukcí nebo ucelených částí zhotovovacích prací; 
jsou dále podkladem pro odsouhlasení nebo přejmiku 
úseku, objektu nebo všech dokončených zhotovova
cích prací,

- rozhodčí zkoušky, které se provádějí v případě spo
rů.

Provádění zkoušek (způsob, četnost a parametry)

a) Pro výrobky je provádění zkoušek uvedeno v har
monizované normě. Pokud pro stanovený výrobek 
harmonizovaná norma neexistuje nebo pro daný 
výrobek nevyhovuje, použije se popis provádění 
zkoušek uvedený v příslušné normě příp. technic
kém předpise MDS. Pokud neexistuje, určí metodi
ku provádění zkoušek autorizovaná osoba podle 
jiných dostupných podkladů, které odpovídají sta

vu vědeckých a technických poznatků známých 
v době jeho uvedení na trh (zákon č. 22/97 Sb., §3, 
§4 čl. 6, §8 čl. 5, §12 a příslušná vládní nařízení). 
U ostatních výrobků se provádění zkoušek řídí MP 
k resortnímu systému jakosti v oboru pozemních 
komunikací v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky

b) Provádění zkoušek zhotovovacích prací realizo
vaných na stavbě je uvedeno v příslušných kapito
lách TKP a v nich uvedených normách 
a technických předpisech a pro konkrétní stavbu 
případně doplněno v ZTKP.

1.6.1.2 Zkoušky výrobků

Průkazní a kontrolní zkoušky požadované v TKP 
a ZTKP musí být u výrobků určených pro trvalé zabudo
vání do stavby výrobcem/dovozcem respektovány, tzn. 
že musí být zahrnuty do technické specifikace a v průbě
hu procesu posuzování shody realizovány. Není-li tato 
podmínka u příslušného výrobku splněna, nesmí být vý
robek úvale zabudován do stavby PK i když má

- u „stanovených výrobků“ platné prohlášení o shodě 
vydané výrobcem/dovozcem podle zák. č. 22/1997 
Sb. a nař, vl. č. 178/1997 Sb.

- nebo u „ostatních výrobků“ splněné požadavky na 
vhodnost výrobků podle zák č. 22/1997 Sb. a „MP 
k resortnímu systému jakosti v oboru pozemních ko
munikací v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky“.

1.6.1.3. Zkoušky pro zhotovovací práce na stavbě

Pro výrobky, které zhotovitel použije pro určité zhoto
vovací práce a pro které si zkoušky nezajišťuje sám, platí 
výše uvedený čl. 1.6.1.2.

V jednotlivých kapitolách TKP dosud uváděné pojmy 
certifikát, atest, osvědčení o jakosti a pod., nahrazuje 
prohlášení o shodě doložené protokoly s výsledky zkou
šek a jejich hodnocení (posouzení), příp. certifikátem.

a) Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky požadované v TKP nebo ZTKP jsou 
zkoušky, kterými se prokazuje, že vlastnosti stavebních 
výrobků (materiálů, směsí, dílců) mřených k zabudová
ní do stavby vyhovují předepsaným požadavkům. Tyto 
požadavky, které určují druh zkoušek, způsob jejich 
provedení a požadované parameúy, jsou uvedeny přímo 
v jejich textu nebo v odvolávkách na příslušné technické 
normy nebo jiné technické předpisy.

Průkazní zkoušky materiálů, složek i stavebních směsí 
musí zhotovitel provádět v rozsahu a způsobem uvede
ným v TKP a ZTKP. Jejich zajištění, včetně předložení 
výsledků správci stavby, přísluší zhotoviteli.

b) Kontrolní zkoušky
V průběhu a po dokončení zhotovovacích prací se ově
řuje dosažení technických a kvalitativních parametrů, 
které jsou předepsány dokumentací, TKP a ZTKP, nebo 
určeny průkazními zkouškami. Zajištění těchto zkoušek 
je povinností zhotovitele. Druhy a způsoby provedení 
příslušných kontrolních zkoušek a jejich četnosti jsou 
určeny v jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTKP. Vý-
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sledky zkoušek a jejich vyhodnocení předkládá zhotovi
tel správci stavby.

Jestliže má správce stavby pochybnosti o správnosti 
provedení kontrolní zkoušky, nebo o jejím výsledku, 
může požadovat na zhotoviteli její opakování. Dále si 
správce stavby může vyžádat na zhotoviteli zajištění 
většího počtu kontrolních zkoušek než určují TKP 
a ZTKP za účelem přesnějšího ověření požadované kva
lity. V obou případech náklady na zkoušky hradí ten, 
v jehož neprospěch vyzněl výsledek zkoušek (VDP čl. 
36.4).

Není-li správce stavby přesvědčen o hodnověrnosti vý
sledků kontrolních zkoušek prováděných zhotovitelem 
nebo jsou pochybnosti o jakosti stavebních prací, může 
si provádět své kontrolní zkoušky ve vlastní zkušebně 
nebo je zajistit v jiné způsobilé a nezúčastněné zkušeb
ně. Pokud výsledky těchto zkoušek mluví v neprospěch 
zhotovitele, musí příslušný materiál nebo provedenou 
práci zhotovitel odstranit nebo dalšími zkouškami 
a podklady prokázat, že vyhovují požadavkům smlouvy 
o dílo (VDP čl. 39.1). Zkoušky zajišťované správcem 
stavby nezbavují zhotovitele žádných závazků vyplýva
jících ze smlouvy o dílo.

c) Přejímací zkoušky
jsou zkoušky, kterými se prověřuje kvalita hotových 
konstrukcí nebo ucelených částí zhotovovacích prací 
a jsou dále podkladem pro provedení odsouhlasení nebo 
přejímky úseku, objektu nebo všech dokončených zho
tovovacích prací předepsaných smlouvou o dílo. Sem 
patří např. zatěžovací zkoušky, zkoušky krytu vozovek, 
tlakové zkoušky plynovodního potrubí, vodovodního 
potrubí, zkoušky těsnosti nádrží, revize elektro apod.

cl) Rozhodčí zkoušky
jsou zkoušky které se provádějí v případě sporů.

Zhotovitel je povinen provést opravy a uvedení do pů
vodního stavu po provedení všech druhů zkoušek.

e) Náklady na zkoušky

Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky včetně vedlej
ších nákladů (opravy a uvedení do původního stavu), 
které jsou jmenovitě požadovány v jednotlivých kapito
lách TKP nebo ZTKP, zahrnuje zhotovitel do položko
vých cen soupisu prací.

Náklady na zkoušky nestanovené smlouvou o dílo 
(např. průkazní, kontrolní nebo rozhodčí zkoušky ne
uvedené v TKP a ZTKP) včetně všech vedle jších výdajů 
(opravy a uvedení do původního stavu) hradí ten smluv
ní partner v jehož neprospěch vyzněl její výsledek (viz. 
také VDP či. 36.2 až 36.5).

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

1.6.2 Odborná způsobilost zkušeben k prová
dění zkoušek a měření

Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné 
provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se

systémem zabezpečení jakosti a požadavky TKP 
a ZTKP.

Základním podkladem pro posouzení odborné způsobi
losti zkušeben je „Metodický pokyn k resortnúnu systé
mu jakosti v oboru PK v oblasti 2.2.1 - zkušebnictví 
(laboratorní činnosti) v platném znění.

Laboratoře se podle způsobilosti dělí na:

- laboratoře se způsobilosti A - akreditované musí spl
ňovat všeobecná kritéria daná ČSN EN 45001 a krité
ria daná metodickým pokynem Českého institutu pro 
akreditaci (ČiA) podávajícím výklad k aplikaci ČSN 

EN 45 001. Laboratoř s touto způsobilostí se prokazu
je „Osvědčením o akreditaci“ vydaným ČIA,

- laboratoře se způsobilosti Z - základní způsobilost 
musí splňovat požadavky dané základními kritérii pro 
laboratoře pro zkoušky při provádění pozemních ko
munikací se základní způsobilostí (MP 001/96 nebo 
MP 008/96). Laboratoř s touto způsobilostí se proka
zuje „Osvědčením o správné činnosti laborato- 
ře“/„Osvědčením o správné činnosti laboratoře pro 
přechodné období“ vydaným Střediskem pro posuzo
vání způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádě
ní pozemních komunikací.

Jednotlivé druhy zkoušek pro požadované druhy zhoto
vovacích prací a výrobků jsou oprávněny provádět labo
ratoře podle níže uvedené tabulky:

Druh PK, součásti PK, 
staveb, hmota a třída do
pravního zatížení podle 

ČSN 73 61 14

Druh zkoušky

Průkaz
ní

Kon
trolní

Přejí
mací

Roz
hodčí

1. Dálnice a silnice - vč. 
součástí

- třída I až III A A,Z A,Z A

- třída IV až VI A,Z A,Z A,Z A

2. Mosty - pro betony, in- 
jektážní malty, vozovky1' 

a správkové hmoty pro 
opravu betonu tř. I až VI

A A,Z A,Z A

''Včetně izolace podle ČSN 73 6242

Průkazní zkoušky mohou provádět pouze zkušebny 
mající požadovaný stupeň způsobilosti pro příslušnou 
činnost a jsou schváleny objednatelem.

Kontrolní zkoušky mohou být prováděny ve staveništ- 
ních nebo jiných odborně způsobilých zkušebnách, kte
ré mají příslušnou způsobilost a jsou schváleny 
objednatelem. Část zkoušek bude prováděna laboratoří 
nezúčastněnou na procesu výroby, což je uvedeno ve 
smlouvě o dílo.

Přejímací zkoušky požadované v dokumentaci stavby, 
TKP, ZTKP nebo v jiném dokumentu uvedeném ve 
smlouvě o dílo budou prováděny zkušebnami s přísluš
nou odbornou způsobilostí a schválenými objed
natelem. Ve smlouvě o dílo může objednatel jmenovitě 
určit ty přejímající zkoušky, které budou provádět zku
šebny nezúčastněné na procesu výroby.

Rozhodčí zkoušky provádí na základě dohody smluv
ních stran nezávislá odborně uznávaná akreditovaná 
zkušebna, která se nepodílela na provádění zkoušek, je
jichž výsledky jsou v rozporu.
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1.6.3 Přípustné odchylky

Možné odchylky a změny zhotovovacích prací jsou uve
deny jednak v každé kapitole TKP v oddílu 6 „Přípustné 
odchylky“ a jednak v příslušných ČSN nebo technic
kých předpisech.

1.6.4 Zeměměřická činnost

Na všechny zeměměřické práce spojené se stavbami po
zemních komunikací se vztahují ustanovení zákona č. 
200/1994 Sb. a vyhlášky č. 31/ 1995 Sb. Výkon země
měřičské činnosti ve výstavbě je upraven technickými 
normami podle seznamu, který je uveden v bodě č.5 pří
lohy k vyhlášce č.31/1995 Sb.

1.6.4.1 Výchozí podklady pro zeměměřickou čin
nost při provádění stavby.

Potřebné podklady jsou součástí dokumentace stavby, 
která obsahuje následující, v úvahu připadající dokumen
ty:

- geodetické podklady pro projektovou činnost,
- projekt vytyčovací sítě,
- seznam zřízených a zaměřených bodů, které byly po

užity pro projektování a mohou být využity při vyty
čovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

- vytyčovací výkresy stavby a jednotlivých objektů,
- vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru ob

vodu staveniště,
- projekt posunů a přetvoření.

Dále objednatel fyzicky předá zhotoviteli stabilizované 
základní vytyčovací body a projekt vytyčení prostorové 
polohy stavby ve shodě s dokumentací a s přesností vy
tyčení podle ČSN 73 0420 a ČSN 73 0422.

1.6.4.2 Zeměměřické činnosti zajišťované zhoto
vitelem.

Vytyčovací práce pro provádění prací, geodetická kon
trolní měření, měření posunů a přetvoření objektů a mě
ření skutečného provedení stavby jsou zeměměřičskou 
činností, kterou zajišťuje zhotovitel a plně odpovídá za 
jejich správnost. Výchozům podklady jsou stabilizova
né body základní vytyčovací sítě, které předá objednatel 
zhotoviteli při předání staveniště a vytyčovací výkresy 
dokumentace stavby. Provádět zeměměřičské práce 
zhotovitele jsou oprávněny pouze odborně způsobilé 
osoby, tj. fyzické osoby s ukončeným středoškolským 
nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřičského 
směru. Výsledky musí být ověřeny fyzickou osobou za
městnanou nebo najatou zhotovitelem, které bylo uděle- 
no úřední oprávnění, tj. úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem (podle zákona č. 200/1994 
Sb., § 13, ödst. 1, písmeno c). Toto ověření prokazuje, že 
výsledky zeměměřické činnosti odpovídají svými nále
žitostmi a přesností právním předpisům a podmínkám 
písemně dohodnutým s objednatelem (smlouva o dílo, 
případně podmínky správce stavby).

Náklady na všechny zeměměřické činnosti zhotovitele 
jsou zahrnuty v ceně stavby. Pouze měření posunů a pře

tvoření je hrazeno podle samostatné položky soupisu 
prací.

1.6.4.2.1 Vytyčovací práce zhotovitele vycházejí z do
kumentace a zahrnují:

- ochranu stabilizace a kontrolu bodů,
- kontrolu základní vytyčovací sítě pro celou dobu 

trvání stavby,
- zřízení a zaměření bodů podrobné vytyčovací sítě 

a ochranu jejich stabilizace pro převzetí objednate
lem,

- vytyčení tvarů a rozměrů objektů,

- vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu 
území, pokud mohou být dotčena stavební činností,

- zaměření terénu před zahájením zemních prací,
- zaměření skutečného stavu odstraňovaných objektů,
- všechna další geodetická měření, potřebná pro řádné 

zhotovení stavby.

1.6.4.2.2 Geodetická kontrolní měření.

Kontrolní měření zhotovitele se rozumí zjištění geomet
rických parametrů a dalších fyzikálních vlastností sta
vebních dílců a dokončených stavebních konstrukcí 
a objektů, které jsou určeny dokumentací. Pro kontrolu 
geometrické přesnosti platí ustanovení ČSN ISO 7737, 
CSN ISO 7077,ČSN ISO 7078. ČSN ISO 8322-1 až 
ČSN ISO 8322-8 (ČSN 73 0212), ČSN 73 0210-1, ČSN 
73 0210-2, ČSN 73 0212-1,4,5,6,7.
Toto měření slouží ke kontrole shody geometrických pa
rametrů určených dokumentací se skutečnými parameůy. 
Dále se provede kontrolní měření těch fyzikálních vlast
ností, které jsou jmenovitě určeny dokumentací, TKP 
nebo ZTKP.
V ýsledky kontrolního měření včetně vyhodnocení od
chylek předkládá zhotovitel správci stavby a využijí se 
jako podklad pro převzetí prací a pro zhotovení doku
mentace skutečného provedení stavby. N áklady na kon
trolní měření jsou obsaženy v cenách za zhotovení prací. 
Za kontrolní měření se nepovažuje měření za účelem 
zjištění množství provedených prací.

1.6.4.2.3 Měření posunů a deformací.

Účelem měření posunů a deformací stavebních objektů

je:

- získat podklady pro posouzení vzájemného vlivu zá
kladové půdy a stavby a působení stavebního objektu 
na blízké stavby,

- porovnávat skutečné hodnoty posunů s očekávanými 
hodnotami,

- sledovat stav, funkci a bezpečnost stavebních objektů,

- sledovat stav, funkci a bezpečnost dosavadních staveb
ních objektů ovlivněných stavební činností v okolí.

Dokumentace stavby, TKP nebo ZTKP určují objekty, 
u kterých zhotovitel zajistí měření posunů a přetvoření. 
Součástí dokumentace musí být projekt měření pro kaž
dý objekt nebo jeho část, který je určen ke sledování, 
jedná-li se o více objektů, je zpracován společný projekt 
měření.
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Měření posunů a přetvoření stavebních objektů zajistí 
zhotovitel ve shodě s projektem měření, zpracovaným 
pro objekty uvedené v či. 2 ČSN 73 0405. Měření se pro
vádí během stavby a po jejím dokončení.

Obsah projektu měření stanoví čl. 5 ČSN 73 0405. 
Vlastní měření se provede podle oddílu II a výsledky 
měření se vyhodnotí podle oddílu III ČSN 73 0405.

1.6.4.2.4 Zaměření skutečného provedení.

Měření zajišťuje zhotovitel a zahrnuje kontinuální zá
znam prostorové polohy stavby a geodeticky zaměřenou 
polohu, tvar a určující rozměry všech objektů stavby, 
pokud není objednatelem určeno jinak. Výsledky slouží 
zhotoviteli k vypracování dokumentace skutečného 
provedení a jsou nedílnou součástí přejúnky stavby 
nebo její části. Zaměření skutečného provedení stavby 
dálnice provádí zhotovitel v hustotě podrobných bodů, 
schopných využití pro digitální mapu dálnice v M 
1:1000. Závazný souřadnicový systém je S- JTSK, výš
kový Bpv.

1.6.4.3 Kontrola prováděná správcem stavby

Výkon stavebního dozoru zahrnuje kontrolu zeměmě
řičské činnosti zhotovitele z hledisek správnosti, úpl
nosti a přesnosti. Tuto kontrolní činnost může provádět 
pouze odborně způsobilá osoba a výsledky musí být 
ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
(podle zákona č.200/1994 Sb., § 13, ödst. 1, písmeno c). 
Předmětem kontroly je zejména:

- správnost vytyčovacích prací,
- zaměření v terénu,

- poloha, tvar a rozměry prací a ob jektů,
- ověření rozměrů provedených prací pro jejich odsou

hlasení nebo převzetí,
- měření pro vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby.

V případě zjištění chybných výsledků zeměměřické čin
nosti zhotovitele nařídí správce stavby jejich nápravu. 
Kontrola prováděná správcem stavby nezbavuje zhoto
vitele odpovědnosti za správnost a přesnost jeho země
měřičské činnosti

Jestliže nějaké práce byly provedeny na základě chyb
ných výsledků zeměměřické činnosti zhotovitele, je ten
to povinen provést nápravu na vlastní náklady a ve 
shodě s pokyny správce stavby.

1.6.4.4 Přesnost geodetického měření

Ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. musí přesnost geo
detických prací zhotovitele i kontrolní měření správce 
stavby vyhovovat požadavkům souboru norem, které 
jsou uvedeny v příloze citované vyhlášky pod bodem 5. 
Z uvedených předpisů jsou nejdůležitější normy ČSN 
73 0212-4, ČSN 73 0405, ČSN 73 0420, ČSN 73 0421, 
ČSN 73 0422, ČSN 73 2611 a ČSN 73 3050.

U pozemních komunikací se podle ČSN 73 0212-4 ze

jména kontroluje:

a) prostorová poloha,

b) poloha ve vodorovné rovině v místech, která cha
rakterizují průběh osy komunikace,

c) výška v místech, která jsou určena dokumentací 
stavby,

d) příčný sklon vozovky a zpevněné krajnice,

e) tloušťka jednotlivých vrstev vozovky,

g) vzdálenost od jiných objektů v křížení nebo v sou
běhu.

1.6.4.5 Přesnost vytyčování a geometrická přes
nost mostních objektů

V příloze č. 4 kapitoly TKP 18 se stanovují technické 
kvalitativní podmínky jak pro stanovení vytyčovacích 
a geometrických odchylek v dokumentaci stavby, tak 
pro kontrolní měření přesnosti vytyčení při zhotovení 
mostů a betonových konstrukcí PK. Zároveň určuje pro 
předmětné práce minimální technickou úroveň a poža
davky na zajištění jakosti prací.

1.7 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

1.7.1 Odsouhlasení prací

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly 
provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě 
o dílo, t j., že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají požadavkům dokumentace, 
TKP, ZTKP a případně dalšún dokumentům smlouvy. 
Toto odsouhlasení je nutné pro:

- zahájení následujících prací, které na posuzované 
práce navazují nebo je zakryjí,

- potvrzení měsíčních plateb za provedené práce.

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pe
čovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem, pokud je ve smlouvě 
o dílo dohodnuto nositelství nebezpečí škod na zho
toviteli.

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
správci stavby písemnou formou. K žádosti se přikládají 
doklady prokazující řádné provedení prací, pokud pro 
konkrétní práci jsou předepsány nebo přicházejí v úva
hu, tj.:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s průkaznůni zkouškami a ustanovenúui smlouvy 
o dílo,

- doklady o kvalitě stanovených výrobků podle zák. 
č. 22/1997 Sb. a nař. vl. č. 178/1997 Sb.,

- doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zák. 
č. 22/1997 Sb. a „MP k resortnímu systému jakosti 
v oboru pozemních komunikací v oblasti 2.3.2 - ostat
ní výrobky“,

- výsledky konůolních měření,

- změřené výměry,

- všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo 
a obecně závaznými předpisy nebo správcem stavby.
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Odsouhlasení prací provede stavební dozor jen pokud 
bylo dodrženo provedení podle dokumentace a kvalita 
odpovídá požadavkům TKP a ZTKP.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vy
plývající ze smlouvy o dílo.

1.7.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jed
notlivé části (objekt, provozní soubor, jejich části, úsek) 
ve shodě s požadavkem objednatele, který je uveden ve 
smlouvě o dílo.

Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které 
svolává správce stavby po oznámení zhotovitele, že do
končil příslušný objekt, technologické vybavení, úsek 
nebo celou stavbu. Podmínkou uskutečnění přejímacího 
řízení je provedení přejímacích zkoušek s kladným vý
sledkem, pokud jsou tyto zkoušky v obsahu smlouvy 
o dílo požadovány.

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

- kompletní DZS a vyhotovená RDS (obě dokumenta
ce s vyznačením všech provedených změn)

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

- zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo nepří
stupných prací, konstrukcí nebo zařízení správcem 
stavby,

- zápisy a protokoly o zkouškách, měřeních, odzkouše
ní smontovaných zařízení,

- revizní zprávy,
- výsledky zatěžovacích zkoušek,
- u mostu zápis o pivní hlavní prohlídce
- dokumentaci prokazující kvalitu použitých výrobků 

(materiálů, dílců a konstrukcí), tj. kopie prohlášení 
o shodě, certifikátů atd. včetně výsledků a hodnocení 
zkoušek,

- protokoly o odzkoušení technologických zařízení
- výsledky kontrolních měření, měření posunů 

a přetvoření,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- stavební deníky,
- všechny další doklady, které správce stavby požado

val v průběhu stavby.

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení zhotovitel před
loží na základě všech výše uvedených dokumentů zprá
vu o hodnocení jakosti díla. Při vypracování zprávy 
o hodnocení jakosti postupuje zhotovitel podle metodic
kého pokynu „Zásady pro hodnocení jakosti dokonče
ných staveb PK zhotovitelem“ (ŘSD-CR, 1998).

Pokud objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní 
celkové hodnocení jakosti provedených prací, předá ko
pii zhotoviteli a následnému správci. Hlavním podkla
dem je zpráva o hodnocení jakosti zpracovaná 
zhotovitelem, závěry správce stavby k činnosti zhotovi
tele a výsledky zkoušek a měření objednatele.

Převzetí prací uskuteční objednatel/správce stavby pou
ze tehdy, když všechny přebírané práce jsou provedeny 
ve shodě s dokumentací stavby, s požadavky TKP, 
ZTKP a případnými odsouhlasenými změnami.

Přejímací řízení se uzavře „Protokolem o převzetí pra
cí“, který vystaví správce stavby (obsah protokolu viz. 
příloha č.7 čl. 3.2.2).

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat 
o dílo nebo jeho část na objednatele, který se stává 
odpovědným za škody vzniklé na díle, pokud nevyplý
vají z vadného plnění zhotovitele.

Převzetím prací se neruší zbývající závazky zhotovitele 
určené smlouvou o dílo a obecně závaznými právními 
předpisy, tj. zejména odpovědnost za vady díla.

Převzetí 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.

1.8 STAVENIŠTĚ

Dokumentace pro zadání stavby určuje staveniště a jeho 
využití pro stavbu zejména těmito údaji:

- hranice staveniště nebo stavenišť,
- členění ploch staveniště na části, které budou předány 

postupně,
- pořadí, ve kterém budou jednotlivé části předávány,

- plochy, na kterých je možno vybudovat deponie a do
časné objekty zařízení staveniště,

- přívody a napoj ovací a odběrová místa vody, energií, 
telefonu, kanalizace, atd.,

- ochranná opatření stávajících objektů, zařízení a po
rostů,

- údaje o dopravních trasách,
- možnost využití stávajících objektů a zařízení.

1.8.1 Předání staveniště

Předání staveniště zhotoviteli zajišťuje objednatel nebo 
jeho správce stavby. Účastníkem předání, pokud objed
natele nezastupuje správce stavby, je vedle objednatele 
a zhotovitele také správce stavby, případně zaintereso
vané osoby pozvané objednatelem. Staveniště je předá
no objednatelem zhotoviteli v souladu se smlouvou 
o dílo najednou nebo po částech.

Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště v rozsahu podle dokumentace stavby s jas
ně stanoveným obvodem a členěním,

- přístupy na staveniště, které v souladu se smlouvou 
o dílo má zajistit,
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- objednatelem určené deponie a místa skladu materiá
lů a požadavky na jejich užívaní,

- vytyčení prostorové polohy stavby ve shodě s poža
davky stavebního zákona (oddíl 6, § 75), provedené 
podle vytyčovacích výkresů dokumentace a v soula
du s územním rozhodnutím a stavebním povolením,

- případně další potřebné náležitosti.

Hranice staveniště se určí jedním z těchto způsobů:

- fyzické vyznačení v terénu dle údajů v dokumentaci,
- seznam souřadnic určujících bodů hranice staveniště,

- seznam určujících bodů hranice staveniště odvoze
ných z vytyčovací sítě.

Předání staveniště (části staveniště) je ukončeno pode- 
psáním zápisu o odevzdání staveniště, ve kterém musí 
být uvedeny veškeré náležitosti předání (co bylo předá
no, v jakém stavu atd.) a uvedeno , že staveniště bylo 
předáno ve stavu, které umožňuje zhotoviteli zahájení 
prací ve lhůtě stanovené smlouvou, popř. se uvedou zjiš
těné závady a lhůty k jejich odsůanění.

Po převzetí staveniště, a je-li vydáno stavební povolení, 
může zhotovitel zahájit práce na stavbě i na vybudování 
zařízení staveniště, pokud jsou splněny další předpokla
dy určené smlouvou o dílo.

Problematika předání staveniště je obsažena také ve 
Všeobecných dodacích podmínkách, případně ve 
Zvláštních dodacích podmínkách. Ve všeobecných do
dacích podmínkách se jedná o tyto články:

či. 42.1 - Předání staveniště,

či. 42.2 - Prohlášení zhotovitele o převzetí staveniště,

či. 42.3 - Prodlevy v předání staveniště,

čl. 42.4 - Povolení přístupů a provoz pomocného vy
bavení.

Plné znění výše uvedených článků ze Všeobecných do
dacích podmínek je uvedeno v příloze č. 6.

1.8.2 Objekty a zařízení pro správce stavby

Objekty a zařízení pro objednatele/správce stavby zřizu
je zhotovitel v rámci zařízení staveniště na-základě po
žadavku smlouvy o dílo. Objekty, zařízení, jejich 
vybavení a termín zřízení určují Zvláštní dodací pod
mínky stavby nebo soupis prací stavby.

1.8.3 Informační tabule

Zhotoviteli se ukládá povinnost umístit na vhodném 
místě tabuli s informacemi o stavbě, která musí obsaho
vat alespoň tyto údaje:

Název stavby

Investor / objednatel (název, adresa, telefon)

Správce stavby (název, adresa, telefon)

Zhotovitel (název, adresa, telefon)

Den zahájení a 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 
veřejně přístupného prostoru mimo staveniště. Rozměry 
a způsob zpracování podléhají souhlasu správce stavby. 
U liniových staveb se tabule umísťují na začátku a na 
konci stavby.

Dále pak umístit informační tabule s nápisem ZÁKAZ 
VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM A VOZID
LŮM u vjezdů do staveniště a na místech s nebezpečím 
úrazu.

1.8.4 Vytyčení

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

Zhotovitel převezme vytyčovací polohopisnou a výško
pisnou síť od objednatele a podle své potřeby ji doplní. 
Vytyčovací body musí být pevné podle čl. 28 a 29 CSN 
730415. Nové body musí být ve třídě přesnosti min. II. 
Tyto body musí zhotovitel po dobu stavby chránit před 
poškozenůn a zničením, stejně jako body výškopisné 
sítě.

Po skončení stavby převezme objednatel od zhotovitele 
vybrané body důležité k dalšůnu měření (např. pro 
sledování průběhu sedám tělesa nebo konstrukce).

Zhotovitel provede vytyčení jednotlivých objektů podle 
čl. 17.1 Všeobecných dodacích podmínek. Přesnost vy
tyčování stavebních objektů určuje článek 1.6.4 této ka
pitoly TKP.

1.8.5 Původní výšky terénu

Původní výšky terénu, které udává dokumentace pro za
dání stavby, jsou podkladem pro určení výchozích vý
měr zemních prací uvedených v soupisu prací. Před 
zahájením zemních prací zaměří zhotovitel za účasti 
správce stavby skutečné výšky terénu. Zaměřený terén 
slouží jako podklad pro fakturaci. Množství provede
ných zemních prací bude měsíčně (nebo podle požadav
ků správce stavby) zaměřeno zhotovitelem a potvrzeno 
správcem stavby.

1.8.6 Inženýrské sítě

Rozsah inženýrských sítí ve staveništi stanoví doku
mentace pro zadání stavby. Dokumentace stanoví rov
něž dotčené sítě a rozsah jejich přeložek.

Nejpozději do předání staveniště se provede vytyčení 
podzemních i nadzemních vedení v souladu se schvále
nou dokumentací pro zadání stavby a prověří funkčnost 
tohoto zařízení. To provede objednatel nebo zajistí tuto 
činnost na základě objednávky u zhotovitele. Vytyčení 
a funkčnost zaznamená do stavebního deníku a nechá 
potvrdit správcem vedení. V případě přerušení inženýr
ských sítí zařídí zhotovitel okamžitě jejich provizorní 
přeložky, které musí řádně udržovat. Pokud dojde k po
rušení inženýrských sítí, které byly řádně vyznačeny 
v dokumentaci pro zadání stavby, nebo sítí o kterých zho
tovitel prokazatelně předem věděl, hradí veškeré náklady
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na zřízení přeložek, jejich údržbu a náhrady škod vznik
lých poškozením zhotovitel.

Zhotovitel je povinen si ověřit u správců inženýrských 
sítí existenci případných nově položených sítí v období 
po dokončení dokumentace.

Jestliže inženýrské sítě nebyly v dokumentaci pro zadá
ní stavby vyznačeny nebo zhotovitel nebyl o jejich 
existenci prokazatelně informován, hradí veškeré nákla
dy související s přeložkami a jejich údržbou objednatel.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu

Stavební práce na pozemních komunikacích se ve zvláš
tních případech, které určuje dokumentace pro zadání 
stavby, provádějí za veřejného provozu.

Jedná se o provoz:

a) silniční,

b) železniční,

c) tramvajové dopravy,

d) pěší,

e) vodní dopravy.

Pro provádění prací za veřejného silničního provozu je 
třeba provést dopravní značení a dopravní zařízení 
k usměrnění silničního provozu, aby uživatelé komuni
kace byli seznámeni se stupněm omezení provozu (TP 
65 a TP 66). Dopravní značení a dopravní zařízení 
k usměrnění provozu stanoví dokumentace pro zadání 
stavby, která podléhá schválení silničního správního 
úřadu aMV/Policie ČR (zák. č. 13/1997 Sb. §25, 
odst.l a odst. 4., písni. c3; vyhl. č. 104/1997 Sb., §40).

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

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

Provádění prací za pěšího provozu stanoví dokumenta
ce pro zadání stavby a řídí se těmito hlavními zásadami:

- komunikace pro pěší ve staveništi musí být řádně vy
značeny, zpevněny a čištěny,

- veškeré výkopy v blízkostí pěších tras musí být ozna
čeny a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k pádu 
chodců do výkopu,

- při provádění prací ve výškách v blízkostí pěších tras 
(např. na mostech) musí být zřízeny konstrukce, zá
chytné sítě apod. k zachycení padajícího materiálu 
nebo nářadí. Dokumentaci konstrukcí zajistí zhotovi
tel podle čl. 1.10.2 těchto TKP.

1.8.8 Objížďky

V případě nutnosti úplné uzavírky pozemní komunikace 
navrhne zhotovitel převedení provozu objížďkou, 
není-li návrh a dopravní značení objížďky obsaženo 
v dokumentaci pro zadání stavby. Dopravní značení ob

jížďky se navrhne podle vyhlášky 99/1989 Sb., ČSN 01 

8020 a TP 65 a TP 66.

Osazení dopravních značek podle dokumentace prove
de zhotovitel. Kontrolu dopravních značek provede 
před uvedenún objížďky do provozu Policie ČR za účas

ti správce stavby a zhotovitele.

O povolení uzavírky silnice požádá zhotovitel příslušný 
silniční správní úřad (zákon č. 13/1997 Sb., § 24 a vy
hláška MDSč. 104/1997 Sb., § 39). Na základě vydané
ho povolení a jeho podmínek provede uzavírku silnice 
zhotovitel za součinnosti Policie ČR.

Po skončení uzavňky zhotovitel neprodleně odstraní 
dopravní značení objíždlcy a dopravní značení komuni
kací sloužící jako objížďka uvede do původního stavu, 
pokud není v dokumentaci nebo správcem stavby stano
veno jinak.

V případě že tak stanoví dokumentace, provede zhotovi
tel před uvedením objížďky do provozu předepsané prá
ce na komunikacích objížďkové trasy (např. vyspravení 
výtluků, zesílení vozovky). V případě, že dokumentace 
tak nestanoví, je zhotovitel povinen vypracovat tento 
návrh sám. Doporučuje se komisionálni posouzení sta
vu objížďkové trasy za účasti správce stavby, zhotovite
le, správce komunikace a silničního správního úřadu 
před uvedením objížďky do provozu a po jejím ukonče
ní, ke stanovení případných oprav poškození vozovky 
objížďkové trasy vzniklých silničním provozem po 
dobu trvání objížďky.

1.8.9. Zařízení staveniště

Zařízení staveniště a stavební vybavení (včetně všech 
strojů a zařízení), jakož i postup vybudování zařízení 
staveniště a jeho provozování, udržování a likvidace, 
pokud je to v souladu se stavebním povolením, je záleži
tostí zhotovitele, který však musí v této věci respekto
vat:

- případné podmínky dokumentace nebo smlouvy 
o dílo,

- podmínky stavebního povolení,
- příslušné právní a technické předpisy.

V objektech zařízení staveniště je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostom pro 
výkon stavebního dozoru objednatele. Rozsah, druh 
a vybavení prostorů určuje smlouva o dílo.

1.8.10 Základní podmínky pro užívaní stave
niště

Podmínky pro uspořádání a užívaní staveniště, které 
zhotovitel musí plně respektovat:

1. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit pří
sunovými cestami materiálu tak, aby se stavby 
mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat a od
straňovat. Nesmí při tom docházet k ohrožování 
a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
staveb, pozemků staveniště a přístupových komu
nikací, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, 
k zamezování přístupů k přilehlým stavbám nebo
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pozemkům a k porušení podmínek ochranných pá
sem nebo chráněných území.

2. Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná 
technická zařízení musí být bezpečná.

3. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se 
vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, 
vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku 
nebo jiné zájmy společnosti.

4. Stavební výrobky a materiály se musí na staveništi 
řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat a přitom 
dbát veřejného pořádku.

5. Podzemní energetické, telekomunikační, vodo
vodní a kanalizační sítě, zařízení pro rozvod tepla 
a topných plynů v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním sta
veniště. Tyto sítě, včetně měřičských značek 
v prostoru staveniště, se musí náležitě chránit 
a podle potřeby zpřístupnit po celou dobu staveb
ních prací.

6. Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, 
které jsou v dosahu účinků zařízení staveniště, 
musí se po dobu provádění nebo odstraňování stav
by bezpečně ochránit.

7. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro 
staveniště použijí jen v nezbytném rozsahu a době. 
Před ukončením jejich užívaní se musí uvést do pů
vodního stavu. Jestliže se užíváním narušuje ply
nulost dopravy, musí se včas zabezpečit náhradní 
dopravní řešení.

8. Veřejná prostranství a pozemní komunikace do
časně užívané pro staveniště a současně ponechané 
v užívaní veřejnosti (chodníky pod lešenůn, pod
chody, přechody, apod.), se musí po dobu užívání 
bezpečně ochraňovat.

9. Nebezpečná místa staveniště se podle potřeby za
bezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí 
proti přístupu nepovolaných osob.

10. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, 
která jsou zcela nebo zčásti umístěna na veřejných 
pozemních komunikacích a veřejných prostran
stvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za sní
žené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit světly.

11. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí 
svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, pra
chem, zápachem, oslňováním, zastíněním působit 
na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na 
okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení pro
vozovat jen ve vymezené době.

12. Provádějí-li se stavební práce nebo jsou-li v provo
zu staveništní zařízení za snížené viditelnosti nebo 
v noci, musí se staveniště na všechpotřebnýchmís- 
tech dostatečně osvětlit.

1.8.11 Vyklizení staveniště

K okamžiku zahájení přejímacího řízení musí zhotovitel 
odstranit z té části staveniště, na které jsou umístěny do
končené a přebírané práce, veškeré své stavební vybave
ní, přebytečný materiál a odpadky, předměty

pomocných prací všeho druhu, aby byla y čistém a řád
ném stavu ke spokojenosti správce stavby a dílo (nebo 
jeho část) bylo možno převzít a bezpečně provozovat. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, nepovažují se práce za 
řádně provedené a přejímací řízení se odloží do doby, 
než je uvedený požadavek splněn.

Vydáním protokolu o převzetí prací přebúá objednatel 
dokončené práce současně s příslušnou částí staveniště. 
Toto platí bez ohledu na to, jedná-li se o objekt, úsek 
nebo celou stavbu.

V případě převzetí dokončení jednotlivých objektů nebo 
úseků, může zhotovitel plně používat zbývající část sta
veniště.

Jedná-li se o převzetí celé stavby, je zhotovitel oprávněn 
zůstat na staveništi až do konce doby určené pro odstra
nění vad, a to i s materiálem, stavebním vybavením a za- 
řízením pro pomocné práce, které jsou zapotřebí pro 
odstranění vad.

Je-li stavba převzata bez závad, nebo byly odstraněny 
vady, musí zhotovitel vyklidit zbývající část staveniště 
do 30 dnů po vydání protokolu o převzetí prací, nebo po 
době určené pro odstranění vad, pokud smlouva o dílo 
neurčuje jinak (avšak nejpozději ve lhůtě stanovené ve 
stavebnún povolení). Z vyklizené části staveniště musí 
být odstraněny dočasné stavby, provizorní práce, zbylý 
materiál a všechny odpady. Všechny plochy se vyčistí 
a uvedou do původního stavu nebo do stavu určeného 
smlouvou o dílo.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.1 Všeobecně

Podle § 537 obchodního zákoníku má zhotovitel právo 
postupovat při provádění stavby samostatně, ale je povi
nen plnit podmínky smlouvy, které jsou uvedeny přede- 
vším ve Všeobecných dodacích podmínkách staveb PK 
a ty pokyny objednatele a správce stavby týkající se způ
sobu provedení,.

Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadav
ky dokumentace, TKP, ZTKP a ostatních dokumentů 
obsahu smlouvy o dílo tak, aby bylo dosaženo předepsa
ného umístění, tvaru, rozmění, jakosti a vybavení všech 
objektů i celé stavby. Práce musí organizovat a zabezpe
čovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a dodrže
ny podmínky příslušných právních a technických 
předpisů uvedených v jednotlivých kapitolách TKP.

Objednatel je oprávněn kondolovat provádění stavby 
a vykonávat stavební dozor v rozsahu určeném smlou
vou o dílo. Toto oprávnění je obecně dáno § 550 ob
chodního zákoníku. Sleduje se zejména, zda se práce 
provádějí podle dokumentace stavby, smluvních (doda
cích) podmínek, VDP, ZDP, TKP, ZTKP a v souladu se 
stavebnún povolením, s obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami a předpisy. Kontiolní 
činnost prováděná správcem stavby nezbavuje zhotovi
tele jeho závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, ani 
odpovědnosti za dodržování právních předpisů.
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1.9.2 Technologie provádění zhotovovacích 

prací

Zhotovitel musí provádět zhotovovací práce v souladu 
s 51. 1.3.3.4 a 51. 1.4 této kapitoly TKP.

V případě že zhotovitel hodlá použít jinou technologii 
pro provádění zhotovovacích prací než předepisuje pří
slušná kapitola TKP a ZTKP, musí být předem zhotovi
telem zpracován příslušný technologický předpis 
a předložen objednateli/správci stavby k odsouhlasení. 
Zhotovitel může použít navržený technologický předpis 
až pojeho odsouhlasení objednatelem/správcem stavby.

Zhotovitel může postupovat při provádění prací, pro 
které není v TKP nebo ZTKP povinnost zpracovat tech
nologické předpisy určena, podle svého uvážení. Musí 
ale respektovat obecně platná omezení (počasí, vlast
nosti výrobků, materiálů atd.) a zvolit takovou technolo
gii, která zaručí dosažení požadované kvality. Jestliže to 
správce stavby považuje za účelné, vyzve zhotovitele, 
aby předložil ještě před započetím prací jím zvolené 
pracovní postupy k posouzení a schválení.

Podklady schválené správcem stavby mají platnostTKP 
avšak nesmí být s nimi v rozporu.

1.9.3 Stavební práce prováděné hornickým 

způsobem

Některé stavební práce při stavbě pozemních komunika
cí jsou klasifikovány jako práce prováděné hornickým 
způsobem a jejich provádění pak spadá pod působnost 
zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky CBÚ č. 15/1995 Sb.

Jsou to zejména tyto práce:

- zemní práce prováděné hornickým způsobem, zejmé
na hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož 
i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 nr,

- zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, 
pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než
100.000 m3,

- inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum 
prováděný za účelem získání doplňujících údajů pro 
dokumentaci stavby.

K činnosti prováděné hornickým způsobem musí být 
oprávnění vydané příslušným obvodním báňským úřa
dem v jehož obvodu má právnická nebo fyzická osoba 
sídlo.

1.9.4 Ochranná pásma

Před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly za
sáhnout do ochranných pásem nadzemních i pozemních 
inženýrských sítí, drah a pozemních komunikací, si zho
tovitel musí vyžádat souhlas k zahájení stavebních prací 
příslušného správce (pro pozemní komunikace vydává 
povolení Silniční správní úřad). Tyto práce mohou být 
prováděny pouze za správcem stanovených podmínek 
a případně pod jeho dozorem. Jedná-li se o podzemní 
vedení, která by mohla být dotčena prováděnými prace
mi, musí zhotovitel zajistit u správce jejich vytyčení 
a vyznačení na povrchu území.

Jestliže se práce provádějí v blízkostí nebo uvnitř sídel
ního útvaru, musí zhotovitel respektovat jednak pod
mínky stanovené stavebním povolením a dále 
požadavky pro ochranné pásmo obytné zóny sídelního 
útvaru.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti 
vodních zdrojů slouží ochranná pásma, která podle pot
řeby stanoví příslušný okresní úřad, referát životního 
prostředí. Pokud stavba prochází tímto ochranným pás
mem, základní problematiku řeší dokumentace. Zhoto
vitel je povinen řídit se podmínkami určenými pro 
provádění prací, které jsou uvedeny ve stavebním povo
lení, a dále musí respektovat požadavky hygienických 
předpisů pro ochranu podzemních vod i vodních toků.

Prochází-li stavba chráněnou oblastí přirozené akumu
lace vod, nebo zvláště chráněným územím z hlediska 
ochrany přírody a krajiny, zhotovitel musí dodržovat 
všechny podmínky a požadavky dokumentace, staveb
ního povolení a příslušných předpisů týkajících se těch
to území.

Zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky, které pro 
ochranná pásma určilo stavební povolení.

Jednotlivé druhy ochranných pásem:

Ochranná pásma elektrických venkovních vedení, pod
zemních vedení a elektrických stanic jsou stanovena zá
konem č.222/1994 Sb., § 19.

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zá
konem č. 222/1994 Sb., § 26.

Ochranná pásma výroben a rozvodů tepla určuje zákon 
č. 222/1994 Sb., § 34.

Ochranná pásma sdělovacích kabelů - zákon č. 
110/1964 Sb. ve znění zákona č. 150/1992 Sb.

Ochranná pásma potrubí pro pohonné látky a ropu vy
mezuje vládní nařízení č.29/1959.

Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a místní ko
munikace určuje zákon 5.13/1997 Sb. (§ 30 až. § 35) 
a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb.

Ochranné pásmo dráhy je stanoveno zákonem 
č.266/1994 Sb., § 8.

Ochranné pásmo obytného sídelního útvaru určuje vy
hláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických poža
davcích na výstavbu.

Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví dle zákona č. 
138/1973 Sb. příslušný vodohospodářský orgán. Dosud 
určená ochranná pásma jsou uvedena v „Základní vodo
hospodářské mapě ČSR“.

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů určených 
k hromadnému zásobování pitnou vodou a užitkovou 
vodou a zásady pro jejich vymezení a využívání určuje 
Směrnice č. HE 51/79 MZd ČSR.

Výše uvedené právní předpisy určují co je v ochranných 
pásmech zakázáno, případně jak mohou být využívána, 
aby se umožnil spolehlivý provoz příslušných sítí a ko
munikací a zajistila se ochrana vodních zdrojů, přírody, 
krajiny a života, zdraví a majetku osob. Zhotovitel musí
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tyto zákazy respektovat. Za případné nedodržení této 
povinnosti plně zodpovídá zhotovitel.

1.9.5 Práce za veřejného provozu na poze
mních komunikacích

1.9.5.1

Dokumentace nebo smlouva o dílo určuje, které práce se 
provedou za veřejného silničního provozu. Pracoviště 
se musí vybavit, ve shodě s dokumentací, dopravním 
značením, dopravním zařízením pro usměrňování pro
vozu a zajištění bezpečnosti pracovníků i silničního pro
vozu. Zhotovitel si zajistí souhlas správce komunikace 
se zahájením prací a projedná omezení provozu s pří
slušným oddělením Policie ČR dle zákona č. 13/1997 
Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb. a zákona č. 12/1997 Sb.

Provádění prací za pěšího provozu stanoví dokumentace 
stavby. Zhotovitel se musí řídit těmito hlavními zásada
mi:

- komunikace pro pěší ve staveništi musí být řádně vy
značeny, zpevněny a čištěny,

- veškeré výkopy v blízkostí pěších tras musí být ozna
čeny a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k pádu 
chodců do výkopu,

- při provádění prací ve výškách v blízkostí pěších tras 
(např. na mostech) musí být zřízeny ochranné kon
strukce, záchytné sítě ap. k zachycení padajícího ma
teriálu nebo nářadí.

1.9.5.2 Náklady na opravy veřejných komunika
cí dotčených stavbou.

a) Jedná-li se o stávající veřejné komunikace, které 
převážně ke své stavební činnosti používá zhotovi
tel, odpovídá zhotovitel v této době za jejich údrž
bu a po ukončení stavební činnosti za uvedení 
komunikace do původního stavu. Poměr úhrady 
škod způsobených provozem vozidel zhotovitele 
a normální veřejnou dopravou určí objednatel.

b) Jedná-li se o stavbu nových veřejných komunikací 
vynucených stavbou (ať se jedná o provizorní ob
jížďky nebo trvalou změnu trasy veřejné komuni
kace) jsou tyto práce uvedeny v rozpočtu stavby 
a jsou hrazeny zhotoviteli jako každý jiný objekt. 
Užívá-li tyto nové veřejné komunikace také zhoto
vitel ke své stavební činnosti platí pro údržbu 
a uvedení do původního stavu to, co je uvedeno 
Ad a).

c) Obecně platí, že škody způsobené stavební činnos
tí zhotovitele na veřejných komunikacích hradí 
plně zhotovitel. Zhotovitel se při své stavební čin
nosti musí řídit články 29.1,30.1,30.2 a 30.3 VDP.

1.9.6 Nálezy na staveništi

Dojde-li při činnosti na staveništi k nepředvídaným ná
lezům kulturně cenných předmětů, zbytků staveb, chrá
něných částí přáody nebo archeologickým nálezům, 
postupuje se ve shodě s ustanovením stavebního zákona 
a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči takto:

a) zhotovitel je povinen okamžitě zastavit všechny 
práce na nalezišti a provést všechna potřebná opat
ření, aby se zabránilo poškození, zničení nebo ztrá
tě nálezu a neprodleně ohlásit nález správce 
stavby/objednateli,

b) správce stavby prověří, zda je nález řádně zabezpe
čen, zajistí případné odstranění nedostatků a o ná
lezu ihned uvědomí stavební úřad a orgán státní 
památkové péče. Jedná-li se o chráněné části příro
dy, je dále třeba učinit oznámení orgánu státní 
ochrany přírody, v případě archeologického nálezu 
oznámení archeologickému ústavu,

c) hrozí-li prodlení oznamovací povinnosti, protože 
správce stavby není k dosažení (např. z důvodu 
provádění pouze občasného stavebního dozoru), 
zhotovitel zajistí oznámení nálezu podle písmene
b) a následně co nejdříve uvědomí správce stavby,

d) o předmětu, místu a datu nálezu, nálezci, zabezpe
čovacích opatřeních a provedeném oznámení se 
musí provést záznam do stavebního deníku nebo 
vypracovat protokol.

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

Jestliže podmínky stavebního úřadu na ochranu zájmů 
příslušných státních orgánů k nálezům na staveništi způ
sobí zhotoviteli zvýšené náklady, nebo dojde ke zdržení 
prací v důsledku zastavení nebo přerušení prací, pak 
správce stavby po projednání s objednatelem a zhotovi
telem určí a smluvně dojedná:

- prodloužení lhůty provedení prací, ke které se zhoto
vitel zavázal ve smlouvě o dílo,

- a/nebo částku, o kterou se zvýší cena díla podle roz
počtu.

(VDP čl. 27.1)

1.9.7 Komunikace mezi účastníky výstavby

U středních a malých staveb je pro převážnou část pí
semných sdělení mezi objednatelem a zhotovitelem ur
čen stavební deník.

U rozsáhlých staveb je obvykle předepsáno vedení sa
mostatných stavebních deníků pro jednotlivé části stav
by a pro celou stavbu pak určen přehledný stavební 
deník. V tomto případě jsou stavební deníky vedeny za 
účelem evidovat obecné skutečnosti a skutečnosti důle
žité pro posouzení prací stavebním úřadem a dalšími 
příslušnými třetími osobami. Pro vzájemnou komunika
ci mezi objednatelem a zhotovitelem jsou pak určeny 
jednotlivé listiny (dopisy, protokoly, formuláře a pod.), 
které umožňují přehlednější a racionálnější agendu 
s možností využití výpočetní techniky.

Způsob písemné komunikace mezi účastníky výstavby 
a způsob vedení deníků je určen ve smlouvě o dílo.
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1.9.7.1 Stavební deník vedený na středních a ma
lých stavbách.

Zhotovitel musí vést stavební deník ode dne předání sta
veniště. Vedení stavebního deníku se skončí dnem, kdy 
se odstraní stavební vady a nedodělky podle protokolu 
přejímacího řízení.

Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okol
nosti týkající se stavby, nutné pro posouzení prací sta
vebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Jedná 
se zejména o údaje časového postupu prací, záznam 
a zdůvodnění odchylek od dokumentace ověřené sta
vebním úřadem a podmínek rozhodnutí ostatních orgá
nů státní správy.

Správce stavby a objednatel sleduje obsah stavebního 
deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá 
stanoviska.

Stavební deník musí být během pracovní doby úvale 
přístupný.

Pokud smlouva o dílo nestanovuje jinak požaduje se ná
sledující forma stavebního deníku:

- deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů 
a příloh,

- úvodní listy obsahují identifikační údaje objednatele, 
správce stavby, zhotovitele a jejich případné změny,

- denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva od
dělitelné průpisy. Deník může být veden i na volných 
listech s průpisy nebo kopiemi, očíslovanými a dato
vanými shodně s originálem. Zápisy do stavebního 
deníku provádí pouze osoby k tomu pověřené objed
natelem a zhotovitelem, případně kontrolní orgány 
státní správy. K zápisu připojí jeho autor vždy svůj 
podpis.
Ke stavebnímu deníku se připojí jako přílohy všechny 
důležité listiny (protokoly, záznamy o odběrech vzor
ků, záznamy o zkouškách a měřeních, rozhodnutí ob
jednatele, správce stavby ap.) a výkresy doplňující 
jeho obsah.

Na situace, které vzniknou na stavbě a jsou popsány 
v VDP (viz. následující čl. 1.9.7.2) musí být vždy rea
gováno písemně.

Je-li na stavbě stálý správce stavby, je zhotovitel povi
nen předložit mu denní záznam nejpozději následující 
pracovní den. V případě občasného správce stavby 
předá zhotovitel osobně nebo zašle doporučeně průpisy 
jednou za týden.

Pro jednoduché stavby a po dohodě objednatele se sta
vebním úřadem může zhotovitel vést zjednodušený sta
vební deník, tj. denní záznamy se nahradí jedním 
záznamem za období nejvýše sedmidenní.

Další podrobnosti, případně odchylky od uvedených po
žadavků může určit smlouva o dílo.

1.9.7.2 Stavební deník na velké stavbě

U rozsáhlých staveb je obvykle předepsáno vedení sa
mostatných stavebních deníků pro jednotlivé části stav

by a pro celou stavbu pak určen jeden přehledný 
stavební deník.

Ambulantní výrobny stavebních směsí jsou povinny 
vést samostatně stavební deník.

Pravidla pro vedení deníku jsou stejná jak je uvedeno 
v předcházejícím odstavci - avšak do deníku se zde ne
zapisují základní vzájemná sdělení mezi objednatelem/ 
správce stavby a zhotovitelem. Tyto písemnosti jsou 
v tomto případě evidovány a ukládány dohodnutým 
způsobem mimo stavební deníky. Jedná se předevšmi 
o písemná sdělení objednatele nebo zhotovitele, která 
reagují na konkrétní situace vyskytující se v průběhu 
realizace stavby. Sdělení na situace popsané v VDP 
a ZDP musí být vždy podána písemně.

Jsou to:

a) Písemná sdělení objednatele určená následujícími 
články VDP:
4.2, 10.3, 20.3, 25.2, 25.3, 31.2, 42.1, 54.5, 63.1, 
65.5, 67.1,68.3,69.1.

b) Písemná sdělení správce stavby určená následující
mi články VDP:
2.2, 2.3, 5.2, 6.1, 6.4, 7.1, 12.2, 14.1 a 14.2, 15.1,
16.2, 17.1, 20.3, 27.1, 30.3, 31.2, 35.1, 36.4, 36.5,
37.3, 37.4, 37.5, 38.1, 38.2, 39.2, 40.1, 40.2, 41.1,
42.3, 44.1, 46.1, 48.2, 49.2, 49.3, 49.4, 50.1, 51.1,
52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 53.4, 53.5, 56.1, 63.4, 64.1,
65.3, 65.5, 65.8, 67.1, 68.3, 69.4, 70.2.

c) Písemná sdělení zhotovitele určená následujícími 
články VDP:
4.1, 6.1, 6.3,7.2,12.1,14.1,14.2,14.3,15.1,27.1,
30.3, 35.1, 37.3, 38.1, 40.3, 42.2, 44.2, 48.1, 52.2,
53.1, 53.3, 54.3, 54.4, 56.1, 57.2, 60.7, 65.5, 67.1, 
67.1,68.3,69.1,69.4.

1.10 DOKUMENTACE STAVBY

Realizační fázi výstavby pozemních komunikací slouží 
dokumentace pro zadání stavby (DZS) včetně právo
platného stavebního povolení a realizační dokumentace 
stavby (RDS).

DZS je vypracována pro zadávací řízení a je jedním z 
dokumentů Zadávací dokumentace zakázky. RDS zajiš
ťuje vždy až vybraný zhotovitel. Pokud se v TKP vyslo
vují pokyny pro projektanta je nutno je chápat jako 
pokyny pro zpracovatele realizační dokumentace stav
by. Podmínky a požadavky uvedené v TKP jsou závazné 
jak pro zpracovatele DZS, tak pro zpracovatele realizač
ní dokumentace stavby.

1.10.1 Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

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

- jednoznačné určení stavby (předmětu díla), tj. zejmé
na její polohy, celkového i dílčího uspořádání, určují
cích rozměrů, druhů konstrukcí a jednotlivých
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zhoto vo vacích prací a základních jakostních para
metrů,

- sestavení soupisu prací stavby, který obsahuje všech
ny zhotovovací práce nutné pro realizaci stavby a ur
čení rozpočtové ceny stavby (díla).

Zhotovitel je povinen si překontrolovat výměry v soupi
su prací a posoudit, zda jsou přiměřené (zda výměry 
nechybí nebo nepřebývají) vzhledem ke skutečnému 
rozsahu prací nutných k řádnému zhotovení stavby. 
Zjistí-li nesrovnalosti, tak musí tuto skutečnost bez od
kladu oznámit objednateli.

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 (MDS-OPK, 1998).

1.10.2 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 po
drobnosti, které jsou podmíněny možnostmi, stavebním 
vybavením a používanými technologiemi budoucího 
zhotovitele, skutečným postupem a organizaci prací, 
použitým materiálem apod. Tyto podrobnosti jsou před
mětem realizační dokumentace stavby (RDS), která 
musí navazovat na DZS a další doklady zadávací doku
mentace a kterou zajišťuje zhotovitel jako součást pří
pravy provedení prací v rámci svého závazku zhotovit 
stavbu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

V jednotlivých kapitolách TKP nebo v ZTKP mohou 
být požadavky na RDS upřesněny.

1.10.2.1 Členění realizační dokumentace podle 
druhu prací

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komuni
kací (MDS - OPK, 1998) člení realizační dokumentaci 
podle druhu prací, pro které se zpracovává, následovně:

a) realizační dokumentace pro pomocné práce

b) běžná realizační dokumentace pro zhotovovací 
práce

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 zpraco
vání si zahrne do jednotlivých cen prací. Správce stavby 
si však může vyžádat vypracování a předložení realizač
ní dokumentace těch prací, které by mohly následkem 
nesprávného návrhu způsobit zdržení prací nebo způso
bit škody nebo ohrožení bezpečnosti při provádění pra
cí. Ani v tomto případě nemá zhotovitel nárok na její 
přímé zaplacení.

Běžnou realizační dokumentaci pro zhotovovací 
práce zajišťuje zhotovitel. Vypracuje se je-li požadova
ná TKP nebo ZTKP nebo z vlastního popudu zhotovite

le. Správce stavby, 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 obvykle nutné pro technicky ná
ročné části nebo objekty a pro úpravu typových návrhů 
objektů. Toto dopracování si provede sám zhotovitel 
nebo ši je objedná u projektanta. Vypracování výrobně 
technické dokumentace pro konstrukce a dílce stavby 
nebo jednotlivé zhotovovací práce provede zhotovitel 
nebo příslušný podzhotovitel. Ocenění běžné realizační 
dokumentace se zahrnuje do cen za zhotovovací práce 
uvedených v soupisu prací stavby při vypracování na
bídky.

Zvláštní realizační dokumentace pro provedení pra
cí se zpracovává pro technicky velmi náročné části stav
by nebo objekty (mosty mimořádných rozpětí, ražené 
tunely, speciální technologie, patentem chráněné kon
strukce apod.). S ohledem na její velký rozsah a značnou 
cenu není vhodné její ocenění zahrnout do zhotovova- 
cích prací. Z uvedeného důvodu se zvláštní realizační 
dokumentace rozpočtuje a platí samostatně. O jejím vy
pracování a obsahu rozhoduje objednatel, který tuto do
kumentaci také schvaluje. Požadavek na vypracování je 
uveden objednatelem v ZDP. Zhotovení zvláštní reali
zační dokumentace zajišťuje zhotovitel. Potom se tato 
dokumentace stává součástí zhotovení stavby (díla), ale 
oceňuje se samostatně.

1.10.2.2 Členění realizační dokumentace z výrob
ně - 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. Dopracování 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 dílů, případně jednotlivých druhů 
prací. Tato dokumentace se člení následovně:

a) konstrukční dokumentace:

- výrobní (dílenské) výkresy,

- statické a jiné výpočty,

- výkaz materiálů,

- dílenský deník,

- technické přijímací podmínky,

b) technologická dokumentace:

- technický předpis výroby (výrobní před
pis),
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- 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 konstruk
ce nebo jednotlivé práce.

Výrobně technická dokumentace zahrnuje zejména:

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

- podrobné výkresy bednění, výztuže a postupu beto
náže pro betonové, železobetonové a předpjaté 
konstrukce 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 materiálu 
lehké prefabrikace a dalších drobných částí stavby, 
styků prefabrikátů apod.;

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

- dokumentace pomocných dopravních cest a zajištění 
veřejného provozu na těchto cestách;

- technické předpisy výroby (výroba stavebních směsí 
a dílců, hutnící pokusy, zhutňovací zkoušky, způsob 
s postup svařování atd.) a technologické předpisy (za
budování stavebních směsí, provedení zářezových 
a násypových částí silničního tělesa, zřízení izolač
ních systémů apod.),

- směrnice pro obsluhu a údržbu,
- výkresy podrobného vytyčení stavby zhotovitelem na 

základě vytyčení prostorové polohy stavby objedna
telem.

Rozměry, umístění a druhy konstrukcí se provedou tak, 
jak určuje dokumentace pro zadání stavby a podle 
rozhodnutí správce stavby.

Realizační dokumentaci pro zhotovovací práce předkládá 
zhotovitel správci stavby ke schválení. Správce stavby má 
právo si vyžádat předložení jím určené realizační doku
mentace pro pomocné práce k posouzení její vhodnosti.

1.10.3 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 správcem stavby. 
Zhotovitel postupuje v souladu s čl. 7.2 VDP.

1.10.4 Dokumentace skutečného provedení 
stavby (DSPS)

a) Před zákrytmi další vrstvou nebo pokračování dal
ších zhotovovacích prací předá zhotovitel správci 
stavby situační a výškové zaměření:

- jednotlivých inženýrských sítí,
- základů, podpěr, úložných prahů, ložisek, pilot, 

nosných konstrukcí u mostních objektů,
- pláně, konstrukčních vrstev vozovek,
- opěrných zdí, případně drobných objektů stavby,
- dalších zhotovovacích prací podle pokynů 

správce stavby.

b) Dokumentací skutečného provedení stavby se ro
zumí výkresy, ve kterých jsou uvedeny veškeré 
změny, ke kterým došlo při provádění stavby, včet
ně všech doprovodných písemností (statické vý
počty, demontážní a montážní pokyny a pod.)

c) J ako 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. Pokud je změn 
více, požaduje se nový výkres zachycující skuteč
ný stav.

d) Vypracované dokumentace skutečného provedení 
stavby jsou zhotovitelé povinni předat správci 
stavby při převzetí prací ve dvou vyhotoveních 
v DZS nebo lx v DZS a lx v RDS je-li na zhotovo
vací práce zpracována realizační dokumentace 
stavby, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Do
kumentace skutečného provedení musí být vypra
cována v trvanlivé úpravě.

e) Zhotovitel zabezpečuje odborný výkon souvisejí
cích nezbytných geodetických prací podle vyhláš
ky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 
200/1994 Sb. (tzv. Zeměměřický zákon). V soula
du s touto vyhláškou provádí zhotovitel prostřed
nictvím svého oprávněného pracovníka 
zaměřování skutečného provedení objektů v S- 
JTSK a Bpv včetně tělesa pozemní komunikace 
a vyvolaných investic. Toto měření provádí v roz
sahu daném smlouvou o dílo. Výsledky těchto mě
ření předá odpovědný úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr zhotovitele úředně oprávně
nému zeměměřickému inženýrovi objednatele, 
který po kontrole správnosti předá dokumentaci 
správci stavby, nejpozději k termínu přejímky ob
jektů objednatelem.

f) Každý výkres DSPS musí být opatřen nápisem 
„Skutečné provedení stavby/objektu“ a podepsán
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odpovědným zástupcem zhotovitele a správcem 
stavby.

1.10.5 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
kostí budov nebo kolem těchto budov bude probíhat 
provoz těžkých vozidel stavby, zajistí zhotovitel na 
vlastní náklad, po projednání se správcem stavby, foto
grafickou dokumentaci původního stavu těchto objektů 
jako doklad k případnému řešení sporů s majiteli budov 
uplatňujících nárok na náhradu škody způsobenou pro
vozem stavebních strojů nebo motorových vozidel.
V případě že videozáznam je vhodnější způsob doku
mentace nepředvídaných událostí než je fotodokumen
tace, použije se videozáznam.

1.10.6 Geodetická dokumentace

1) Stávající stav
Zaměření stávajícího stavu terénu, objektů a vyba
vení území je výchozím podkladem pro zpracování 
DZS. Zaměření stávajícího stavu je součástí DZS.

2) Vytyčovací práce
Zhotovitel je zodpovědný za přesné vytyčení všech 
prací, správnost polohy, výšek, rozmění a umístění 
všech částí zhotovovacích prací. Odpovědnosti 
a povinnosti zhotovitele při vytyčovacích pracích 
jsou podrobně popsány ve VDP či. 17.1-.

3) Měření množství prací
Zaměření výchozího stavu zajistí zhotovitel za 
účasti správce stavby. Zaměření množství prove
dené práce pro fakturaci musí být kontrolováno 
správcem stavby.

4) Měření posunů
Účel měření posunů a přetvoření stavebních objek

tů a jejich částí je popsán v čl. 1.6.4.
Jestliže se v průběhu výstavby objeví známky se
dání nebo porušení objektu nebo jeho části 
a správce stavby nařídí sledovat jeho stav, funkci 
a bezpečnost, je zhotovitel rovněž povinen tyto 
práce zajistit. Náklady na toto měření hradí zhoto
vitel v tom případě, že porušení objektu nebo jeho 
části způsobil.
Každá kapitola TKP v 6. oddíle popisuje požadav
ky na sledování deformací příslušných zhotovova
cích prací.

5) Měření stavu vody ve studních
V průběhu zpracování dokumentace stavby popíše 
projektant na základě hydrologického průzkumu 
lokality, kde by mohla být stavební činností ohro
žena hladina podzemních vod ve studních. Objed
natel zadá zpracování dokumentace měření stavu 
vody ve studních na ohrožených lokalitách v prů
běhu stavby u odborné firmy buď prostřednictvím 
projektanta nebo jako svoji přímou dodávku. 
Pokud dokumentace sledování hladin vody ve 
studních v ohrožených lokalitách je součástí DZS 
nebo je uvedena v ZTKP, je zhotovitel povinen tuto 
činnost zajistit.

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento oddíl kapitoly 1 TKP uvádí přehled a základní po
žadavky na provádění stavby z hlediska ekologie. Speci
fické požadavky z hlediska prací jednotlivých kapitol 
TKP jsou obsaženy v oddíle 10 příslušné kapitoly.

Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. 
ČNR, o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon 
upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, je
jich změn v užívání, činností, technologií, rozvojových 
koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.

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

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat poža
davky všech předpisů týkajících se životního prostředí. 
Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při 
skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění 
všech stavebních i montážních prací a při nakládání 
s odpady.

Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci 
stavby jsou konkrétně obsaženy v podmínkách staveb
ního povolení a stanoviska MŽP ČR dle zákona č. 
244/1992 Sb.

1.11.1 Hluk

Nejvyšší 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 nabyly překračovány nejvyšší přípustné hladi
ny 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 prá
ci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytný
mi přestávkami.
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Nej vyšší 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 okolím 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 mě

ření hluku.

1.11.2 Emise a prašnost

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek 
v motorech automobilů a stavebních strojů a vypouště
ním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K ním 
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.

Provádění stavebních prací způsobuje rovněž znečišťo
vání ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emi
semi z provozu stavebních strojů, prachem, 
uvolňováním prchavých látek a dalšmii druhy znečiště
ní ovzduší.

Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona 
č.211/1994 Sb. Zejména musí dbát na to, aby:

- motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém 
technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly pří
pustné meze,

- všechna pracoviště byla udržována v čistotě,
- pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny,
- pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. 

kropenůn) s cílem omezit prašnost na nejmenší mož
nou míru,

- řádnou organizací prací, užitím odpovídající mecha
nizace a použitún ochranných prostředků byla ome
zena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, 
asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demoli
cích a pod. na nejmenší možnou míru,

- veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně 
jejich úseky používané staveništní dopravy byly chrá
něny před znečištěním a řádně udržovány,

- se na stavbě omezilo používání materiálů s neekolo
gickými prchavými látkami,

- zneškodnění odpadů pálením bylo prováděno na 
vhodných místech a povoleným způsobem.

1.11.3 Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška 
č. 13/1997 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 vibračnmii účinky na budovy v blízkostí stavby poze
mní komunikace je možné tyto použít pouze se souhla
sem správce stavby po předchozím posouzení 
statického stavu budov.

Správce stavby může nařídit, aby zhotovitel zajistil mě
ření vibrací a statické výpočty u budov a zařízení, u kte
rých je nebezpečí poruch účinky vibrací.

1.11.4 Zabezpečení chráněných porostů, úze
mí, objektů a ochranných pásem

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její reali
zací dojde ke styku s chráněným územím, památkově 
chráněným objektem nebo ochranným pásmem, musí 
zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejích 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 krajiny 
ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.,

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

o ochraně přírody a krajiny,
- Zákon ČNRč. 20/1987 Sb., o statní památkové péči,

- Zákon č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zá
kon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění zákona ČNR č. 425/90 Sb. o okresních úřadech.

1.11.5 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 naří
zení vlády ČR č. 171/ 1992 Sb., kterým se stanoví uka

zatele přípustného znečištění vod (TP 83 Odvodnění 
PK).

Zejména musí dbát na zabránění úkapů a úniků ropných 
produktů, asfaltů, různých chemikálií a dalších 
ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, 
skladování i použití. Ekologicky nebezpečné odpady 
musí být bezpečně skladovány ve skladech, jejichž kon
strukce to umožňuje podle příslušných předpisů, a co 
nejdříve ze staveniště odstraněny odvezením na bezpeč
nou skládku nebo zneškodněny povoleným způsobem. 
Hygienické vybavení zařízení staveniště musí být zříze
no ve shodě se stavebním povolením a řádně provozová
no i ošetřováno.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat tyto zákonné nor
my:

- zákoně. 138/1973 Sb.,
- směrnice MZd ČSR č. 51/1979 Sb.

1.11.6 Odpady

Při provádění stavby vznikají odpady, se kterými musí 
zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 125/1997 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s doku
mentací stavby.

Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů, ome
zovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
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1.11.6.1 Definice odpadu

Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepo
třebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit.
Okruh věcí, které se považují za odpady :

- odpad z výroby nebo spotřeby dále nespecifikovaný,
- výrobky, které neodpovídají požadované jakosti,
- výrobky s prošlou lhůtou spotřeby,
- materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsledku 

plánovaných činností (např. odpad po čistících opera
cích, obalové materiály, kontejnery),

- nepoužitelné součástky (např. vyřazené baterie, vy
čerpané katalyzátory),

- látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. zne
čištěné kyseliny, znečištěná rozpouštědla, vyčerpané 
temperovací soli),

- odpad z procesů snižujících znečištění (např. kaly ze 
skrubrů, prach z vysavačů, upotřebené filtry),

- odpad z obrábění a tváření (např. třísky od soustruže
ní, okuje z válcování),

- odpad z těžby, s výjimkou odpadu podle zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (odvaly, 
výsypky a odkaliště vzniklé při hornické činnosti),

- znehodnocené materiály (např. oleje znečištěné poly
chlorovanými bifenyly),

- jakékoli materiály, látky nebo výrobky, jejichž použí
vání bylo zákonem zakázáno,

- výrobky pro které již vlastník nemá upotřebení (např. 
vyřazené předměty ze zemědělství, domácností, kan
celáří, obchodů).

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více
níže uvedených nebezpečných vlastností:

- výbušnost,
- hořlavost,
- oxidační schopnost,
- tepelná nestálost organických peroxidů,

- schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem 
nebo vodou jedovaté plyny,

- ekotoxicita,
- následná nebezpečnost,

- akutní toxicita,
- pozdní účinek,

- žíravost,
- infekčnost,

- radioaktivita.

1.11.6.2 Základní povinnosti původců odpadů

Původce je zejména povinen :

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanove
ných v Katalogu odpadů (Vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vy
dává Katalog odpadů a stanoví další seznamy od
padů),

b) odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet 
k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, a to

buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby (např. zákon č. 229/1992 Sb., 
o komoditních burzách, ve znění pozdějších před
pisů),

c) nelze-li odpady využít podle písmene b), zajistit 
zneškodnění odpadů,

d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle
§ 4 odst. 3 a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, tzn. pokud původce nebo oprávněná 
osoba stanoveným způsobem prokáže, že tento od
pad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze 
č. 2 zákona, není povinna dodržovat režim stanove
ný pro nebezpečné odpady; je však povinna trvale 
kontrolovat, zda odpad tyto vlastnosti nemá. 
Zjistí-li, že odpad má některou z nebezpečných 
vlastností, je povinen nakládat s odpadem jako 
s nebezpečným,

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií,

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnoce
ním, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 
prostředí,

g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném záko
nem č. 125/1997 Sb. (§ 20) a vyhláškou MŽP 

č. 338/1997 Sb. (§ 19),

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, 
prostorů a zařízení a na vyžádání předložit doku
mentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 
související s nakládáním s odpady,

i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném 
tímto zákonem.

Další povinnosti původců odpadů jsou uvedeny v § 5 ci
tovaného zákona.

1.11.6.3 Zařazení odpadů

Nutnou podmínkou pro další nakládání s odpadem je 
jeho zařazení. Vyhláška Ministerstva životního prostře
dí č. 337/1997 Sb. v příloze uvádí „Katalog odpadů“, 
podle kterého se odpady rozdělují do čtyř kategorií:

1) Seznam odpadů, k jejichž dovozu, vývozu a tranzi
tu je třeba souhlas Ministerstva životního prostře
dí, je uveden v příloze č. 2 vyhlášky (červený 
seznam),

2) Seznam odpadů, které jsou volně obchodovatel- 
ným zbožím, je uveden v příloze č.3 vyhlášky (ze
lený seznam),

3) Seznam odpadů, které je možno dovézt pouze po 
splnění oznamovací povinnosti (žlutý seznam) je 
uveden v příloze č.4 vyhlášky,

4) Seznam nebezpečných odpadů podléhajících 
zpřísněnému režimu je uveden v příloze č. 5 vy
hlášky.

1.11.6.4 Podrobnosti nakládání s odpady

Podrobnosti o nakládání s odpady předepisuje Vyhláška 
Ministerstva životního prostředí 338/1997 Sb., případně 
i dokumentace stavby. Tato vyhláška, podle které je
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zhotovitel povinen naložit s odpady, určuje požadavky 
na shromažďování a skladování, podmínky zneškodnění 
a spalování odpadu a ukládání odpadu na skládky.

1.11.6.5 Nebezpečný odpad

Jestliže se na stavbě vyskytne „Nebezpečný odpad“ (dle 
kategorizace), zhotovitel je povinen postupovat podle 
Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 339/1997 
Sb. o podmínkách pověření, limitech a způsobu hodno
cení nebezpečných vlastností odpadů a podrobnostech 
vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení o hodno
cení nebezpečných vlastností odpadů (hodnocení ne
bezpečných vlastností odpadů).

1.11.6.6 Náklady a poplatky

Veškeré náklady spojené se zneškodněnnn odpadů ze 
stavební činnosti včetně poplatků za jejich případné ulo
žení na skládku hradí zhotovitel.

1.12 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED
ÚČINKY BLUDNÝCH 
ELEKTRICKÝCH PROUDŮ

Rozsah, druh a materiál ochranných opatření před účin
ky bludných elektrických proudů se provede tak jak ur
čuje dokumentace stavby. Stupeň ochrany jednotlivých 
objektů musí odpovídat směrnici „Základní ochranná 
opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty pozemních komunikací“ (vydané MH ČR Sprá

vou pro dopravu v roce 1992).

Zhotovitel provádí nebo zajišťuje v dokumentaci navr
žená geofyzikální a elektrická měření v průběhu stavby 
ve smyslu ČSN 03 8374 a výše uvedené směrnice. 
K přejímacímu řízení dokládá zjištěné údaje elektric
kých a geofyzikálních měření včetně všech výpočtů a je
jich vyhodnocení. Vyhodnocení obsahuje zejména 
posouzení korosního stavu stavebního objektu včetně 
doporučení eventuálních následných ochranných opat
ření. Dále obsahuje pokyny pro údržbu ochranných 
opatření a postup při kontrole korosního stavu stavební
ho objektu po dobu jeho předpokládané životnosti.

1.13 SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ NORMY
A PŘEDPISY

1.13.1 Technické normy

ČSN 01 8020 - 1990, Dopravní značky na pozemních 
komunikacích (1.10.1991)

- změna 1 (7/95)
ČSN 03 8374 - 1975, Zásady protikorozní ochrany

podzemních kovových zařízení 
(1.4.1977)

ČSN 73 0210-1 - 1992, Geometrická přesnost ve vý

stavbě. Podmínky pro provádění. 
Část 1: Přesnost osazení 

(1.12.1992)
ČSN 73 0210-2 - 1993, Geometrická přesnost ve vý

stavbě. Podmínky pro provádění.

Část 2: Přesnost monolitických betono
vých konstrukcí
(1.9.1993)

ČSN 73 0212-1 - 1996, Geometrická přesnost ve vý
stavbě. Kontrola přesnosti.

Část 1: Základní ustanovení 
(10/96)

ČSN 73 0212-4 - 1994, Geometrická přesnost ve vý
stavbě. Kontrola přesnosti.

Část 4: Liniové stavební objekty.

(1.6.1994)
ČSN 73 0212-5 - 1994, Geometrická přesnost ve vý

stavbě. Kontrola přesnosti.
Část 5: Kontrola přesnosti stavebních 

dílců
(1.1.1994)

ČSN 730212-6 - 1993, Geometrická přesnost ve vý
stavbě. Kontrola přesnosti.

Část 6: Statistická analýza a přejímka 

(11/93)
ČSN 730212-7 - 1994, Geometrická přesnost ve vý

stavbě. Kontrola přesnosti.
Část 7: Statistická regulace 

(12/94)
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 vytyčování stavebních 

objektů. Základní ustanovení 
(1.1.1998)

- změna (10/87)
ČSN 73 0421 -1986, Přesnost vytyčování stavebních 

objektů s prostorovou skladbou
(2.2.1988)

- změna 1 (1.7.1992)
ČSN 73 0422- 1986, Přesnost vytyčování liniových 

a plošných stavebních objektů
(1.1.1988)

ČSN 73 2520- 1993 Drsnost povrchů stavebních 

konstrukcí 
(03/1993)

ČSN 73 2611 - 1978, Úchylky rozměrů a tvarů ocelo
vých konstrukcí
(1.3.1981)

- změna a (1.2.1982)
- změna b (1.4.1988)
- změna 3 (1.6.1993)
- změna 4 (1.1.1994)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemní práce. Všeobecná ustano

vení
(1.9.1987)

- změna a (5/91)
ČSN 73 6121 - 1994, Stavba vozovek. Hutněné asfal

tové vrstvy 
(07/1994)

ČSN 73 6122- 1994, Stavba vozovek. Lité asfalty 

(07/1994)
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ČSN 73 6123 - 1994, Stavba vozovek. Cementobeto- (73 0212) Geometrická přesnost ve výstav

nové kryty bě. Určování přesnosti měřicích

(07/1994) přístrojů.
ČSN 73 6175 - 1995, Měření nerovnosti povrchů vo Část 7: Přístroje používané při vytyčo

zovek vání

(12/1995) (06/1994)

- změna 1 (8/1996) CSN ISO 8322-8-1994
ČSN 73 6177 - 1996, Měření a hodnocení protišmyko (73 0212) Geometrická přesnost ve výstav

vých vlastností povrchů vozovek bě. Určování přesnosti měřicích

(01/1996) přístrojů.
Část 8: Elektronické dálkoměry do

ČSN ISO 7737 - 1995 150 m.
(73 0212) Geometrická přesnost ve výstav (06/1994)

bě. Tolerance ve výstavbě. Zá CSN EN ISO 9000-1
znam dat o přesnosti rozměrů (01 0320) Normy pro management jakosti

(10/1995) a zabezpečování jakosti
ČSN ISO 7077 - 1995 Část 1: Směrnice pro jejich volbu a po

(73 0212) Geometrická přesnost ve výstav užití
bě. Měřičské metody ve výstav (10/95)
bě. Všeobecné zásady a postupy CSN ISO 9000-2
pro ověřování správnosti rozměrů (01 0320) Normy pro řízení a zabezpečo

(11/1995) vání jakosti.
ČSN ISO 7078 - 1996 Část 2: Kmenová směrnice pro používa

(730230) Postupy měření a vytyčování. ní ISO 9001.
Slovník a vysvětlivky. (09/95)
(05/96) CSN ISO 9000-3

ČSN ISO 8322-1-1994 (01 0320) Normy pro řízení a zabezpečo
(73 0212) Geometrická přesnost ve výstav vání jakosti.

bě. Určování přesnosti měřících Část 3: Směrnice pro použití ISO 9001

přístrojů. při vývoji, dodávce a údržbě SW
Část 1: Teorie (07/92)'

(06/1994) - změna 1 (12/95)
ČSN ISO 8322-2-1994 CSN ISO 9000-4
(73 0212) Geomeůická přesnost ve výstavbě. (01 0320) Normy pro řízení a zabezpečo

Část 2: Měřičská pásma vání jakosti.
(06/1994) Část 4: Pokyny pro řízení programu

ČSN ISO 8322-3-1994 spolehlivosti.
(73 0212) Geometrická přesnost ve výstav (01/95)

bě. Určování přesnosti měřicích CSN EN ISO 9001
přístrojů. (01 0321) Systémy jakosti. Model zabez

Část 3: Optické nivelační přístroje pečování jakosti při návrhu, vý

(06/1994) voji, výrobě, instalaci a servisu.
ČSN ISO 8322-4-1994 (12/95)
(73 0212) Geometrická přesnost ve výstav CSN EN ISO 9002

bě. Určování přesnosti měřících (01 0322) Systémy jakosti. Model při za
přístrojů. bezpečování jakosti při výrobě

Část 4: Teodolity instalaci a servisu.

(06/1994) (12/95)
ČSN ISO 8322-5-1994 CSN EN ISO 9003
(73 0212) Geometrická přesnost ve výstav (01 0323) Systém jakosti. Model zabezpe

bě. Určování přesnosti měřicích čování jakosti při vstupní kon

přístrojů. trole a zkoušení.
Část 5: Optické provažovací přístroje (12/95)

(06/1994) CSN EN ISO 9004-1
ČSN ISO 8322-6-1994 (01 0324) Management jakosti a prvky
(73 0212) Geometrická přesnost ve výstav systému jakosti.

bě. Určování přesnosti měřicích Část 1: Směrnice

přístrojů. (11/95)
Část 6: Laserové přístroje CSN ISO 9004-2

(06/1994) (01 0324) Řízení jakosti a prvky systému
ČSN ISO 8322-7-1994 jakosti
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Část 2: Směrnice pro služby 
(12/92)

- změna 1 (12/95)
ČSN ISO 9004-3

(01 0324) Management jakosti a prvky 
systému jakosti.

Část 3: Směrnice pro zpracované mate
riály 
(10/95)

ČSN ISO 9004-4

(01 0324) Management jakosti a prvky 
systému jakosti

Část 4: Směrnice pro zlepšení jakosti 
(10/95)

CSN ISO 10005
(01 0332) Management jakosti - Směrnice

pro plány jakosti
(02/97)

CSN EN 45 001- 1991,
(01 5253) Všeobecná kritéria pro činnost 

zkušebních laboratoří 
(14.6.1991)

1.13.2 Technické předpisy

TKP Technické kvalitativní podmín
ky staveb PK vydávané od r. 
1992, průběžně doplňované 
a aktualizované. Doposud vydá
no 30 kapitol TKP,
(MDS - OPK)

VDP- 1995, Všeobecné dodací podmínky 
staveb pozemních komunikací 
(MD ČR)

TP-62- 1994, Katalog poruch vozovek s ce- 
mentobetonovým krytem, 
(STRAD1S Brno)

TP - 65 - 1995, Zásady pro dopravní značení na 
PK,
(CDV Brno)

TP - 66 - 1996, Zásady pro přechodné dopravní 
značení na PK,
(CDV Brno)

TP - 80 - 1996, Elastický mostní závěr 
(1MOS Brno)

TP - 82 - 1996, Katalog poruch netuhých vozo
vek
(ŘSD - SDB Ostrava)

TP - 83 - 1997, Odvodnění pozemních komunika
cí
(PGP a.s.)

TP - 87 - 1997, N avrhování údržby a oprav ne
tuhých vozovek 
(ŘSD - SBD Ostrava)

TP-92- 1997, Navrhování údržby a oprav vo
zovek s CB krytem 
(STRAD1S Brno)

MP - 1995, Výkon stavebního dozoru na 
stavbách PK 
(PGP a.s.)

OTSKP-PK - 1994, Oborový třídník stavebních kon
strukcí a prací staveb pozemních 
komunikací 
(MD ČR)

SDS-PK - 1998, Směrnice pro dokumentaci sta
veb pozemních komunikací 
(MDS - OPK)

MP RSJ-PK -1997, Metodický pokyn k zavedení 
RSJ - PK 
(MDS, VD 26/97)

RSJ- PK, oblast 2.1.1 Metodický pokyn k RSJ-PK
v oblasti 2.1.1 - projektové prá
ce
(MDS - 1996, VD 21 - 23/96)

RSJ-PK, oblast 2.2.1 Metodický pokyn k RSJ-PK 
v oblasti 2.2.1 - zkušebnictví 
(laboratorní činnost)
(MD ČR 1995 - VD 23/95, změ- 

nal996 - VD 21-23/96)
RSJ-PK, oblast 2.2.2 Metodický pokyn k resortnímu 

systému jakosti v oboru poze
mních komunikací v oblasti
2.2.2 - provádění silničních 
a stavebních prací 
(MDS 1996 - VD 21-23/96, 
změna 1997- VD 26/97)

RSJ-PK, oblast 2.3.2 Metodický pokyn k resortnímu 
systému jakosti v oboru pozem
ních komunikací v oblasti 2.3.2 
- ostatní výrobky.
(MDS 1998 - VD 15/98)

Směrnice MH ČR, Správa pro dopravu - 1992, Zá
kladní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů 
na mostní objekty PK

Opatření MMR ze dne 4.3.1998, jimiž se uveřejňuje 
seznam okresních a obecních 
úřadů, které jsou stavebními 
úřady ke dni 1.1.1998

MP-1998 Zásady pro hodnocení jakosti
dokončovacích staveb PK zho
tovitelem (ŘSD-ČR, 1998)

1.14 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

40/1964 Sb., 

110/1964 Sb.,

50/1976 Sb„

20/1987 Sb.,

61/1988 Sb.,

Občanský zákoník ve znění poz
dějších předpisů 
Zákon o telekomunikacích, ve 
znění zákona č. 150/1992 Sb. 
a zákona č. 253/1994 
Zákon o územnún plánování 
a stavebním řádu (stavební zá
kon), ve znění pozdějších 
předpisů
Zákon o státní památkové péči, 
ve znění zákona č. 425/1990 Sb. 
a zákona č. 242/1992 Sb.
Zákon o hornické činnosti, vý
bušninách a o statní báňské 
správě, ve znění zák. ČNR
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526/1990 Sb., 

513/1991 Sb.,

360/1992 Sb.,

199/1994 Sb.,

200/1994 Sb.,

222/1994 Sb.,

266/1994 Sb., 
15/1995 Sb.,

91/1995 Sb., 
31/1995 Sb„

12/1997 Sb.,

13/1997 Sb., 

104/1997 Sb., 

22/1997 Sb.,

178/1997 Sb.,

59/1998 Sb., 

131/1998 Sb.,

132/1998 Sb.,

137/1998 Sb.,

425/1990 Sb., zák. ČNR 
542/1991 Sb. a zák. 169/1993 
Sb.
Zákon o cenách ve znění pzděj- 
ších předpisů
Obchodní zákoník, ve znění zá
kona č. 264/1992 Sb„ 591/1992 
Sb., 286/1993 Sb., 156/1994 
Sb.. 84/1995 Sb., 94/1996 Sb., 
142/1996 Sb. a 77/1997 Sb. 
Zákon o výkonu povolání auto
rizovaných inženýrů a techniků 
ve výstavbě ve znění pozdějších 
předpisů
Zákon o zadávání veřejných za
kázek ve znění pozdějších 
předpisů
Zákon o zeměměřictví a o změ
ně a doplnění některých zákonů 
souvisejí cích s jeho zavedením 
Zákon o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v ener
getických odvětvích a o Státní 
energetické inspekci 
Zákon o drahách 
Vyhláška ČBÚ o oprávnění 
k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způso
bem, jakož i pro projektování 
objektů a zařízení, které jsou 
součástí těchto činností 
Zákon o požární ochraně 
Vyhláška, kterou se provádí zá
kon č. 200/1994 Sb., o zeměmě
řictví
Zákon o bezpečnosti a plynulos
ti provozu na pozemních 
komunikacích
Zákon o pozemních komunika
cích
Vyhláška, kterou se provádí zá
kon o pozemních komunikacích 
Zákon o technických požadav
cích na výrobky o změně a dopl
nění některých zákonů 
Nařízení vlády, kterým se stano
ví technické požadavky na sta
vební výrobky
Zákon o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku 
Vyhláška MMR o územně plá
novacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci 
Vyhláška MMR, kterou se pro
vádějí některá ustanovení sta
vebního zákona 
Vyhláška MMR o obecných 
technických požadavcích na 
výstavbu

Právní předpisy související se životním 

prostředím

Obecně

388/1991 Sb.,

17/1992 Sb., 
244/1992 Sb.,

499/1992 Sb.,

Zákon ČNR o Státním fondu ŽP 
ČR dle změn, provedených zá
konem 334/1992 Sb.
Zákon o životním prostředí 
Zákon ČNR o posuzování vlivů 
na ŽP
Vyhláška MŽP ČR o odborné 
způsobilosti pro posuzování vli
vů na ŽP a o způsobu a průběhu 
veřejného projednávání posudku

Ochrana zdraví

45/1966 Sb.,

26/1972 Sb.,

13/1977 Sb.,

58/1981 Sb.,

192/1988 Sb.,

408/1990 Sb.,

20/1966 Sb.,

18/1997 Sb.,

Vyhláška MZd ČSR o vytváření 
a ochraně zdravých životních 
podmínek, ve znění vyhlášky 
185/1990 Sb.
Vyhláška MZd ČSR o ochraně 

a rozvoji přůodních léčebných 
lázní a pří rodních léčivých zdro
jů
Vyhláška MZd CSR o ochraně 
zdraví před nepříznivými účin
ky hluku a vibrací 
sv. 51/81 - Směrnice MZd ČR, 

hygienický předpis o zásadních 
požadavcích o nejvyšších 
přípustných koncentracích nej- 
závažnějších škodlivin v ovzdu
ší a o hodnocení stupně jeho 
znečištění
Nařízení vlády ČSR o jedech 

a některých jiných látkách škod
livých zdraví, ve znění nař. vlá
dy ČR 182/1990 Sb., 33/1992 

Sb. a 278/1993 Sb.
Vyhláška MZd ČR o ochraně 

zdraví před nepříznivými účin
ky elektromagnetického záření 
Zákon ČNR o péči o zdraví lidu 

ve znění zákona 210/1990 Sb., 
425/1990 Sb., 548/1991 Sb., 
590/1992 Sb., 15/1993 Sb., 
161/1993 Sb., 307/1993 Sb., 
60/1995 Sb., 14/1997 Sb., 
110/1997 Sb. a nálezu ÚS 

206/1996 Sb.
Zákon o mírovém využití jader
né energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů

Ochrana přírody a krajiny

464/1990 Sb.,
155/1991 Sb.,
156/1991 Sb.,
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157/1991 Sb., Vyhlášky MŽP ČR o zřízení 
chráněných krajinných oblastí 
(Litovelské pomoraví, Poodří, 
Železné hory. Broumovsko)

6/1991 Sb., Vyhláška MŽP ČR o zřízení 
státních přírodních rezervacích

163/1991 Sb. a
165/1992 Sb. a
164/1993 Sb., Nařízení vlády, kterými se zři

zují Národní parky (ŠUMAVA, 

Podyjí, Krkonošský národní 
park) a stanoví podmínky jejich 
ochrany

114/1992 Sb., Zákon ČNR o ochraně přírody 
a krajiny ve znění zákonného 
opatření předsednictva ČNR 

347/1992 Sb. a zákona
289/1995 Sb. a 16/1997 Sb.

395/1992 Sb., Vyhláška MŽP ČR, kterou se 

provádějí některá ustanovení zá
kona ČNR 114/1992 Sb„ 
o ochraně přírody a krajiny ve 
znění vylil. 105/1997 Sb.

Lesy

282/1991 Sb., Zákon ČNR o České inspekci 
životní ho prostředí a její působ
nosti v ochraně lesa

289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně a do
plnění některých zákonů (lesní 
zákon)

77/1996 Sb., Vyhláška MZe ČR o náležitos

tech žádosti o odnětí nebo ome
zení a podrobnostech o ochraně 
pozemků, určených k plnění 
funkce lesa

78/1996 Sb., Vyhláška MZe ČR o stanovení 

pásem ohrožení lesů pod vli
vem emisí

81/1996 Sb., Vyhláška MZe ČR o způsobu 

výpočtu výše újmy nebo škody, 
způsobené na produkčních 
funkcích lesa

82/1996 Sb., Vyhláška Mze o genetické klasi
fikaci, obnově lesa, zalesňování 
a o evidenci při nakládání se se
meny a sazenicemi lesních dře
vin

84/1996 Sb., Vyhláška MZe ČR o lesním 

hospodářském plánování

Zemědělství

284/1991 Sb., Zákon o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, ve zně
ní zákona 38/1993 Sb. 
a 217/1997 Sb.

388/1991 Sb, Zákon ČNR o Státním fondu ži
votního prostředí ČR, ve znění 

zákona 344/1992 Sb.

569/1991 Sb, Zákon o pozemkovém fondu
ČR, ve znění zákona 546/1992 
Sb. a 161/1997 Sb.

334/1992 Sb, Zákon ČNR o ochraně zeměděl
ského půdního fondu, ve znění 
zákona 10/1993 Sb.

229/1991 Sb, Zákon o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému země
dělskému majetku ve znění 
zákona 42/1992 Sb, 93/1992
Sb, 39/1993 Sb. a 183/1993 Sb, 
30/1996 a nálezy ÚS 
166/1995Sb. a 131/1994 Sb.

13/1994 Sb, Vyhláška MŽP ČR, kterou se 

upravují některé podrobnosti 
ochrany ZPF.

Ochrana ovzduší

41/1992 Sb, Vyhláška MŽP ČR, kterou se 

vymezují oblasti vyžadující 
zvláštní ochranu ovzduší a sta
noví zásady vytváření a provo
zu smogových regulačních sys
témů a některá další opatření k 
ochraně ovzduší, ve znění vyhl. 
MŽP ČR 279/1993 Sb.

211/1994 Sb, Zákon o ochraně ovzduší před 
znečišťujícími látkami (zákon 
o ovzduší) - úplné znění zákona 
309/1991 Sb. ve znění poz
dějších změn a doplňků

389/1991 Sb, Zákon o státní správě ochrany 
ovzduší a poplatcích za jeho 
znečišťování ve znění zák. 
211/1993Sb„ 158/1994 Sb. 
a 86/1995 Sb.

117/1997 Sb, Vyhláška MŽp, kterou se stano
vují emisní limity a další pod
mínky provozování stacionár
ních zdrojů znečišťování 
a ochrany ovzduší

Nerostné bohatství

44/1988 Sb, Zákon o ochraně a využití ne
rostného bohatství (horní zá
kon), ve znění zák. 541/1991 
Sb, 10/1993 Sb. a 168/1993 Sb.

61/1988 Sb, Zákon o hornické činnosti, vý
bušninách a o statní báňské 
správě, ve znění zák. ČNR 
425/1990 Sb, zák. ČNR 

542/1991 Sb. a zák. 169/1993 
Sb.

62/1988 Sb, Zákon o geologických pracích 
a o Českém geologickém úřadu, 
ve znění zák. ČNR 543/1991

Sb. a 369/1992 Sb.
85/1988 Sb, Vyhláška ČGU o postupu při 

vyhledávání a průzkumu vý
hradních ložisek z hlediska
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ochrany a racionálního vy užití 
nerostného bohatství a o ozna
movaní výskytu ložiska vyhra 6/1977 Sb.,

104/1988 Sb.,

zeného ne roštu, dle změn pro
vedených zák. 541/1991 Sb. 
Vyhláška ČBU o racionálním 40/1978 Sb. a
využívání výhradních ložisek, 10/1979 Sb. a
o povolování a ohlašování hor 85/1981 Sb.,
nické činnosti a ohlašování čin
nosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění vyhl. 51/1979 Sb.,

8/1989 Sb.,
242/1993 Sb.
Vyhláška ČGU o registraci geo
logických prací, o odevzdávání 130/1974 Sb.,
a shromažďování jejich výsled
ků, o zjišťování starých důlních 
děl a vedení je jich registru, dle 
změn provedených vyhl.
363/1993 Sb. 171/1992 Sb.,

121/1989 Sb., Vyhláška ČBU o projektování,
provádění a vyhodnocování geo
logických prací, udělování 
povolení a odborné způsobilosti 
k jejich výkonu, dle změn pro Odpady
vedených zák. 543/1991 Sb. 99/1992 Sb.,

172/1992 Sb., Vyhláška ČBU o dobývacích

175/1992 Sb.,
prostorech
Vyhláška ČBU o podmínkách
využívaní ložisek nevyhlaze 111/1994 Sb.,

363/1992 Sb.,
ných nerostů
Vyhláška MŽP ČR o zajišťování

364/1992 Sb.,

starých důlních děl a vedení je
jich regist ru
Vyhláška MŽP ČR o chráně 187/1994 Sb.,

497/1992 Sb.,
ných ložiskových územích
Vyhláška MHPR ČR o evidenci
zásob výhradních ložisek nerostů 125/1997 Sb.,

Ochrana vody

138/1973 Sb., Zákon o vodách (vodní zákon)

337/1997 Sb.,

ve znění 425/1990 Sb. 
a 114/1995 Sb. 338/1997 Sb.,

28/1975 Sb., Vyhláška MVLH ČSR, kterou

se určují vodárenské toky a je 339/1997 Sb.,
jich povodí a stanoví seznam

vodohospodářsky významných 
vodních toků
Vyhláška MVLH ČSR o ochra
ně jakosti povrchových a podze
mních vod

Nařízení vlády ČSR o chráně
ných oblastech přirozené aku
mulace vod
Směrnice MZd ČR o povole
ných činnostech v PHO vodních 
zdrojů
Zákon ČNR o státní správě ve 
vodním hospodářství ve znění 
zákona č. 49/1982 Sb., 
425/1990 Sb., 23/1992 Sb. 
a 114/1995 Sb. v 
Nařízení vlády ČR, kterým se 
stanoví ukazatelé přípustného 
stupně znečištění vod ve znění 
zák. č. 185/1996 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, pro
vozu, zajištění a likvidaci zaří
zení pro ukládání odpadů v pod
zemních prostorech 
Zákon o silniční dopravě ve zně
ní zák. 38/1995 Sb. (část 111 - 
Přeprava nebezpečných věcí 
v silniční dopravě) a zák. 
č. 304/1997 Sb.
Vyhláška MD, kterou se provádí 
zákon o silniční dopravě (Pře
prava nebezpečných věcí)
Zákon ČR o odpadech 
Vyhláška MŽP, kterou se vydá
vá Katalog odpadů a stanoví 
další seznamy odpadů (Katalog 
odpadů)
Vyhláška MŽP o podrobnostech 

nakládání s odpady 
Vyhláška MŽP o hodnocení ne
bezpečných vlastností odpadů
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Příloha 4

KONTROLA MATERIÁLU, TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ.

Kvalita materiálu, technologického zařízení a pra
covních postupů.

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

a) musí odpovídat TKP, pokynům správce stavby 
a ZTKP, pokud jsou vypracovány;

b) jsou podrobovány zkouškám, uvedeným v TKP 
a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby 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 kprovedení po
žadovaných zkoušek. Laboratoř a její přístrojové 
vybavení, vč. personálního obsazenímusí být schválena 
správcem stavby. Rovněž případný výběr akreditované 
laboratoře nebo autorizovaných inženýrů pro provádění 
zkoušek a měření musí být odsouhlasen správcem stav
by.

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) je v soupisu prací udáno dostatečné množství úda
jů, 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 
správce stavby 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 správce stavby, 
nese náklady na tyto podle požadavku technických no
rem a předpisů a zkoušky zhotovitel. V opačném přípa
dě platí ustanovení 51.36.5.

Určení nákladů zkoušek stavebním dozorem

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

a) případné prodloužení Unity prací podle čl.44,

b) výši nákladů, které vznikly zhotoviteli v souvislos
ti s provedenými zkouškami o které se zvýší cena 
díla

a sdělí toto rozhodnutí zhotoviteli. Kopii sdělení předá 
objednateli.

Kontroly pracovních postupů

37.1 Správce stavby a 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 Správce stavby je oprávněn kontrolovat a zkoušet 
během výroby, zhotovování nebo přípravy materiál 
a technologická zařízení, která budou dodávána podle 
smlouvy. Zhotovitel zajistí k místům těchto činností pří
stup nebo právo ke vstupu. Takové kontroly a zkoušky 
nezbavují zhotovitele žádného závazku vyplývajícího 
ze smlouvy.

Přítomnost správce stavby u zkoušek a kontrol

37.3 Zhotovitel si odsouhlasí se správcem stavby čas 
a místo zkoušky nebo kontroly materiálu nebo technolo
gického zařízení. Správce stavby 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 správce stavby byl. 
Zhotovitel pak předá správci stavby výsledky zkoušek 
písemně a ten je musí považovat za správné.

Odmítnutí materiálů nebo technologického za
řízení

37.4 Jestliže jsou místa a termíny zkoušek odsouhlaseny 
a správce stavby shledá, že materiál či technologická za
řízení zkoušená podle čl.37.3 neodpovídají ustanove
ním TKP a ZTKP, nebo že zkoušku nelze provést, může 
materiál či stavební díly vyloučit z použití a zpraví o tom 
ihned zhotovitele. Ve zprávě uvede důvody svého roz
hodnutí. Zhotovitel okamžitě zjedná nápravu nebo pro
káže, že materiál či technologická zařízení smlouvě 
vyhovují.

Správce stavby může požadovat opakování zkoušek. 
Náklady, které vznikly objednateli opakováním 
zkoušek, určí správce stavby po projednání se zhotovite
lem a objednatelem. Tato pohledávka může být započte
na proti pohledávce zhotovitele jednostraným úkonem
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objednatele. Správce stavby sdělí výši obnosu 
zhotoviteli a kopii sdělení předá objednateli.

Nezávislá kontrola

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

Kontrola prací před zakrytím

38.1 Žádná práce nesmí být zakryta bez souhlasu správ
ce stavby a zhotovitel musí umožnit správci stavby 
zkontrolovat jakoukoli část prací, která má být zakryta, 
nebo která se dostane dalším stavebním postupem mimo 
dohled správce stavby. To platí i pro základovou spáru.

Zhotovitel sdělí správci stavby termín, kdy část prací 
nebo základová spára mají být zakryty nebo se dostat 
mimo jeho dohled, a ten bez zbytečného odkladu kon
trolu provede. Shledá-li, že kontrola není nutná, sdělí to 
zhotoviteli.

Odkrytí prací a umožnění přístupu

38.2 Zhotovitel je povinen na žádost nebo podle nařízení 
správce stavby odkrýt jakoukoliv část práce a zaříditjejí 
kontrolu. Pak tyto práce znovu zakryje a uvede do pů
vodního stavu. Pokud bylo dříve splněno ustanovení 
čl.38.1 (práce byly zakryty se souhlasem správce stav
by) a po odkrytí je shledáno, že práce byly provedeny 
v souladu se smlouvou, určí správce stavby po projedná
ní se zhotovitelem a objednatelem náklady na odkrytí 
prací a jejich uvedení do původního stavu. Tyto náklady 
se započtou do pohledávky zhotovitele. Správce stavby 
sdělí výši určených nákladů zhotoviteli a kopii sdělení

předá objednateli. V opačném případě nese náklady 
zhotovitel.

Odstranění materiálu, technologických zaříze
ní a prací, které neodpovídají smlouvě

39.1 Správce stavby může vydat vpřípadě potřeby pří
kaz:

a) k odstranění jakéhokoliv materiálu a technologic
kých zařízení ze staveniště, která dle jeho názoru 
nesplňují požadavky TKP a ZTKP, a to v termí
nech, které může nařídit;

b) k výměně zabudovaných materiálů či stavebních 
dílů, pokud tyto 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, technologickými zařízeními a pra
covními 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 správce 
stavby v nařízeném nebo přiměřeném termínu, pokud 
byl nařízen termín reálný, může objednatel nechat 
příkaz provést jiné osobě. Náklady, které těmito 
pracemi vzniknou objednateli, určí správce stavby po 
projednání se zhotovitelem a objednatelem a tato 
pohledávka bude započtena proti pohledávce 
zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Správ
ce stavby tento obnos sdělí zhotoviteli a kopii sdělení 
předá objednateli.
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Příloha 5

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PRACÍ

Protokol o převzetí prací

48.1 Jestliže zhotovitel dokončí práce a je úspěšné pro
vedena přejímací zkouška předepsaná smlouvou, ozná
mí tuto skutečnost správci stavby s kopií objednateli. 
Dokončením prací se rozumí, že dílo je ve stavu schop
ném sloužit svému účelu. K oznámení zhotovitel přiloží 
dokumenty požadované TKP a ZTKP a dokumenty vy
žádané správcem stavby a současně prohlášení, že co 
nejrychleji provede všechny nedokončené práce a doda
tečné práce vyžádané během záruční doby. Toto ozná
mení je považováno za žádost zhotovitele, aby správce 
stavby vydal protokol o převzetí prací. Správce stavby 
vydá do 21 dnů po obdržení výše uvedeného sdělení pro
tokol o převzetí prací obsahující datum, kdy byly práce 
podle jeho mínění dokončeny tak, aby mohly být pře
vzaty, a soupis vad a prací nedokončených, nebo dá pí
semně zhotoviteli příkaz, které práce musí dokončit 
a které dokumenty předat, aby protokol o převzetí prací 
mohl být vydán.

Správce stavby je povinen doručit zhotoviteli protokol 
opřevzetí prací do 21 dnů po dokončení těchto prací, od

stranění vad a předání dokumentů, pokud je vše prove
deno k jeho spokojenosti.

Převzetí úseků nebo objektů

48.2 Postupem uvedeným v čl.48.1 může zhotovitel žá
dat 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 správce stavby a jsou používány ob
jednatelem, ačkoliv to nebylo uvedeno ve smlou

vě;
c) části zhotovovacích prací, které objednatel určil 

pro předčasné užívání, které není dohodnuto ve 
smlouvě nebo není uznáno zhotovitelem jako do
časné opatření.

Dokončení části prací

48.3 Pokud je dokončena jakákoliv část zhotovovacích 
prací a je úspěšně provedena přejímací zkouška uvedená 
v soupisu prací, může správce stavby vydat protokol 
o převzetí těchto zhotovovacích prací před dokončením 
celého díla popř. úseku nebo objektu (které se dle 
smlouvy o dílo přebírající jako celek) za předpokladu, 
že se zhotovitel písemně zaváže, že v této části zhotovo
vacích prací provede během záruční doby co nejrychleji 
všechny nedokončené a dodatečné práce.

Požadavek na uvedení do původního stavu

48.4 Protokol opřevzetí prací týkající se úseků nebo 
objektů, vydaný před dokončenún 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 6

STAVENIŠTĚ

Předání staveniště

42.1 Pokud není ve smlouvě předepsán

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

b) pořadí, ve kterém budou části staveniště předávány 
nebo

c) požadavky na pořadí provádění prací,

předá objednatel současně s výzvou správce stavby za
hájit práce

- staveniště takové rozlohy s jasně stanoveným obvo
dem a

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

aby zhotovitel mohl zahájit práce a pokračovat vnich 
podle předloženého harmonogramu podle či. 14 nebo 
podle odůvodněného návrhu, který zhotovitel vypracuje 
a předá správci stavby s kopií objednateli.

Prohlášení zhotovitele opřevzetí 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 nepředá staveniště v souladu s čl.42.1, určí 
správce stavby po projednání se zhotovitelem a objed
natelem:

a) prodloužení lhůty prací podle čl. 44,

b) výši nákladů, které vznikly zhotoviteli v souvislos
ti se zdržením při předávání staveniště, o které 
bude zvýšena cena díla

a oznámí to zhotoviteli. Kopii sdělení předá objednateli.

Povolení přístupů a provoz pomocného vyba
vení

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 ná
klady na provoz stavebního vybavení mimo staveniště, 
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 zaříze
ní, přebytečný materiál, odpadky a pomocné práce vše
ho druhu a předat uvedenou část v čistém a 
odpovídajícím stavu ke spokojenosti správce stavby. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, nepovažuje se dílo nebo 
jeho část za řádně provedené. Zhotovitel je však opráv
něn zůstat na staveništi až do konce doby určené pro od
stranění vad i s materiálem, stavebním zařízenún a 
pomocnými pracemi, 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 7

ZÁRUČNÍDOBY A VADY DÍLA

1. VŠEOBECNĚ

Účelem této přílohy je především definovat smluvní zá
vazek zhotovitele, že přebírá záruku odpovědnosti za 
všechny vady, které se vyskytnou na díle určeném 
smlouvou a to

- po dobu celé záruční doby v případě záruky za jakost 
díla,

- po dobu odstraňování vad probíhající v záruční době 
v případě záruky za provedení díla.

Dále pak

- upozornit na uplatnění nároků za vady v objektivní 
lhůtě pro oznámení vad,

- určit záruční doby na zhotovovací práce, které nejsou 
určeny v jednotlivých kapitolách TKP,

- určit povolené změny vlastností díla ke konci záruční 
doby,

- upozornit na možnosti uplatnění nároků objednatele 
z vadného plnění,

- upozornit na právní normy souvisící s náhradou škod 
vzniklých v příčinné souvislosti s vadami díla po pře
vzetí prací,

- uvést některá související základní ustanovení, která 
se vztahují na Obchodní zákoník a VDP.

2. PŘEVZETÍ ZÁRUKY ODPOVĚDNOSTI 

ZA VADY ZHOTOVITELEM

Podepsáním smlouvy o dílo na stavbu (nebo na její část 
určenou smlouvou o dílo), kde součástí smlouvy o dílo 
jsou tyto TKP a VDP, přebírá zhotovitel zároveň

a) záruku za jakost díla stanovenou zejména přísluš
nými částmi kapitol TKP, ZTKP a dokumentace 
stavby jako je dodržení

- požadovaných technických parametrů určených 
smlouvou o dílo,

- technologických postupů prací,

- polohopisného a výškopisného umístění stavby,

- předepsaného tvaru díla,
- kvality použitých výrobků ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb., příslušných nařízení vlády a po
žadavků MP resortního systému jakosti v oboru 
PK v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky

- a pod.

b) záruku za provedení díla stanovenou požadavky 
ostatních částí smlouvy o dílo (které se nevztahují 
na jakost díla) uvedených zejména v TKP, ZTKP, 
VDP, ZDP a dokumentaci stavby jako je dodržení

- počtu předepsaných zkoušek,
- dohodnutého časového postupu prací (dílčích 

termínů a konečného termínu),

- požadované vlastní kontroly zhotovitele při pra
covních činnostech a při dodržování pracovních 
postupů,

- množství zhotovovacích prací,
- předepsané ochrany životního prostředí v průbě

hu prací,
- dodržení závazků vyplývajících z provádění sta

vebního dozoru

- patentových práv

- a pod.

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3.1 Vady díla

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá vý
sledku určenému ve smlouvě. Dílo je vadné též, pokud 
jakost a provedení předmětu díla nevyhovuje účelu sta
novenému ve smlouvě, popřípadě účelu, ke kterému se 
takový předmět díla zpravidla používá. V adou je vždy 
též provedení díla v jiném rozsahu, než vyplývá ze 
smlouvy (nedokončené práce).

3.2 Vady v jednotlivých časových úsecích realizace
stavby

3.2.1 Vady díla v průběhu provádění zhotovovacích 
prací (do převzetí prací)

Nepostupuje-li zhotovitel v průběhu zhotovovacích pra
cí v souladu se smlouvou o dílo uplatní objednatel proti 
zhotoviteli jedno z následujících opatření:

a) nařídí provedení nápravy u zhotovitele,

b) odejme zhotoviteli určité práce aniž by smlouva 
o dílo pozbyla platnosti - částečné odstoupení od 
smlouvy (čl. 63.1 a či. 64.1 VDP),

c) odstoupí od smlouvy z viny zhotovitele.

Jedná se zejména o tyto vady a nedodržení smluvních 
závazků způsobené zhotovitelem:

- nezahájí-li práce bez uvedení omluvitelných důvodů 
(čl. 41.1 VDP),

- předá-li zhotovení stavby jiné osobě (čl. 4.1 VDP),

- pomalý postup prací, který ohrožuje konečný termín 
(čl. 46.1 VDP),

- neodstraní-li v požadovaném termínu ze stavby vý
robky (materiál, prvky, konstrukce nebo technologic
ká zařízení), které neodpovídají požadavkům TKP 
nebo ZTKP (čl. 39.1, písmeno a) VDP),

- neodstraní-li zabudované vadné výrobky, které ne
splňují podmínky uvedené v TKP nebo ZTKP (čl.
39.1, písmeno b) VDP),

- neodstraní-li vadně provedené zhotovovací práce 
a nenahradí-li je novým bezvadným provedenůn v ur
čeném termínu (čl. 39.1, písmeno c) VDP).

43



Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele po
stupuje objednatel podle 51. 4 této přílohy TKP.

3.2.2 Vady při převzetí prací.

Zhotovitel oznámí objednateli, že práce byly dokončeny 
a jsou schopny sloužit svému účelu stanovenému ve 
smlouvě o dílo. Může se jednat o

- celou stavbu,
- úsek nebo objekt, který má ve smlouvě odlišný termín 

než celá stavba,
- úsek nebo objekt, který bude užíván objednatelem, 

ačkoliv to nebylo uvedeno ve smlouvě,

- část dokončených zhotovovacích prací, které budou 
dány dodatečným rozhodnutím objednatele do trvalé
ho užívání

(viz. také čl. 48.2 VDP).

Zároveň s oznámením o dokončení prací předloží zhoto
vitel zejména tyto dokumenty:

- stavební deníky,
- výsledky všech požadovaných zkoušek a měření (kte

ré ještě nebyly předány) a souhrnnou zprávu zhotovi
tele o vyhodnocení jakosti,

- dokumentaci skutečného provedení (pokud ji podle 
smlouvy o dílo zpracovává zhotovitel),

- zaměření v souřadnicích,
- seznam požadavků státního stavebního dohledu 

a státního odborného dozoru a jejich zohlednění při 
provádění prací,

- revizní zprávy,
- provozní řády,
- je-li ve smlouvě o dílo požadována na dokončené prá

ce přejímací zkouška nebo v průběhu realizace je ob
jednatelem dodatečně uplatněn požadavek na 
přejímací zkoušku, musí být zde předložen doklad 
o jejím úspěšném průběhu.

Objednatel/správce stavby provede kontrolu díla (první 
hlavní prohlídka) před vydáním protokolu o převzetí 
prací celé stavby/ úseku/objektu. Objednatel/správce 
stavby je povinen před předáním díla vynaložit všechnu 
odbornou péči na to, aby zjistit všechny zjevné vady, 
protože zhotovitel je ze zákona odpovědný za vady, kte
ré má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho předání 
objednateli. Zkontroluje zejména:

- polohu, rozměry a množství přebíraných prací včetně 
schválených změn a dodatků,

- zda všechny zabudované výrobky mají vlastnosti po
žadované zák. č. 22/1997 Sb., navazujícími nařízení

mi vlády a MP resortního systému jakosti v oboru PK 
v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky,

- splnění všech pokynů správce stavby

a vyhodnotí

- výsledky všech průkazních a kontrolních zkoušek 
(případně rozhodčích zkoušek) uvedených v TKP 
a ZTKP,

- výsledky přejímacích zkoušek,

- výsledky a podmínky dílčích odsouhlasení prací.

Vyplyne-li z výše uvedené kontroly a vyhodnocení, že 
práce nemohou být převzaty, sdělí to objednatel/správce 
stavby písemnou formou zhotoviteli a uvede, které vady 
musí zhotovitel odstranit, které práce dokončit a které 
dokumenty doplnit. Jedná-li se podle názoru objednate
le/správce stavby o závažnější vady, podmíní vydání 
protokolu o převzetí prací odstraněním těchto vad. 
V případě drobných a nepodstatných vad lze protokol 
o převzetí prací vydat s uvedením soupisu vad, způso
bem jejich odstranění a dohodnutým termínem pro ná
pravu.

Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele po
stupuje objednatel podle čl. 4 této přílohy TKP.

Jestliže zhotovitel splnil všechny své závazky plynoucí 
ze smlouvy o dílo ke spokojenosti správce stavby vydá 
správce stavby protokol o převzetí prací, který musí 
obsahovat zejména tyto údaje:

i. - údaje o stavbě včetně označení smlouvy

- název stavby

- projektant

- zhotovitel

- stavbyvedoucí zhotovitele

- správce stavby

- objednatel

- rozsah přebíraných prací

- datum zahájení prací a jejich lhůty

- datum dokončení prací (dle smlouvy)

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

II. - stručný popis přebíraných prací

III. - změny oproti snilově o dílo

IV. - původ hlavních stavebních hmot (dokumentace 
prokazující kvalitu použitých výrobků)

V. - protokoly o výsledcích předepsaných zkoušek 
a souhrnná zpráva o vyhodnocení jakosti staveb
ních prací

VI. -měření

VII. - zjištěné vady a nedokončené práce 

Vlil.- termíny odstranění vad a dokončení prací

IX. - požadavky na provedení dodatečných prací

X. - dokumentace skutečného provedení (DZS a vy
hotovená RDS s vyznačením všech provedených 
změn)

XI. - záruční doba

XII. - vyklizení staveniště

XIII. - nároky na ostatní plnění (včetně dokladů vyjme
novaných v čl. 1.7.2 v hlavní části této kapitoly 
TKP, které nejsou uvedeny v předcházejících bo
dech)

XIV. - datum a podpisy objednatele/správce stavby, zho
tovitele a správce komunikace
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3.2.3 Vady po převzetí prací

Vzniknou-li vady po převzetí prací nebo se objeví vady, 
které nebylo možné zjistit ani při vynaložení odborné 
péče výkonem stavebního dozoru (tzv. skryté vady) od
povídá za ně zhotovitel, pokud byly způsobeny poruše
ním jeho povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.

Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele po
stupuje objednatel podle čl. 4 této přílohy TKP.

3.2.3.1 Vady v objektivní lhůtě pro oznámení vad

Na stavbu nebo na její část nebo na určité zhotovovací 
práce, pro které není podle této přílohy kapitoly č.l TKP 
jmenovitě stanovena záruční doba a není stanovena ani 
v jiných kapitolách TKP, ZTKP nebo vjiné části smlou
vy o dílo, platí lhůta na uplatnění vad uvedená v § 562, 
odst. 2, písmeno c) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zá
koník v platném znění, tj. do pěti let od předání předmě
tu díla.

Pro uplatnění nároku z tohoto vadného plnění musí ob
jednatel buď sám nebo prostřednictvím správce stavby 
(pokud působí i po předání díla) či správce komunikace 
(je-li v té době dílo předáno do jeho majetkové a správní 
péče) učinit oznámení vad zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil a prokázat, že vady vznikly za- 
nedbáním povinností zhotovitele.

3.2.3.2 Vady v záruční době

U vad na něž se vztahuje záruka, platí místo ob jektivní 
lhůty pro oznámení vad sjednaná záruční doba (Obch. 
zák. § 562, odst. 2, písm. c)).

Pro uplatnění nároku z tohoto vadného plnění musí ob
jednatel buď sám nebo prostřednictvím správce stavby 
(pokud působí i po předání díla) či správce komunikace 
(je-li v té době dílo předáno do jeho majetkové a správní 
péče) učinit oznámení vad zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil.

Nemůže-li objednatel dílo užívat pro jeho vady, za které 
odpovídá zhotovitel, dochází k zastavení záruční doby. 
Pokud již běžela, přeruší se, a po odsůanění vad její běh 
pokračuje. Tzn. že o dobu, po kterou nebylo dílo možné 
užívat, se záruční doba prodlužuje.

3.2.4 Náhrada škod vzniklých v příčinné souvislosti 
s vadami díla po převzetí prací

Obchodní zákoník (§ 398) určuje nárok objednatele na 
náhradu škod vzniklých objednateli v příčinné souvis
losti s vadami díla po dobu 10 let. Promlčecí doba běží 
(§ 393, odst. 2)

a) ode dne převzetí prací v případě, že není sjednána 
záruka za jakost a

b) ode dne včasného oznámení vady během záruční 
doby v případě, že je sjednána záruka 
za jakost.

Jestliže objednatel prokáže vadu výrobku/díla, vzniklou 
škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a ško
dou, odpovídá výrobce poškozenému podle zákona č. 
59/1998 Sb. za vzniklou škodu. Výrobce/zhotovitel se

může odpovědnosti zprostit pouze na základě skuteč
ností stanovených v §5.

3.3 Odpovědnost zhotovitele za vady

a) Zhotovitel odpovídá pouze za takové vady díla, 
které má dílo v době předání předmětu díla. To ne
platí pokud vady vzniklé později byly způsobeny 
porušením povinnosti zhotovitele. Důkazní břeme
no za vady vzniklé po předání díla nese objednatel.

b) Odpovědnost za vady není dotčena činností (výko
nem) stavebního dozoru objednatele.

c) Vznikla-li vada v důsledku

- zvláštního nařízení objednatele/správce stavby,

- z dokumentace a podkladů, které opatřil objed
natel,

- z materiálu zajištěného objednatelem,
- z předcházejících prací jiných zhotovitelů ob

jednatele

zhotovitel neodpovídá za vzniklé vady jestliže

- podal o tom písemné sdělení a objednatel nevě
noval pozornost předloženým pochybnostem, 
nebo

- tyto nedostatky nepoznal nebo nemohl poznat 
ani při vynaložení odborné péče a příslušné po
zornosti.

d) Zhotovitel je rovněž zproštěn odpovědnosti za ná
sledky zvláštních rizik (za vady a škody) podle čl.
20.4, čl. 65.1 a čl. 65.2 VDP.

3.4 Oznámení vad

Za včasné oznámení vad díla považuje Obchodní záko
ník oznámení učiněné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
objednatel vady zjistí.

3.4.1 Oznámení vad v průběhu provádění zhotovo- 
vacích prací (do převzetí prací)

Správce stavby vykonává v průběhu stavebních prací 
stavební dozor, kterým zajišťuje kontrolu prováděných 
prací a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovi
tele. Zjištěné vady oznámí bez zbytečných odkladů zho
toviteli a jejich odstranění řeší způsobem popsaným 
v 3.2.1.

3.4.2 Oznámení vad při převzetí prací.

Objednatel/správce stavby je povinen před předáním 
díla vynaložit odbornou péči na to, aby zjistit zjevné 
vady (provedení první hlavní prohlídky před vydánůn 
protokolu o převzetí prací), protože zhotovitel je ze zá
kona odpovědný za vady, které má dílo nebo jeho část 
v okamžiku jeho předání objednateli. Jedná-li se podle 
názoru objednatele/správce stavby o závažnější vady, 
oznámí toto zhotoviteli a odstraněním těchto vad pod
míní vydání protokolu o převzetí. Drobné a nepodstatné 
vady uvede správce stavby do protokolu o převzetí stav
by s uvedením způsobu odstranění a termínu.
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3.4.3 Oznámení vad po převzetí prací (v záruční 
době nebo v objektivní lhůtě pro oznámení 
vad).

Objednatel/správce stavby/správce komunikace prová
dí v průběhu záruční doby prohlídky, kde sleduje změny 
vlastností díla a zjišťuje, zda se na díle neobjevily skryté 
vady. Při zjištění vady oznámí tuto skutečnost bez zby
tečných odkladů zhotoviteli a sjedná písemně její od
stranění. Po dobu odstraňování vady záruční doba ani 
objektivní lhůta pro oznámení vad neběží.

Jestliže však objednatel nezjistil vady proto, že na jejich 
zjištění nevynaložil potřebnou odbornou péči, běží lhůta 
„bez zbytečného odkladu“ od okamžiku, kdy při vynalo
žení odborné péče vady měl (při provádění předepsané 
prohlídky) nebo mohl (v ostatních případech) zjistit. To 
platí jak pro objektivní lhůtu pro oznámení vad tak pro 
záruční dobu.

3.4.4 Oznámení nároku na náhradu škod

Oznámení nároku objednatele na náhradu škod vzniklých 
objednateli v příčinné souvislosti s vadami díla musí být 
uplatněno v termínech vyplývajících z čl. 3.2.4 této přílo
hy.

3.5 Objektivní lhůta pro oznámení vad

Obchodní zákoník však stanoví též objektivní lhůtu pro 
oznámení vad zhotoviteli , a to u staveb do pěti let. 
U vad, na které se vztahuje záruka, platí místo této lhůty 
záruční doba (Obch. Z. § 562, odst. 2., písm. c)).

3.6 Záruční doba

Záruční doba z hlediska jakosti znamená, že po dobu tr
vání záruční doby si dílo zachová buď stejné vlastnosti 
jako mělo při předání díla nebo bude mít jiné smluvně 
dohodnuté vlastnosti (ve smlouvě určená maximální 
změna vlastností díla).

Záruční doba začíná předáním předmětu díla a trvá po 
dobu dohodnutou ve smlouvě o dílo. Po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, na kte
ré se vztahuje záruka, záruční doba neběží. Pokud již zá
ruční doba běžela, přeruší se, a po odstranění vad její běh 
pokračuje. Tzn. že o dobu, po kterou nebylo možné dílo 
užívat, se záruční doba prodlouží (Obch. Z. § 430).

Pokud byly vady se souhlasem objednatele odstraněny 
jen prozatúnně, záruční doba rovněž neběží a začne bě
žet až po konečném odstranění vady.

Délky záručních dob pro jednotlivé zhotovovací práce 
nebo pro skupinu zhotovovacích prací jsou uvedeny 
v této příloze kap. 1 TKP, v jednotlivých kapitolách 
TKP nebo ZTKP. Pro celou stavbu, nebo pro jednotlivé 
úseky nebo objekty jsou délky záručních dob uvedeny 
v ZDP.

Záruku lze také založit jednostranným prohlášením zho
tovitele za podmínek stanovených obchodním zákoní- 
kem(§429) - zhotovitel může poskytnout záruční dobu 
delší než podle předchozího odstavce. Po akceptování 
objednatelem se stane smluvnún závazkem zhotovitele.

Problematika týkající se odpovědnosti za vady v záruční 
době, odstranění záručních vad, nákladů na záruční 
vady, případné odmítnutí provést práce spojené s odstra
ňováním vad a povinnosti zhotovitele zjistit příčiny zá
ručních vad je uvedena v čl. 49.1 až 49.5 a čl. 50.1 VDP.

3.7 Ochrana proti následkům z neplnění závazků 
zhotovitele

Řádné plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se za
jišťuje tzv. „jistotou“ (čl. 10.1 a čl. 10.2 VDP).

„Zadržené platby“ zajišťují především řádné dokončení 
prací, odstranění vad a provedení nedokončených prací, 
které objednatel připustí při převzetí prací (čl. 60.2 a čl.
60.3 VDP).

„Smluvní pokuty“ slouží k tomu, aby zhotovitel dodržo
val ve smlouvě dohodnuté termíny (čl. 47.1 VDP).

4. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Nároky z vadného plnění se dělí odchylně pro případy 
kdy

a) vadným plněním je smlouva porušena podstat
ným způsobem,

b) vadné plnění znamená jen nepodstatné porušení 
smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se podle § 345 odst. 2 
obchodního zákoníku považují takové vady, o kterých 
zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo mohl ro
zumně předvídat (s přihlédnutím k účelu smlouvy ), že 
při jejich výskytu nebude mít objednatel zájem na splně
ní závazku provést dílo. Podstatné porušení smlouvy bu
dou tedy znamenat předevšún vady, které činí předmět 
díla nepoužitelným (případně použitelným jen za urči
tých podmínek) a dále vady, o kterých se to ve smlouvě 
stanoví. Podle okolnosti případu však mohou být pod
statným porušením smlouvy i jiné vady jako je snížení 
únosnosti nebo snížení životnosti nebo nedodržení tech
nických požadavků na výrobky ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb.

Ad a) Při podstatném porušení smlouvy o dílo musí ob
jednatel:

- uplatnit odstranění vady (opravou nebo prove
dením náhradního dílu nebo při nedokončených 
pracích dokončením díla anebo odstraněním 
právní vady),

- nebo uplatnit přiměřenou slevu z ceny a/nebo 
dohodu o prodloužení záruční doby,

- nebo odstoupit od smlouvy.

Ad b) Při nepodstatném porušení smlouvy o dílo musí 
objednatel uplatnit:

- odstranění vady opravou nebo provedením ná
hradního dílu nebo při nedokončených pracích 
dokončením díla anebo odstraněním právní 
vady,

- nebo přiměřenou slevu z ceny a/nebo dohodu 
o prodloužení záruční doby.
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Objednatel může souhlasit se slevou v případě, že od
chylky od parametrů prací uvedených ve smlouvě vý
znamně neovlivní kvalitu a užitné vlastnosti díla po jeho 
dokončení a neovlivní konečný vzhled díla po jeho do
končení. Dojde-li objednatel přijednání se zhotovitelem 
k závěru, že vadu díla bude řešit přiměřenou slevou z 
ceny, sepíše o tomto rozhodnutí písemný doklad. Obec
ně platí, že výše slevy odpovídá rozdílu mezi hodnotou, 
kterou by mělo dílo/zhotovovací práce bez vady a hod
notou vadného díla/zhotovovací práce v době plnění. 
Jedná-li se o zhotovovací práce, které jsou uvedeny 
v příloze č. 8 této kapitoly TKP nebo v ZTKP je objedna
tel povinen uvedený způsob výpočtu slevy uplatnit.

U vad odstranitelných se dává přednost uvedení vad
ných zhotovovacích prací do smlouvou určeného stavu.

Obchodní zákoník stanoví bližší podmínky pro jednotli
vé způsoby vypořádání práv z odpovědnosti za vady 
(§564 s odkazem na přiměřenou platnost §436 až §441 

OZ).

5. ZÁRUČNÍ DOBY

5.1 Vozovky pozemních komunikací

Pokud není v ZTKP nebo v jiné části smlouvy o dílo 
uvedeno jinak, je na níže uvedené zhotovovací práce 
stanovena tato záruční doba:

Tab. 1 Délka záruční doby pro jednotlivé technologie

Název technologie Záruční doba (roky)

norm, pojivo modifik. pojivo

Hutněné asfaltové vrstvy 422 52’
(ČSN 73 6121 )

Lité asfalty 421 522
(ČSN 73 6122)

Cementobetonové kryty 
(ČSN 73 6123)

5 -

Zálivky a těsnění spar CB krytů 
(TKP č. 6) - 3

Prolévané vrstvy ACB 3 -
(ČSN 73 6127) ostatní 2 -

Vtlačované vrstvy VAB 421 511
(ČSN 73 6128) ostatní 2 3

Nátěry (dvojité) 1 5 " 2
(ČSN 73 6129)

Emulzní kalové vrstvy
mikrokoberce 2 3

(ČSN 73 6130) ostatní 1,5" 2

Poznámka:
" Platí pouze pro dopravní zatížení třídy III a nižší
21 Záruřní doby se týkají novostaveb. U oprav a souvislé údržby

obrusné vrstvy krytu jsou o 1 rok nižší

Při použití recyklovaných materiálů pro zhotovení as
faltových vrstev konstrukce vozovky platí stejné pod
mínky, jako bez jejich použití.

5.2 Mosty

Pokud není v TKP nebo ZTKP nebo v jiné části smlouvy 
o dílo uvedena doba delší, je na stavby mostů stanovena 
záruční doba 5 let včetně součástí, příslušenství a vyba

vení mostu.

5.3 Ostatní zhotovovací práce uvedené ve smlouvě 

o dílo

Záruční doby pro ostatní druhy zhotovovacích prací 
jsou uvedeny buď v příslušných TKP, ZTKP nebo v jiné 
části smlouvy o dílo. V případě že tomu tak není, platí 
pro tyto zhotovovací práce záruční doba 3 roky.

6. UKONČENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

Před ukončením záruční dobyje na příslušnou dodávku 
stavebních prací provedena pracovníky objednatele 
těchto prací a za případné účasti zhotovitele příslušná 
prohlídka(vyhláškač. 104/1997 Sb. a ČSN 73 6221) za
měřená na posouzení povolené změny vlastností, stano
vené v následujícím článku (či. 7), jednotlivých TKP, 
ZTKP nebo v jiné části smlouvy o dílo. K této prohlídce 
přizve objednatel správce pozemní komunikace. Ob jed
natel je povinen vydat do 28 dnů po uplynutí záruční 
doby stavby „protokol o ukončení záruční doby“ (viz. 
čl. 62.1 VDP).

7. POVOLENÁ ZMĚNA VLASTNOSTÍ 
DÍLA NA KONCI ZÁRUČNÍ DOBY

Povolené opotřebení díla na konci záruční doby je cha
rakterizováno jednak hodnotami měřitelných paramet
rů, a dále vadami nebo poruchami zjišťovanými na 
základě vizuální prohlídky.

7.1 Vozovky pozemních komunikací

Vyhodnocení netuhých vozovek je prováděno na zákla
dě TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozo
vek.

Hodnoty údajů podle tab. č.3 TP 87 nesmí přesáhnout 
polovinu rozpětí hodnot klasifikačního stupně 2 (dob
rý). Pro údaje podle tab č.4 TP 87 smí být max. polovina 
hodnot ve stupni 2 (dobrý) a na zbývající ploše musí být 
hodnoty ve stupni 1 (výborný).

Klasifikační stupeň 2 pro jednotlivé poruchy se nesmí 
vyskytovat na ucelené ploše.
Poznámka: Pokud objednatel při přejímce akceptuje klasifikační stu

peň 2 (dobrý) nebo výjimečně stupeň 3 (vyhovující) podle tab. 3 
a 4 TP 87, musí být tento klasifikační stupeň dodržen i na konci 

záruční doby.

U vozovek s cementobetonovým krytem není změna 
měřitelných parametrů a/nebo výskyt poruch na konci 
záruční doby povolena.

7.2 Mosty

U mostních objektů se požaduje, aby ke konci záruční 
doby mělo dílo stejné vlastnosti jako při přejímacím ří

zení.

Výjimku tvoří níže uvedené zhotovovací práce a pro ně 
se stanoví následující ukazatelé maximální změny vlast
ností díla na konci záruční doby:

1) Pro kryty mostních vozovek musí být stupeň 1 (vý
borný) podle tab. 3 a 4 TP 87,

47



2) Elastické mostní závery: připouští se pouze vyjeté 
koleje se stejným kritériem jako pro kryt mostní 
vozovky.

7.3 Ostatní zhotovovací práce uvedené ve smlouvě 
o dílo

Pokud nejsou pro ostatní zhotovovací práce v jednotli
vých kapitolách TKP, ZTKP nebo v jiné části smlouvy 
o dílo stanoveny ukazatele pro povolenou maximální 
změnu vlastností díla na konci jejich záruční doby před
pokládá se, že tyto zhotovovací práce budou mít stejné 
vlastnosti jako měly při přejímacím řízení.

ČSN 73 6129 
ČSN 73 6130 
ČSN 73 6175

ČSN 73 6177

ČSN 736242 

TP MD ČR 62 

TP MD ČR 82

8. SOUVISÍCÍ PŘEDPISY

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací
ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy
ČSN 73 6122 Lité asfalty
ČSN 73 6123 Cementobetonové kryty
ČSN 73 6127 Prolévané vrstvy
ČSN 73 6128 Vtlačované vrstvy

TP MDS 92

TP MDS 87 

TP MDS 80

Postřiky a nátěry 
Emulzní kalové vrstvy 
Měření nerovnosti povrchů vo
zovek
Měření a hodnocení protišmyko
vých vlastností povrchů vozo
vek
Navrhování a provádění vozo
vek na mostech PK 
Katalog poruch vozovek s ce- 
mentobetonovým krytem 
Katalog poruch netuhých vozo
vek
Navrhování údržby a oprav vo
zovek s cementobetonovým kry
tem
Navrhování údržby a oprav ne
tuhých vozovek 
Elastický mostní závěr
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Příloha 8

SRÁŽKY Z CENY
PŘI NEDODRŽENÍ MEZNÍCH HODNOT HLAVNÍCH PARAMETRŮ

1. VŠEOBECNĚ

Při překročení přípustných odchylek dílo neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě a dílo má vadu.

Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele postu
puje objednatel podle čl. 4pMohy č.7 této kapitoly TKP.

Objednatel může souhlasit se slevou v případě, že od
chylky od parametrů prací uvedených ve smlouvě vý
znamně neovlivní kvalitu díla po jeho dokončení 
a neovlivní vzhled díla po jeho dokončení. Dojde-li ob
jednatel při jednání se zhotovitelem k závěru, že vadu 
díla bude řešit přiměřenou slevou z ceny, sepíše o tomto 
rozhodnutí písemný doklad. Obecně platí, že výše slevy 
odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou mělo dílo/zho- 
tovovací práce bez vady a hodnotu vadného díla/zhoto- 
vovací práce v době plnění.

V této příloze jsou uvedeny výpočty srážky ceny při ne
dodržení hlavních kvalitativních parametrů pro

- asfaltové hutněné vrstvy

- lité asfalty,
- cementobetonový kryt.

2. SRÁŽKY ZA NEDODRŽENI MEZNÍCH 
HODNOT ASFALTOVÝCH VRSTEV

2.1 Nedodržení obsahu asfaltu ve směsi.

Obsah asfaltuje předepsán v průkazní zkoušce. Dovole
né odchylky od této hodnoty obsahu asfaltu jsou uvede
ny v TKP kap. 7, případně v ZTKP. Srážka se podle dále 
uvedených vzorců vypočítá v případě minusových od
chylek obsahu asfaltu.

Ve vzorcích pro výpočet srážky je použito těchto symbolů: 

S = srážka z ceny v Kč

P = překročení dovolené odchylky obsahu asfaltu uvede
né v protokolech kontrolní zkoušky (% hmotnosti 
směsi)

JC = jednotková cena (Kč/ m 2) uvedená v konečné fak

tuře
F = plocha (m2), která přísluší dané zkoušce

2.1.1 Pro obsah asfaltu zjištěný jen při 1 zkoušce, nebo 
zjištěný jako pní měr ze 2 až 4 zkoušek platí:

Pro další zhotovovací práce mohou být způsoby výpoč
tů srážky z ceny uvedeny v ZTKP.

Zásady uvedené v čl. 4 lze užít i pro jiné betonové kon
strukce, např. římsy a rigoly.

Základem pro výpočet srážek za kvalitu je jednotková 
cena, která obsahuje náklady na 1 m2 krytu.

1.1 Tato příloha uvádí způsob výpočtu srážky za nedo
držení mezních hodnot obsahu asfaltu ve směsi, 
tloušťky, míry zhutnění, rovinatosti a dalších dále 
uvedených parametrů vozovek s asfaltovým 
a cementobetonovým krytem. Nedotčeno zůstává 
právo objednatele uplatnit srážky i za nedodržení 
jiných parametrů uvedených ve smlouvě o dílo.

1.2 Pokud se vyskytuje současně nedodržení více para
metrů, potom se srážky sčítají.

1.3 Pro jednodušší praktické užívám vzorců pro výpočet 
srážky jsou vzorce uspořádány tak, aby bylo možno 
snadno určit procentuální srážku z ceny vrstvy v daném 
úseku. Srážka v procentech S' = P x číselný koefici
ent. Ten je vždy uveden ve vzorci. Výše srážky S' 
v závislosti na P je uvedena u každého sledovaného 
parametru v tabulkové i grafické formě.

1.4 Srážky z ceny stanoví objednatel jen v případě, že 
překročení dovolených odchylek nepřesáhne mez, 
kterou nelze připustit, protože by byla podstatně 
snížena životnost stavebního objektu nebo snížena 
bezpečnost při užívání. V těchto případech musí 
zhotovitel vadné konstrukční prvky odstranit 
a znovu vybudovat.

Pro P < 0,3 % platí pro výpočet srážky vzorec:

S = x 30 x JC x F 
100

Pro P > 0,3 % platí:

S = — x (130P - 30) x JC x F 
100

a) Tabulkové vyčíslení srážky v % , 

pro P < 0,3 % je S" = P x 30 (%) 

pro P>0,3 % jeS' = Px 130-30 (%)

p % 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

S‘ % 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 15,5 22,0

p % 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

S' % 28,5 35,0 41,5 48,0 54,5 61,0

b) Grafické znázornění srážky v %

Oj 0.2 0,3 0 4 0,5 0,6 0,7

in

?n \
Id

40

50

60

70

S'(%)

P [%]
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Príklad 1:

Druh směsi: ABHI, tloušťka vrstvy 40 mm. Úse
ku dlouhém 450 bm přináleží 1 kontrolní zkouš
ka obsahu asfaltu. Šířka při pokládce byla 10,75 
m. Obsah asfaltu byl zjištěn nižší o 0,8 % oproti 
zkoušce.

Tolerance obsahu asfaltu pro 1 zkoušku je 0,5 %. 
Jednotková cena je 120 Kč/nr

S=JLx30xJCxF

100

P = 0,8 - 0,5 = 0,3 %

F = 450 x 10,75 =4837,50 m2

S = — x 30 x 120 x 4837,5 = 52 245,0 Kč 
100

2.1.2 Pro obsah asfaltu zjištěný jako průměr z 5 
a více zkoušek platí tento vzorec pro výpočet 
srážky:

S= —xlOOxJCxF 
100

V případě srážky z ceny vypočtené z průměrných hod
not obsahu asfaltu musí být proveden také součet srážek 
z jednotlivých hodnot stejného souboru zkoušek.

Uplatňuje se vždy srážka vyšší.

a) Tabulkové vyčíslení srážky v %.

S' = P x 100 (%)

p % 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

S' % 5 10 15 20 25 30 35 40

p % 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

S' % 45 50 55 60 65 70

b) Grafické znázornění srážky v %.

Příklad 2:

Druh směsi AB1, tloušťka vrstvy 40 mm. Úsek 
přináležející místům odběrů 6 vzorků je 2400 m 
dlouhý. Šířka pokládky je 10,75 m. Průměrný 
obsah asfaltu byl zjištěn nižší o 0,50 % oproti 
průkazní zkoušce. Tolerance obsahu asfaltu pro 
3-8 zkoušek (ČSN 736121) je 0,40 %. Jednot
ková cena je 120 Kč/m2.

S = x 100 x JC x F 
100

P = 0,5 -0,4 = 0,1 %

F = 2400 x 10,75 = 25800 m2

S = — x 100 x 120 x 25800 = 309 600 Kč 
100

2.2 Nedodržení tloušťky vrstvy

Výpočet srážky se stanovuje z průměrné hodnoty všech 
jednotlivých měření tloušťky nebo také součtem dílčích 
srážek vypočtených pro jednotlivé hodnoty tloušťky 
vrstvy. Jako srážka se uplatňuje vyšší hodnota z obou 
způsobů výpočtu. Tloušťka vrstvy je stanovena ve 
schválené dokumentaci stavby. Dovolené odchylky 
jsou stanoveny v TKP kap. 7 případně v ZTKP.

Srážka se vypočte podle vzorce:

S= — x3,75xJCxF 
100

Kde znamená:

S = srážka z ceny v Kč

P = překročení dovolené odchylky od smluvně 
sjednané tloušťky vrstvy (%)

JC = jednotková cena v konečné faktuře (Kč/m2).

F = plocha přináležející místu měření tloušťky
(m2).

Výpočet se provádí uvedeným způsobem pro každou 
vrstvu zvlášť. Přitom se mohou kompensovat menší 
tloušťky spodní vrstvy větší tloušťkou horních vrstev.

a) Tabulkové vyčíslení srážky v %:

S’ = P x 3,75 (%)

P % 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

S' % 1,87 3,75 5,62 7,50 9,37 11,25 13,12 15,00

P % 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

S' % 16,87 18,75 20,62 22,50 24,37 26,25 28,12 30,00

p % 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

S' % 31,87 33,75 35,62 37,50 39,37 41,25 43,12 45,00

p % 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0

S' % 46,87 48,75 50,62 52,50 54,37 56,25

b) Grafické znázornění srážky v %.

15 ?[%]
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Príklad 3:

Směs ABHI, 40 mm je předepsaná tloušťka vrs
tvy jednotková cena 120 Kč/m2. Průměrná namě
řená tloušťka vrstvy na vývrtech je 34 mm. 
Plocha přináležející vývrtu je 430 m". Dovolená 
odchylka pro průměr více měření je 10%.

S =

P =

x 3,75 x JC x F

100 = 5 %

100

40-34-40x10%

40

10,75 m). Zjištěná míra zhutnění 94 %. Přede
psaná míra zhutnění 97 %. Překročení činí 3 %.

S = x 3 x 120 x 1397.5 = 45 279 Kč 
100

2.4 Překročení mezí nerovnosti povrchu vrstvy

Meze nerovnosti povrchu vrstvy jsou stanoveny v TKP 
nebo ZTKP. Při jejich překročení se srážka z ceny vyčís
lí podle tohoto vzorce:

S = 0,9 x JC x Š x Z Pi2

S = — x 3,75 x 120 x 430.0 = 9 675 Kč 
100

2.3 Nedodržení míry zhutnění

Předepsaná mez míry zhutnění asfaltových vrstev (tlus
tších než 30 mm) je stanovena v TKP kap. 7 nebo ZTKP. 
Srážka se vypočte podle tohoto vzorce:

P2
S =---- x3 xJCxF

100

Kde:

S = srážka z ceny v Kč 

JC = jednotková cena (Kč/m2)

Š = šířka pruhu ,ve kterém se nerovnosti měřily 
(m)

Pi = Naměřené nerovnosti (mm) přesahující sta
novenou mez.

Příklad 5:

Kde znamená:

S = srážka z ceny v Kč

P = odchylka (v %) o kterou nebyla stanovená 
mez dodržena

JC = jednotková cena v konečné faktuře (Kč/m2)

F = plocha (m2) přináležející místu měřené ne
vyhovující míry zhutnění.

a) Tabulkové vyčíslení srážky v %:
S' = P2 x 3 (%)

p % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

S' % - 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9

p % 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

S' % 2,4 3,0 3,6 4,3 5,1 5,9 6,7 7,7

p % 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

S‘ % 8,7 9,7 10,8 12,0 13,2 14,5 15,9 17,3

p % 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

S‘ % 18,7 20,3 21,9 23,5 25,2 27,0

b) Grafické znázornění srážky v %.

0 0.5 1.0 1.5 2 0 2,5 3 0
--- ------------ ' '1 ~------
10

20
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40
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Příklad 4:
Směs ABFll, jednotková cena 120Kč/m2. Plocha 
přináležející vývrtu 1397,5 m2 (130 m', šířka

Dovolená mez nerovností 5 mm (obrusná vrs
tva). Naměřené nevyhovující nerovnosti Ni byly 
na jízdním pruhu širokém 3,75 m zjištěny tyto:

Měřené místo 1 5 13 14 25 27 30

Ni (naměřeno mm) 11 9 8 10 8 8 11

Pi=Ni-5 (mm) 6 4 3 5 3 3 6

Pi! (mm) 36 16 9 25 9 9 36

Z Pi2 = 140 mm

Jednotková cena JC = 120 Kč/m2 

Šířka pruhu Š = 3,75 m

Srážka S = 0,9 x 120 x 3,75 x 140 = 56 700 Kč

3. SRÁŽKY ZA NEDODRŽENÍ MEZNÍCH 
HODNOT LITÝCH ASFALTŮ

3.1 Nedodržení čísla tvrdosti širokým trnem

P2
S =---- x 40 x JC x F

100

Kde:

S = srážka z ceny (Kč)

JC = jednotková cena (Kč/m2)

F = plocha LA příslušející zkoušce (m2)

P = hodnota o níž překračuje zjištěné číslo tvr
dosti povolenou mez stanovenou v TKP 
kap. 8 nebo ZTKP.

a) Tabulkové vyčíslení srážky v %

S' = P2 x 40 (%)

P % 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75

S' % 2,5 10,0 22,5 40,0 62,5 90,0 122,5
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b) Grafické znázornění srážky S' v %.

P (překroč, meze čísla tvrdosti)

0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 T
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Příklad 6:

JC = 130 Kč/m2 

F = 320 m2

Číslo tvrdosti LA zjištěno 4,0, horní hranice čísla 
tvrdosti je 3,5

P = 4,0 -3,5 = 0,5

S = ^ x 40 x 130,0 x 320 = 4 160 Kč 

100

3.2 Nedodržení přírůstku čísla tvrdosti 

P2
S= —xlOOOxJCxF 

100

Kde: S = srážka z ceny (Kč)

JC = jednotková cena (Kč/m2)

F = plocha LA příslušející zkoušce (m2)

P = hodnota o níž překračuje přírůstek čísla tvr
dosti povolenou mez, uvedenou u TKP 
kap. 8 nebo ZTKP.

a) Tabulkové vyčíslení srážky v %.

S’ = P2 x 1 000 (%)

Příklad 7:

JC = 130 Kč/m2 

F = 320 m2

Zjištěný přírůstek čísla tvrdosti 0,75 
Horní hranice přírůstku je 0,6

P = 0,75 - 0,6 = 0,15

S = x 1000 x 130 x 320 = 9 360 Kč 
100

4. SRÁŽKY PŘI PŘEKROČENÍ PŘÍPUST
NÝCH ODCHYLEK CEMENTOBETONO- 
VÉHO KRYTU VOZOVKY

4.1. Nedodržení tloušťky krytu

Jestliže je tloušťka krytu změřená na vývrtu o více než 
10 mm menší než je stanoveno v dokumentaci stavby, 
vypočte se srážka z ceny s použitím vzorce:

S, = k x JC x F

Kde

St = srážka z ceny za nedodržení tloušťky v Kč

k = součinitel závislý na poměrném zmenšení 
tloušťky p

————— x 100 (%)

hd = tloušťka požadovaná v nun 

hv =j tloušťka skutečná v mm

Závislost mezi k a p je uvedena v následující tabulce

p% 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

k 0,03 0,06 0,1 0,15 0,18 0,24 0,27 0,31 0,34 0,38

p% 10 11 12 13 14 15 16 17 18

k 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,59 0,62 0,64

JC = jednotková cena CB krytu v Kč/m2

F = velikost plochy reprezentované jedním vý- 
vrtem (max. 3000 m2)

Celková srážka z ceny je součtem srážek, vypočtených 
pro jednotlivé vývrty s nevyhovující délkou (tj.tloušť
kou krytu)

P % 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,15 0,2 0,3

S1 % 2,5 3,6 4,9 6,4 8,1 10,0 22,5 40,0 90,0

b) Grafické znázornění srážky S 'v %

0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,1 0,11 0,13 0,13 0,17 0,19

Příklad 8:

JC = 651 Kč/m2 

F = 3000 m2

požadovaná tloušťka hd = 240 nun 

skutečná tloušťka hv = 223 mm

P = -
240-223-10 

240
xlOO = 2,9%

k = 0,145 (z tabulky)

Sy = 0,145 x 651x 3000 = 283 185 Kč
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kde n = počet vývrtů s nevyhovující délkou

4.2 Nedodržení pevnosti v tahu ohybem

Pod charakteristickou pevnost fcf = 4,5 N/mm2 se smí 
vyskytovat max. 10 % výsledků, přičemž žádnáhodnota 
nesmí klesnout pod 3,61 N/mm'

Při výpočtu srážek se postupuje tak, že z pevností niž
ších než 4,5 N/mm2 se vyčlení 10 % z celkového počtu 
zkoušek (zaokrouhlený na celé číslo), které se nejvíce 
blíží této pevnosti a jsou vyšší než minimum 3,61 
N/mm2. Z ostatních se vypočtou srážky z ceny s použi

tím vzorce:

S = —x 3 x JC x F 
p 100

Kde

Sp = srážka z ceny za nedodržení pevnosti v tahu 
ohybem v Kč

P =
4,50 -fď

4,50
x 100%

Kde
4,50 = charakteristická pevnost v N/mm2

/ = skutečná pevnost < 4,50 N/mm2

JC = jednotková cena CB krytu v Kč/m2

F = příslušná plocha pro jednu zkoušku (= cel
ková plocha objektu dělená počtem všech 
zkoušek pevností)

Příklad 9:

Celkový počet zkoušek: 27 2
Počet zkoušek s pevností nižší než 4,50 N/mm : 5 
Přípustný počet pevností nižších než 4,50 N/mm : 2,7 = 3 
Seřazení pevností: 4,32

4,27
4,10
4,03
3,81

JC = 651 Kč/m2

Výměra plochy CB krytu = 63 550 m 
F = 63 550 : 27 = 2354 m2

Srážky:

4 50-4 03= x 100% = 10 4%
1 4,50

S , =1Mx3x651 x2354 =478 126Kč 
p: 100

= 4,50-3,81 xl00% = lg3% 
ľ2 4,50

S = —x3x651x2354 = 703 396 Kč 
p'2 100

4.3. Nedodržení rovnosti povrcliu krytu

Srážka z ceny za překročení mezní hodnoty 4 mm pod 4 
metrovou latí, nebo odečtené ze záznamu planografii, 
popř. získané z jeho digitálního záznamu se stanoví z 

rovnice:
Sr = 0,3x]T p2 xJCxb 

kde

Sr = srážka z ceny za překročení přípustné ne
rovnosti 4 mm

p = překročení nerovnosti 4 mm 

JC = jednotková cena CB krytu v Kč/m2

b = šířka jízdního pruhu příslušná měřené stopě 
a to včetně zpevněné krajnice, pokud byla 
betonována současně

Příklad 10:

JC = 651 Kč

b = 4,25 + 2,50 = 6,75 m

Naměřené nerovnosti:

6 mm pí = 2 mm P? = 4

8 mm P2 = 4 mm P 2 = 16
7 mm p3 = 3 mm P 3 = 9
5 mm p4 = 1 mm P 4 = 1

I> = 30

Sr= 0,3 x 30 x 651 x 6,75 = 39 548 Kč

4.4 Odolnost povrcliu krytu proti působení mrazu 
a Na Cl.

Pro výpočet srážek se použijí výsledky zkoušek, prove
dených na vývitech z CB krytu automatickými cyklova- 
cími metodami C nebo A.

Srážka z ceny se stanoví z rovnice:

S„= p2 x 0,25 x JC x F

Kde

S„ = srážka z ceny za nižší odolnost

p = poměrné zvýšení odpadu betonu nad 1 000 
g/m2

_ Oh -1000 
p~ 1000

Ob = odpad betonu z povrchu v g/m2

JC = jednotková cena CB krytu v Kč/m2

F = velikost plochy reprezentované jedním vý- 
vrtem (max. 3000 m2)

Celková srážka z ceny je součtem srážek, vypočtených 
pro jednotlivé vývrty s nevyhovující odolností, Srážky se 
snižují o náklady na sanaci povrchu, odsouhlasenou 
správcem stavby. Rozsah sanací, popř. vybourání krytu 
(nikoliv však srážek z ceny) lze upřesnit zahuštěním vý
vrtů.

Celková srážka z ceny
S = S f, + S p2 = 478 126 + 703 396 = 1 181 522 Kč

Příklad 11:

JC = 651 Kč/m2
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F = 3000 m2

Naměřené odpady, překračující 1000 g/m2

1120 g/m2

ó'„, = 0,12' x 0,25 x 651 x 3000 = 7 031 Kč

1670-1000 ne.n
p2 =---------------= 0,67

2 1000

1670 g/m2

1120-1000
p, =---------------= 0,12

1000

Sn2 = 0,672 x 0,25 x 651 x 3000 = 219 175 Kč 

Celková srážka z ceny
S„ = S,„ + S„, = 7 031 + 219 175 = 226 206 Kč
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