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1.1 ÚVOD

1.1.1 Všeobecně

Pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v této 
kapitole platí i pro všechny ostatní kapitoly Technických 
kvalitativních podmínek (TKP), jejichž použití je možné 
jen spolu s touto kapitolou 1 – Všeobecně.

Ve výkladu ustanovení Technických kvalitativních pod-
mínek má prioritu Kapitola 1 – Všeobecně. TKP jsou 
vydány v tištěné formě (MD ČR) a na elektronickém 
nosiči CD – ROM (ČKAIT). V případě náhodných od-
lišností platí ustanovení tištěného vydání.

Zhotovení stavby pozemní komunikace (PK) je ve smyslu 
obchodního zákoníku dílem a stavba předmětem díla. 
Dokumenty, které definují zhotovení stavby a vlastní 
stavbu, v procesu zadávání stavby, tvoří Zadávací doku-
mentaci stavby (ZDS).

Zadávací dokumentace stavby podle zákona č. 137/2006 
Sb. obsahuje:

a) obchodní podmínky;

b) technické podmínky;

c) požadavky a podmínky pro zpracování nabídky;

d) projektovou dokumentaci;

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

Pro stavby PK plní funkci dokumentů a), b), d) a e) tyto 
dokumenty:

ad a) Obchodní podmínky jsou Obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací (Červená kniha) nebo 
Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací 
malého rozsahu (Zelená kniha), které jsou schváleny 
MD.

ad b) Technickými podmínkami jsou Technické kvali-
tativní podmínky staveb PK (TKP) schválené MD 
a Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 
PK (ZTKP), pokud existují.

ad d) Projektovou dokumentací je Projektová dokumen-
tace pro provádění stavby (PDPS) podle vyhlášky 
MD o technických požadavcích a rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK a Technických kvalitativ-
ních podmínek pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 
kapitola 1 – Všeobecně.

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

ad e) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr je Soupis prací podle Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK a Oborového třídníku 

stavebních konstrukcí a prací staveb PK, které jsou 
schváleny MD.

Zařazení dokumentů ZD do obsahu Dokumentace stavby 
pozemní komunikace uvádí příloha č. 2 této kapitoly 
TKP.

Dokumenty obsahu Smlouvy o dílo se vzájemně dopl-
ňují. Pro účely závaznosti určují Všeobecné obchodní 
podmínky staveb PK (VOP) následující prioritu pořadí 
dokumentů:

Souhrn smluvních dohod

Dopis o přijetí nabídky

Zvláštní obchodní podmínky stavby PK

Všeobecné obchodní podmínky staveb PK

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK

Technické kvalitativní podmínky staveb PK

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr

Ostatní souvisící dokumenty obsahu Smlouvy o dílo

Dojde-li k nesouladu mezi jednotlivými dokumenty ZD 
platí ustanovení dokumentu podle pořadí závaznosti uve-
dené v VOP.

Technickými podmínkami ve smyslu Obchodních pod-
mínek staveb PK jsou:

– Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací (TKP) a

– Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby po-
zemní komunikace (pokud existují) (ZTKP).

TKP jsou souborem standardních požadavků zadava-
tele/objednatele stavby na provedení, kontrolu a převzetí 
zhotovovacích prací, případně i placených pomocných 
prací, materiály, výrobky a technické podmínky pro 
jejich dodávku. TKP obsahují zásady technologických 
postupů a ostatní technické požadavky s tím, že se v po-
drobnostech, pokud je to možné, odvolávají na České 
technické normy (ČSN), rezortní technické předpisy 
nebo jiné technické předpisy (případně jejich části). 
Technické normy a předpisy uvedené v TKP jsou pro 
stavbu, pro kterou jsou TKP použity, právně závazné 
z titulu uzavřené Smlouvy o dílo. Skladba a rozsah TKP 
jsou stanoveny tak, aby uvedené práce zahrnovaly roz-
hodující většinu prací silničního a mostního stavitelství. 
TKP platí i pro opravy a údržbu v rozsahu stanoveném 
v jednotlivých kapitolách TKP.

ZTKP obsahují požadavky zadavatele/objednatele v pří-
padech, když:
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a) jsou požadovány jiné práce než práce obsažené 
v TKP;

b) je potřebné změnit (zejména zpřísnit) a/nebo doplnit 
ustanovení TKP a/nebo

c) charakter staveniště, případně jiné okolnosti dané 
stavby jsou odlišné než je předpokládáno v TKP.

Ustanovení ZTKP platí pro danou stavbu a jsou TKP 
nadřazena.

1.1.2 Skladba kapitol

V době vydání této kapitoly obsahuje celý soubor TKP 
tyto kapitoly:

kapitola č. 1 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, zábradlí a tlumiče nárazů

 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 Pylony 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 studena

 29 Zvláštní zakládání

 30 Speciální zemní konstrukce

 31 Opravy betonových konstrukcí

Tyto kapitoly jsou postupně aktualizovány a doplňovány. 
Pro vypracování ZDS i RDS jsou podkladem vždy po-
slední verze kapitol TKP.

TKP v platné verzi jsou rovněž závazným podkladem 
pro zhotovení dokumentace stavby a ZTKP-D (pokud 
existují).

Jednotlivé kapitoly TKP se člení na tyto oddíly:

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;

b) seznam technických předpisů;

c) právní předpisy.

Pokud některý z uvedených oddílů nepřichází pro danou 
kapitolu v úvahu, případně je zařazen další oddíl, je tato 
skutečnost uvedena jak v obsahu, tak ve vlastním textu 
příslušné kapitoly TKP.

Jestliže kapitola TKP zahrnuje dva nebo více druhů 
odlišných prací, pak se kapitola dělí na části označené 
písmeny (A, B, C, ...) podle druhu prací a každá část za-
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chovává výše uvedené členění na oddíly. Pokud některý 
z oddílů nepřichází pro danou kapitolu v úvahu, je tato 
skutečnost uvedena v textu. Jednotlivé oddíly se dále 
člení na články.

Kapitola č. 1 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) „ZHOTOVITEL DOKUMENTACE – PRO-
JEKTANT“ je právnická nebo fyzická osoba opráv-
něná k projektové činnosti, která se smlouvou o dílo 
zavazuje ke zhotovení dokumentace stavby a na po-
žádání zajišťuje autorský dozor nebo expertní činnost. 
Na požádání objednatele může také zajišťovat koordi-
naci projektové dokumentace celé stavby jako hlavní 
projektant a to buď do stadia PDPS nebo i v průběhu 
zpracování realizační dokumentace.

(2) „OBJEDNATEL“ je právnická nebo fyzická osoba, 
která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého 
díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení. 
Objednatelem se stává investor v závazkovém vztahu 
k zajištění přípravy, zhotovení dokumentace a zhoto-
vení stavby. V období zadávacího řízení je objednatel 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách „zadavate-
lem“ (zákon č. 137/2006 Sb.). Podle stavebního zá-
kona je stavebníkem (zákon č. 183/2006 Sb.).

(3) „ZHOTOVITEL“ je právnická nebo fyzická osoba, 
která se smlouvou o dílo zavazuje k provedení ur-
čitého díla. Zhotovitelem ve vztahu k objednateli 
je tedy subjekt zajišťující zhotovení díla (stavby) 
a také projektant zhotovující dokumentaci stavby. 
Podzhotovitelé smluvně pověření projektantem nebo 
zhotovitelem stavby jsou ve vztahu k nim též zhoto-
viteli. Zákon o veřejných zakázkách označuje tuto 
osobu dodavatelem a stavební zákon stavebním pod-
nikatelem.

(4) „PODZHOTOVITEL“ je právnická nebo fyzická 
osoba jmenovaná ve smlouvě o dílo, která je pověřena 
zhotovit část díla, nebo jiná osoba pověřená zhotovi-
telem provést část díla.

(5) „JMENOVANÝ PODZHOTOVITEL“. Právnické 
nebo fyzické osoby (specialisté, obchodníci, zhoto-
vitelé a ostatní), které provádějí práce nebo dodávají 
materiál, stavební díly, technologická zařízení nebo 
služby, kteří jsou jako jmenovací podzhotovitelé 
uvedeni ve Smlouvě o dílo nebo o nichž dá správce 
stavby pokyn zhotoviteli podle kapitoly 13 (změny 
a úpravy) VOP, aby jim zadal zhotovení části prací, 

dodal určitý materiál, technologické zařízení nebo 
služby.

(6) „STAVEBNÍ DOZOR“ je souhrn veškerých činností, 
vyplývajících z práv objednatele podle smlouvy 
o dílo, které zajišťuje a vykonává správce stavby 
od zahájení stavby až po její kolaudaci a při jejím 
předání uživateli, včetně vyzkoušení a zkušebního 
provozu.

(7) „AUTORSKÝ DOZOR“ vykonává zhotovitel pro-
jektové dokumentace (PDPS) na základě smlouvy 
s objednatelem. Účelem je dohled nad souladem zho-
tovení stavby s PDPS a řešení případných pozmněňo-
vacích návrhů připravených jinou osobou.

(8) „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 obchodních podmínkách stavby (ZOP). 
Správce stavby může podle potřeby přenést povin-
nosti a delegovat pravomoci na asistenty s odpovída-
jící kvalifikací. Těmito asistenty může být stálý do-
zorce stavby a/nebo nezávislí inspektoři pro inspekci 
a/nebo testovaní.

(9) „ASISTENT SPRÁVCE STAVBY“ je fyzická 
osoba jmenovaná správcem stavby podle článku 3.2 
Všeobecných obchodních podmínek staveb pozem-
ních komunikací.

(10) „SMLOUVA O DÍLO“ je dvoustranný právní úkon, 
provedený sepsáním jedné listiny, nebo vypracová-
ním souboru listin a výkresů vzájemně se doplňují-
cích, který má náležitosti požadované obchodním 
zákoníkem a Obchodními podmínkami staveb PK, 
případně Obchodními podmínkami staveb PK men-
šího rozsahu.

(11) „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ je soubor do-
kumentů údajů a podmínek zadavatele pro stavbu, 
které vymezují předmět veřejné zakázky, s obsahem 
stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb.

(12) „SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD“ je listina, 
která může být částí obsahu Smlouvy o dílo podle 
Obchodních podmínek pro stavby PK.

(13) „OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NA-
BÍDKY“ je písemný projev vůle zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. Toto své rozhodnutí oznámí 
zadavatel všem uchazečům.

(14) „DOPIS NABÍDKY“ je písemný návrh (nabídka) 
uchazeče, předložený při zadávacím řízení, obsahující 
všechny údaje požadované v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky. Obsahuje také soupis prací s cenami 
nabídnutými uchazečem. Ve smyslu obchodního zá-
koníku je návrhem na uzavření Smlouvy o dílo. Je-li 
nabídka přijata objednatelem, stává se součástí ob-
sahu Smlouvy o dílo.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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(15) „PŘÍLOHA K NABÍDCE“ je listina zhotovená 
podle tiskopisového vzoru připojeného k podmín-
kám. Tato listina je součástí nabídky.

(16) „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁ-
DĚNÍ STAVBY“ (PDPS) je souborem výkresů, který 
je požadován „Směrnicí pro dokumentaci staveb po-
zemních komunikací“ pro zajištění zadání a realizaci 
stavby.

(17) „SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR“ je kompletní 
seznam všech prací, dodávek a služeb, nutných 
ke zhotovení stavby s uvedením jejich množství. 
Oceněný soupis prací obsahuje i ceny, zadání a re-
alizaci, případně způsob určení ceny.

(18) „REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY“ je 
podrobné stavebně technické řešení stavby zajištěné 
zhotovitelem stavby s uplatněním návrhu v PDPS 
a ostatních požadavků smlouvy o dílo, jeho staveb-
ního vybavení, odborné úrovně pracovníků, organi-
zací prací, používanými technologiemi, zdroji mate-
riálů a výrobků.

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

(20) „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.

(21) „ODSOUHLASENÍ PRACÍ“ znamená, že práce jsou 
provedeny ve shodě s požadavky Smlouvy o dílo (plo-
cha, rozměry, kvalita atd.) a rozsah prací požadovaný 
k zaplacení souhlasí se skutečností.

(22) „PŘEVZETÍ PRACÍ“ je akt, kterým přecházejí 
veškerá práva a povinnosti k předmětu dokončeného 
díla nebo jeho části na objednatele. Vlastnická práva 
přecházejí na objednatele až po převzetí prací pouze 
v tom případě, že byl dohodnut odlišný postup od § 
542, odst (1) Obchodního zákoníku v ZOP.

(23) „PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACÍ“ znamená 
protokol podle čl. 10.1 Všeobecných obchodních 
podmínek staveb PK.

(24) „CENA DÍLA“ je cena definovaná v OP a zahrnuje 
úpravy provedené v souladu se Smlouvou o dílo.

(25) „STAVBA“ ve smyslu stavebního zákona je veškeré 
stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na její stavebně technické 
provedení, použité stavební výrobky, materiály a kon-
strukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba 
je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu 
jejího trvání. Z hlediska obchodního zákoníku je 
stavba předmětem a výsledkem díla. Z hlediska or-
ganizační činnosti je stavba chápána jako základní 
útvar. Stavby se dělí na objekty a provozní soubory. 
Velké stavby se mohou dělit na úseky.

(26) „ÚSEK“ znamená část předmětu díla (stavby) jme-
novitě určenou ve Smlouvě o dílo.

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

(28) „PROVOZNÍ SOUBOR“ je souhrn strojů a zařízení, 
včetně jejich montáží, který slouží k zajištění dílčího 
samostatného technologického nebo netechnologic-
kého procesu a je uváděn do provozu v souvislém 
čase; ve Smlouvě o dílo je označen jako provozní 
soubor.

(29) „TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ“ je označení pro 
veškeré stroje a zařízení, které jsou trvalou součástí 
díla.

(30) „STAVENIŠTĚ“ je místo, na kterém se provádí 
stavba nebo udržovací práce, zahrnuje stavební po-
zemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo 
jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vy-
mezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo 
jeho část anebo část jiné stavby.

(31) „PÍSEMNÝ“ znamená rukopisný, strojopisný, počí-
tačový nebo telekomunikační výtisk zahrnující telex, 
e mail, telegram a fax.

(32) „PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKA“ znamená zkoušku 
uvedenou v soupisu prací stavby, TKP nebo ZTKP, 
nebo další zkoušku odsouhlasenou správcem stavby, 
která se provádí před převzetím díla. Tato zkouška 
prokazuje, zda celá nebo částečně provedená práce 
odpovídá zamýšlenému účelu a požadavku Smlouvy 
o dílo.

(33) „VÝROBEK“ je jakákoliv movitá věc, která byla 
vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu 
na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na 
trh jako nová nebo použitá.

(34) „STANOVENÉ VÝROBKY“ jsou takové stavební 
výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení 
oprávněného zájmu a u kterých proto musí být po-
souzena shoda. Příslušná vládní nařízení rozděluji 
„stanovené výrobky“ na jednotlivé skupiny a stanoví 
jejich rozdílné postupy posuzování shody.

(35) „OSTATNÍ VÝROBKY“ jsou všechny ostatní vý-
robky, které nejsou stanovenými výrobky. Při proka-
zování bezpečnosti a vhodnosti „ostatních výrobků“ 
dodávaných na stavbu se musí výrobce/dovozce ří-
dit pokyny uvedenými v zákonu č. 102/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a v „Metodickém pokynu 
k systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
v oblasti II/5 – ostatní výrobky“.

(36) „TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS“ je dokument, 
který obsahuje zejména popis technologie provádění 
zhotovovacích prací, k tomu potřebné strojně techno-
logické vybavení a určuje podmínky pro provádění 
určitých prací nebo výkonů, včetně podmínek zajiš-
ťujících požadavky BOZ. „Technologické předpisy“ 
jsou zpracovávány a vydávány ve třech úrovních:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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a) rezortem (TKP nebo jiné závazné dokumenty 
o technologii prací) platné pro všechny stavby PK 
v ČR,

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

c) zhotovitelem stavby (a odsouhlasené objednatelem/
správcem stavby) platné pro určené zhotovovací 
práce na stavbě.

 Pro „Technologický předpis“ se zavádí zkratka 
TePř.

(37) „TECHNOLOGICKÝ POSTUP“ Pojem 
„Technologický postup“ se používá pro dokument, 
který určuje pravidla pro použití výrobku a systému 
ve/na stavbě a který vydává výrobce/dovozce/zpl-
nomocněný zástupce v souladu s nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb. Pro „Technologický postup“ se zavádí 
zkratka TEP.

(38) „TECHNICKÝ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS“ pro 
některé důležité a složité výrobky a systémy může 
být v jednotlivých kapitolách TKP, případně ZTKP, 
uplatněn požadavek vypracovat pro výrobek/systém 
„Technický a prováděcí předpis“ (dále jen TPP) vy-
pracovaný v souladu s čl. 1.3.3.3 této kapitoly TKP.

(39) „STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ“ je soubor činností 
uskutečňovaných Úřadem pro technickou normali-
zaci, metrologii a státní zkušebnictví a pověřenými 
právnickými osobami, jejichž cílem je zabezpečit 
u výrobků stanovených podle zákona č. 22/1997 Sb. 
posouzení shody s technickými požadavky stanove-
nými nařízeními vlády.

(40) „STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ“ vyme-
zuje technické vlastnosti výrobku ve vztahu k základ-
ním požadavkům na stavby podle toho, jakou funkci 
mají výrobky na stavbě plnit. Pořizuje si ho výrobce 
nebo dovozce, nebo sdružení výrobců nebo dovozců 
na výrobek, který není v souladu s určenou českou 
technickou normou nebo když taková norma nebo 
technický předpisy neexistují nebo nekonkretizují 
plně všechny základní požadavky, které jsou uve-
deny v příloze č. 1 n. vl. č. 163/2002 Sb.. Stavební 
technické osvědčení na určitý výrobek a na urči-
tou dobu vydává autorizovaná osoba po provedení 
činností vymezených v § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 
163/2002 Sb.

(41) „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ znamená odkaz na 
technické požadavky uvedené v právním předpisu, 
technickém dokumentu nebo technické normě nebo 
ve stavebním technickém osvědčení.

(42) „CERTIFIKÁT“ je osvědčení, že výrobek je ve 
shodě s konkrétními specifikovanými technickými 
požadavky na výrobky.

(43) „POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKU“ s harmo-
nizovanou nebo určenou ČSN, evropským technic-

kým schválením (ETA) nebo stavebním technickým 
osvědčením se provádí podle zákona č. 22/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády pro 
stavební výrobky č. 163/2002 Sb. nebo č. 190/2002 
Sb. (pro jiné než stavební výrobky podle příslušného 
profesního nařízení vlády).

(44) „PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“ stanovených výrobků 
(34). Je povinné písemné prohlášení výrobce nebo 
dovozce před uvedením výrobku na trh, jímž výrobce 
nebo dovozce na vlastní zodpovědnost prohlašuje, 
že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky 
podle příslušného nařízení vlády, popřípadě poža-
davky jiných technických předpisů, že výrobek je 
za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo 
dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal 
opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků 
uváděných na trh s technickou dokumentací a se zá-
kladními požadavky.

(45) „ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“ stavebních výrobků 
označovaných CE. Je povinné písemné prohlášení vý-
robce nebo zplnomocněného zástupce před uvedením 
výrobku na trh, jímž výrobce nebo zplnomocněný 
zástupce na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že vlast-
nosti výrobku splňují základní požadavky na stavby 
a bylo postupováno při posuzování shody v souladu 
s požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

(46) „PROHLÁŠENÍ SHODY“ ostatních výrobků 
(35). Je písemné prohlášení výrobce nebo dovozce, 
jímž výrobce nebo dovozce na vlastní odpovědnost 
prohlašuje, že výrobek je bezpečný podle zákona 
č. 102/2001 Sb. a má ověřené vlastnosti ve smyslu 
MP k systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
v části II/5 – Ostatní výrobky.

(47) „KOORDINÁTOR“ ve smyslu zákona č. 309/2006 
Sb. je fyzická nebo právnická osoba určená zadavate-
lem stavby k tomu, aby při přípravě, popřípadě reali-
zaci stavby prováděla v zákoně stanovené činnosti.

1.2.2 Zkratky a jejich výklad

AD  Autorský dozor zhotovitele dokumentace

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DS Dokumentace stavby

DÚM Digitální účelová mapa

PDPS Projektová dokumentace pro provádění 
stavby

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby

DUR Dokumentace pro vydání územního rozhod-
nutí

ZDS (OP+ZOP, PDPS, TKP+ZTKP, SP) Zadávací  
dokumentace pro zadání stavby pozemní ko-
munikace

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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MP Metodický pokyn

OP Obchodní podmínky staveb pozemních ko-
munikací (červená kniha) nebo

 Obchodní podmínky staveb pozemních ko-
munikací menšího rozsahu (zelená kniha)

OP-D Obchodní podmínky pro zeměměřické a prů-
zkumné práce a dokumentaci staveb pozem-
ních komunikací

OTSKP-SPK Oborový třídník stavebních konstrukcí 
a prací staveb pozemních komunikací

PK Pozemní komunikace

RDS Realizační dokumentace stavby

SD Stavební dozor

GŘ Generální ředitel

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SDS-PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací

SJ-PK Systém jakosti v oboru pozemních komuni-
kací

Sm Směrnice

SP Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr

ST Studie

TePř Technologický předpis

TEP Technologický postup

TPP Technický a prováděcí předpis

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb po-
zemních komunikací

TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro doku-
mentaci staveb pozemních komunikací

TP Technické podmínky (číselná řada MD)

VL Vzorové listy

VOP Všeobecné obchodní podmínky staveb po-
zemních komunikací

VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro země-
měřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací

ZOP Zvláštní obchodní podmínky stavby pozemní 
komunikace

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci stavby po-
zemní komunikace

ZTKP Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
stavby pozemní komunikace

ZTKP-D Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro 
dokumentaci stavby pozemní komunikace

1.3 PRÁVNÍ PŘEDPISY, TECHNICKÉ 
 NORMY A PŘEDPISY

Výchozími podklady pro obsah a použití TKP jsou právní 
předpisy, technické normy a předpisy Ministerstva do-
pravy, ČSN a technické předpisy uvedené v textu této 
kapitoly a v oddílu 1.13.

V oddílech 11 každé kapitoly je seznam citovaných práv-
ních předpisů souvisejících s příslušnou kapitolou.

Pro zhotovení stavby jsou závazné všechny předpisy 
a ČSN uvedené v obsahu smlouvy o dílo (v TKP, ZTKP 
a projektové dokumentaci) ve znění platném k datu zve-
řejnění zadávací dokumentace stavby.

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 požadavky. 
Tyto odvolávky nemusí být ve všem úplné. Zhotovitel 
však musí dodržet všechna související ustanovení práv-
ních předpisů, i když nejsou uvedeny v TKP, pokud mají 
obecnou platnost.

Základními právními předpisy z hlediska TKP jsou ze-
jména:

– Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vy-
hlášky,

– Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů,

– Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
a vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů,

– Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.),

– Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.),

– Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

– Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,a navazující 
nařízení vlády.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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1.3.2 České technické normy

Pro návrh (RDS) a zhotovení stavby PK se uplatní pří-
slušné technické normy ze soustavy českých technických 
norem, která obsahuje ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, ČSN 
ISO a další převzaté normy a předpisy (dále jen ČSN).

Závazné pro výstavbu PK, tj. pro zhotovení dokumen-
tace (RDS) a zhotovení stavby PK, jsou platné ČSN, ve 
znění případných pozdějších revizí, které jsou uvedeny 
v Příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. Dodržením ustanovení uvedených norem 
se splní požadavky stanovené zákonem č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších před-
pisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Jestliže v TKP nebo ZTKP jsou uvedeny přís-
nější požadavky než uvádějí české technické normy, mají 
ustanovení TKP nebo ZTKP přednost před požadavky 
odpovídající ČSN.

V jednotlivých kapitolách TKP, případně ZTKP, jsou 
uvedeny v textu článků odkazy na České technické 
normy nebo jejich části. Ustanovení těchto citovaných 
ČSN nebo jejich částí jsou závazná pro návrh a zhoto-
vení dokumentace stavby, pro kterou jsou TKP a ZTKP 
zahrnuty do obsahu Smlouvy o dílo. Tato závaznost má 
právní povahu smluvního závazku. 

Uplatnění požadavků odlišných od ustanovení ČSN při 
návrhu a zhotovení dokumentace stavby PK je možné jen 
na základě písemného souhlasu s odchylným řešením 
vydaným GŘ ŘSD ČR, které je pověřeno MD ČR k jejich 
vydávání. V případě závažných odchylek je potřebný 
souhlas MD.

Za odchylku od ČSN se považuje i použití zahraničních 
norem, která nejsou převzaty do soustavy českých tech-
nických norem.

V textu jednotlivých kapitol TKP se normy uvádějí 
pouze 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 souvi-
sejících technických norem s úplnou identifikací, tj. ozna-
čením druhu, číslem, názvem, případně datem účinnosti 
nebo vydání a údaji o pozdějších změnách.

1.3.3 Základní rezortní předpisy MD 
 pro obor PK

Ve vztahu k zhotovení stavby PK a pro zhotovení doku-
mentace stavby PK v průběhu stavby (RDS, DSPS) platí 
tyto předpisy:

1.3.3.1 Systém jakosti

a) Systém jakosti v oboru PK (SJ – PK) – Metodický 
pokyn (úplné znění) uvedený ve Věstníku dopravy 
č. 14-15/2005, který obsahuje:

I. Zásady

II. Metodické pokyny k jednotlivým oblastem SJ – 
PK:

1. Projektové práce

2. Průzkumné a diagnostické práce

3. Zkušebnictví (laboratorní činnost)

4. Provádění silničních a stavebních prací

5. Ostatní výrobky

6. Zavedení nové technologie

1.3.3.2 Technické předpisy

Pro zhotovení stavby PK se použije především ustano-
vení:

a) Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komu-
nikací

b) Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb (OP-D)

c) Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (TKP-D)

d) Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních 
služeb pro stavby pozemních komunikací (OP-S)

e) Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (Popisovník prací staveb po-
zemních komunikací, Metodický návod na sestavení 
a použití soupisu prací, Soubor položek staveb po-
zemních komunikací – OTSKP-PK)

f) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací 
(OP) – Červená kniha (Všeobecné obchodní pod-
mínky, Zvláštní obchodní podmínky, Vzorové for-
muláře)

g) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací 
menšího rozsahu (OP) – Zelená kniha (Smlouva, 
Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní 
podmínky, Vzorové formuláře záruk)

h) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací (TKP).

Uvedené základní rezortní předpisy jsou pro zhotovení 
staveb pozemních komunikací závazné u všech akcí, pro 
které jsou TKP zahrnuty do zadávací dokumentace a stá-
vají se součástí obsahu smlouvy o dílo.

Souhlasy s odchylným řešením od technických předpisů 
MD z období přípravy stavby jsou zařazeny do zadávací 
dokumentace.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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1.3.3.3 Technologické předpisy a technologické 
postupy

1.3.3.3.1 Technologický předpis (TePř)

Technologické předpisy jsou dokumenty, které obsahují 
zejména předepsané pracovní postupy, strojně technolo-
gické vybavení a podmínky pro provedení určité práce 
nebo výkonu. Podrobné požadavky jsou stanoveny v TKP 
nebo mohou být stanoveny v ZTKP.

Technologické předpisy jsou vydávány ve třech úrovních:

a) Technologické předpisy vydávané MD

Jsou to především jednotlivé kapitoly TKP, které předepi-
sují technologie pro příslušné zhotovovací práce (a tech-
nologické postupy obsažené v normách, tech. předpisech 
a podkladech na které se TKP odvolávají) a dále pak jiné 
závazné dokumenty o technologii zhotovovacích prací, 
které v TKP případně nejsou obsaženy. Tyto resortní 
technologické předpisy jsou platné pro všechny stavby 
PK na území ČR.

TePř z této skupiny pro nové technologie musí být zpra-
covány v souladu s MP SJ PK část II/6 „Zavedení nové 
technologie“.

b) Technologické předpisy uvedené v dokumentaci 
stavby nebo ZTKP

V dokumentaci stavby nebo v ZTKP se technologické 
předpisy uvádí obvykle tehdy, jedná-li se o speciální 
(neobvyklé) technologie. Navrhuje je zhotovitel doku-
mentace a schvaluje objednatel. Tento technologický 
předpis má platnost pro příslušnou 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, pracovního zařízení a obchodně 
chráněných znalostí a které nejsou vydány v předpisech 
uvedenými pod písmeny a) a b), požadují TKP, dokumen-
tace stavby nebo ZTKP vypracování technologického 
předpisu na zhotoviteli a jeho předložení objednateli/
správci stavby k odsouhlasení. O vypracování techno-
logie provádění pro jakékoliv zhotovovací práce může 
zhotovitele v průběhu stavby požádat také správce stavby. 
Tyto technologické předpisy zhotovitele mají platnost 
pouze pro realizovanou stavbu.

1.3.3.3.2 Technologický postup (TEP)

Technologický postup pro použití výrobku na stavbě 
vydává výrobce/dovozce/zplnomocněný zástupce v sou-
ladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení 
vlády č. 312/2005 Sb., § 4, odst.3, písm. d) a písm.e) 
a MP SJ-PK.

Jestliže stavební výrobek bude užíván s ostatními staveb-
ními výrobky k dalším zhotovovacím pracem na stavbě, 

musí být znám jeho způsob použití ve stavbě stanovený 
výrobcem. Postup pro použití výrobku ve stavbě je povin-
nou součástí technické dokumentace výrobku (viz nař. vl. 
č. 163/2002 Sb., § 4., odst. 3, písm. a), písm. d) a písm. e)), 
kterou předkládá výrobce/dovozce autorizované osobě 
k ověření a schválení. TEP je výrobce/dovozce povinen 
poskytnout zhotoviteli v rámci informace o stavebním 
výrobku. TEP předloží zhotovitel objednateli/správci 
stavby ke schválení. Zhotovitel nesmí TEP bez souhlasu 
výrobce/dovozce měnit.

U ostatních výrobků způsob a vhodnost použití na stavbě 
musí být součástí dokumentace výrobku (viz MP SJ-PK 
část II/5).

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

1.3.3.3.3 Technický a prováděcí předpis (TPP)

Pro některé důležité a složité výrobky a systémy zařazené 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/
2005 Sb. do přílohy č. 2 a posuzované podle § 5 a § 5a, 
případně § 6 a § 7 může být v jednotlivých kapitolách 
TKP (např. TKP č. 20, 21, 22, 23 a 18) případně ZTKP 
uplatněn požadavek vypracovat pro každý druh výrobku 
(případně systém) nebo pro výrobek na konkrétní stavbu 
samostatný Technický a prováděcí předpis (TPP) ob-
sahující technické požadavky, parametry, konstrukční 
zásady a zásady technologických postupů. Tento TPP se 
stane povinnou součástí technické dokumentace výrobku 
(viz nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), kterou předkládá 
výrobce/dovozce autorizované osobě k ověření a vydání 
samostatného stavebního technického osvědčení.

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

Zhotovitel předkládá TPP objednateli k odsouhlasení.

1.3.4 Technické předpisy a podklady

1.3.4.1 Technické podmínky (TP) – číslovaná 
řada

Vedle podmínek pro údržbu, technologie, materiály 
a různé činnosti ve vztahu k PK obsahuje soubor také 
TP, které platí pro návrh a zhotovení dokumentace sta-
veb PK. Seznam Technických předpisů MD, které jsou 
citované v této kapitole TKP a které je nutné uplatnit ve 
znění případných pozdějších revizí pro zhotovení sta-
veb PK jako součást TKP, je uveden v oddíle 1.13 této 
kapitoly TKP.

1.3.4.2 Technickým podkladem pro zhotovení doku-
mentace staveb PK jsou Vzorové listy staveb pozemních 
komunikací (VL). Jsou to:

VL-1 Vozovky a krajnice

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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VL-2 Silniční těleso

VL-2.2 Odvodnění

VL-3 Křižovatky

VL-4 Mosty

VL-5 Tunely

VL-6.1 Svislé dopravní značky

VL-6.2 Vodorovné dopravní značky

VL-6.3 Dopravní zařízení

VL-6.4 Proměnné dopravní značky

VL-7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklid-
ňování dopravy

VL-O Vzorové listy oprav mostních objektů

VL slouží jako vzorová řešení konstrukcí a jejich detailů 
s cílem jejich sjednocení a vytvoření předpokladů pro 
jakostní a ekonomický návrh. Zhotovitel dokumentace 
(ZDS, RDS) a stavby je povinen je použít pro konkrétní 
návrh s přizpůsobením k problematice stavby a rozpra-
cováním, které odpovídá uvažovanému stupni dokumen-
tace. Uvádí-li VL více alternativních řešení, zvolí se 
nejvhodnější.

1.3.4.3 Dalšími technickými předpisy a podklady, které 
musí zhotovitel stavby a dokumentace vzít v úvahu, jsou 
dokumenty technického charakteru schválené v minu-
losti ústředním státním orgánem ve věcech dopravy, 
které dosud nebyly zrušeny. Jsou to různé Metodické po-
kyny, Směrnice, Typizační směrnice, Typové podklady, 
Sborníky technických řešení, Sborníky M – technické 
předpisy pro místní komunikace, Pomůcky, Katalogy 
a další dokumenty. Jestliže jsou v jednotlivých kapitolách 
TKP-D odkazy na uvedené technické předpisy schválené 
MD, jsou tyto dokumenty nebo jejich části závazné pro 
návrh a zhotovení dokumentace staveb PK. Použitá usta-
novení však nesmí být v rozporu s platnými ČSN, TKP, 
TP a VL.

1.3.4.4 Odchylky od platných technických předpisů 
a podkladů požadované zhotovitelem stavby, musí být 
písemně odsouhlaseny GŘ ŘSD ČR, příp. MD.

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 obchod-
ního zákoníku, případně občanského zákoníku, je poža-
dovaná 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.

Jestliže hotové dílo nesplňuje všechny požadavky určené 
ve smlouvě má toto dílo vady. Nároky z vadného plnění 
řeší objednatel se zhotovitelem podle VOP v souladu 
s články v oddílu 11 VOP (viz také přílohu č. 7 a 8 těchto 
TKP) a v případě potřeby uplatní objednatel své nároky 
podle obchodního a/nebo občanského zákoníku.

1.4.1 Systém zabezpečení jakosti

Systém jakosti v oboru PK (dále jen SJ-PK) se řídí meto-
dickým pokynem vydaným v úplném znění ve Věstníku 
dopravy č. 14-15/2005, platným ve znění pozdějších 
změn.

1.4.1.1 Nezbytným předpokladem pro zajištění jakosti 
zhotovovacích prací je odborná způsobilost zhotovitele 
stavby a jeho podzhotovitelů. Zhotovitel prokazuje způ-
sobilost k zajištění jakosti silničních stavebních prací 
předložením certifikátu systému managementu jakosti 
(SJ) jehož nedílnou součástí je příloha blíže specifikující 
předmět certifikace. Součástí dokumentace k zajištění 
jakosti zhotovitele je kromě základního dokladu o způ-
sobilosti provádění silničních stavebních prací (MP část 
II/4) i doklad způsobilosti podle části II/1 MP, který 
mu umožňuje zpracovávat dokumentaci stavby a doklad 
způsobilosti podle části II/3MP pro laboratoře zhotovitele 
nebo laboratoře jejichž služeb bude zhotovitel využí-
vat.

1.4.1.2 Zhotovitel může provádět práce technologiemi, 
které má předepsaným způsobem ověřeny certifikátem 
SJ. V případě, že zhotovitel nemá na některou technologii 
způsobilost může tuto technologii zajišťovat podzhoto-
vitelem, který má certifikovaný systém managementu 
jakosti a ověřenou způsobilost pro příslušnou technolo-
gii.

1.4.1.3 V případě, že podzhotovitel není certifikován 
pro požadovanou technologii, musí být pro ni certifiko-
ván zhotovitel, který přejímá zodpovědnost za způsobi-
lost podzhotovitele.

Tyto dokumenty, které prokazují způsobilost zhotovitele 
pro provedení požadovaných prací, se předkládají jako 
součást nabídky zhotovitele. Obsahují organizační struk-
turu, odpovědnosti, postupy, procesy a zdroje zhotovitele 
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 smlouvou o dílo.

Od uchazeče o zakázku (v případě sdružení od vedou-
cího účastníka) je požadováno prokázání způsobilosti 
certifikátem systému managementu jakosti (SJ) podle 
ČSN EN ISO 9001. Certifikát SJ předloží při podání na-
bídky. Pro zabezpečení jakosti konkrétní stavby zpracuje 
uchazeč(zhotovitel) plán zabezpečení jakosti stavby s vy-
užitím ČSN ISO 10005 a zohledněním požadavků speci-
fikovaných v zadávací dokumentaci (případně zohlednění 
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potřeb vyplývajících z variantních řešení) a předloží ho 
při předložení nabídky.

1.4.1.4 Podmínky způsobilosti

Způsobilost pro provádění silničních a stavebních prací 
na pozemních komunikacích se prokazuje v případě, že 
prováděné práce jsou z okruhu technologií uvedených 
v příloze k II/4 (MP SJ-PK).

Tyto technologie musí být písemně dokumentovány tech-
nologickými postupy/předpisy, které vycházejí z ČSN, 
ČSN EN, ČSN P ENV, TKP, TP MD.

Zadavatel/objednatel nemusí vyžadovat prokázání způ-
sobilosti k zajištění jakosti certifikátem SJ u prací na 
pozemních komunikacích v předpokládaném RN do 1,0 
a u mostů do 0,5 mil. Kč (bez DPH), přičemž posoudí 
způsobilost uchazeče/zhotovitele/dodavatele na základě 
referencí o jeho odborné úrovni z realizovaných prací 
uvedených v nabídce.

1.4.1.5 Dokladování způsobilosti

Dokladem o ověření způsobilosti provádět vybrané tech-
nologie je certifikát SJ s přílohou, která musí obsahovat 
tyto nezbytné údaje:

– identifikační údaje o certifikačním orgánu (název, 
logo, registrační číslo CO a adresa),

– identifikační údaje certifikovaného subjektu (název, 
adresa),

– odkaz na vydaný certifikát SJ (registrační číslo, vydán 
podle ČSN EN ISO 9001, datum vydání a platnost 
certifikátu, uvedení činnosti podle OKEČ),

– ověřené technologie (podle požadavků přílohy k části 
II/4 a jednotlivých ČSN, TKP a TP),

– podpis ředitele/odpovědného zástupce certifikačního 
orgánu.

1.4.1.6 Způsobilost zhotovitele ověřená 
zahraničním CO

Certifikát SJ vydaný zahraničním CO je považován za 
splnění požadavku na způsobilost podle MP (SJ-PK) 
v případě, je-li CO vydávající certifikát SJ akreditován 
signatářem Multilaterální dohody o vzájemném přijí-
mání certifikátů a protokolů uzavřené mezi členy EA 
(MLA EA) nebo Dohody IAF o vzájemném uznávání 
mezi akreditačními orgány vztahující se k certifikaci 
systémů jakosti (MLA IAF), a uchazeč/zhotovitel/do-
davatel se prokáže dokumentem vydaným CO odsou-
hlaseným MD.

1.4.1.7 Plán jakosti

Objednatel/správce stavby může na zhotoviteli a jeho 
podzhotovitelích požadovat, aby v rámci svého manage-
mentu jakosti a v souladu s ČSN ISO 10005 (Směrnice 
pro plány jakosti stavby) odevzdali do zahájení staveb-
ních prací své plány jakosti, které budou obsahovat:

– technologické předpisy rozhodujících prací,

– plynulý sled rozhodujících činností ve stavebním pro-
cesu stavby (harmonogram stavby),

– přehled stavebních výrobků, které podle svého názoru 
na vhodnost hodlá zhotovitel na/ve stavbě použít.

Plán jakosti nesmí být v rozporu s požadavky určenými 
v ZDS.

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 předpisech).

1.4.2 Kvalita výrobků

Ověřování vlastností výrobků pro stavby stanoví zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
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. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků vy-
žaduje od výrobců, dovozců, zplnomocněných zástupců 
a distributorů uvádět na trh jen „bezpečné výrobky“.

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje 
po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé 
použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro 
spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví 
pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž 
se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu 
zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:

a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob ba-
lení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do 
provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, 
způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob 
označení, způsob provedení a označení výstrah, návod 
na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších 
údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a in-
formace musí být vždy uvedeny v českém jazyce;

b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání 
s dalším výrobkem;
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c) způsob předvádění výrobku;

d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi 
při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

Vláda svými nařízeními mimo jiné stanoví výrobky, 
které představují zvýšenou míru ohrožení zdraví nebo 
bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, 
popřípadě jiného veřejného zájmu (dále jen „oprávněný 
zájem“) a u kterých proto musí být posouzena shoda 
(dále jen „stanovené výrobky“), technické požadavky 
na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, 
aby mohly být uvedeny na trh, popřípadě do provozu, 
okruh osob nebo osoby provádějící nebo podílející se 
na posouzení shody, které ze stanovených výrobků a za 
jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na 
trh nebo do provozu opatřeny označením stanoveným 
nařízením vlády a upraví pro jednotlivé skupiny stano-
vených výrobků, v závislosti na jejich technické složitosti 
a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, 
podmínky pro uvádění výrobků na trh, popřípadě do 
provozu nebo pro jejich opakované použití, zahrnující 
postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování 
shody (dále jen „postupy posuzování shody“).

Výrobce nebo dovozce „stanoveného výrobku“ je povinen 
před uvedením výrobku na trh vydat písemné prohlášení 
o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení 
stanoveného postupu posouzení shody (dále jen „pro-
hlášení o shodě“). U stanovených stavebních výrobků 
označovaných CE vydává výrobce nebo zplnomocněný 
zástupce ES prohlášení o shodě. Náležitosti prohlášení 
o shodě/ES prohlášení o shodě pro stanovené výrobky 
stanovila vláda v souladu s ustanovením § 22 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/
2002 Sb., a zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 
Sb., zejména v těchto nařízeních vlády:

– NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

– NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické po-
žadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,

– NV č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické poža-
davky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 
kompatibility,

– NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané vý-
robky k posuzování shody, ve znění NV č. 174/1998 
Sb., č. 78/1999 Sb., č. 323/2000 Sb. a č. 329/2002 
Sb., 

– NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, ve 
znění NV č. 251/2003 Sb., a č. 128/2004 Sb.

U stanovených výrobků postupuje výrobce/dovozce/
zplnomocněný zástupce podle výše uvedených nařízení 
vlády, ve znění pozdějších změn.

TKP vycházejí ze zásady, že každý výrobek používaný 
při výstavbě, opravách a údržbě PK musí být bezpečný 
a musí mít ověřené vlastnosti. Stavební výrobky, pro 
které neplatí výše uvedená nařízení vlády nazýváme 
ostatními výrobky. Pro tyto výrobky platí MP SJ-PK 
část II/5 „Ostatní výrobky“, úplné znění vydáno ve VD 
č. 14-15/2005.

Zhotovitel nesmí použít ke stavbě výrobky, u kterých 
nemá od výrobce nebo dovozce nebo zplnomocněného 
zástupce písemné prohlášení o shodě/ES 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 ob-
jednateli/správci stavby předložit nejpozději při první 
přejímce výrobku.

Splnění povinností výrobce, dovozce, zplnomocněného 
zástupce nebo distributora vyplývajících ze zákona 
č. 102/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. nezbavují zho-
tovitele 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 parametry 
ve shodě s technickými normami a předpisy. Zhotovitel 
musí použít jen takové výrobky, které odpovídají usta-
novení stavebního zákona a zákona o technických po-
žadavcích na výrobky a jsou v souladu se smluvními 
podmínkami pro předpokládané prostředí a životnost 
stavby. Tato odpovědnost zhotovitele platí i pro výrobky 
uvedené v dokumentaci zhotovitele a technologických 
předpisech vypracovaných zhotovitelem 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 ur-
čeny k trvalému zabudování do stavby, musí odpovídat 
kvalitativním požadavkům uvedeným v jednotlivých ka-
pitolách TKP případně ZTKP,tam citovaných normách, 
technických předpisech, v PDPS a v realizační dokumen-
taci stavby. V případě, že kvalitativní parametry provádě-
ných prací a stavebních výrobků nejsou jmenovitě v do-
kumentaci, TKP nebo ZTKP uvedeny, musí minimálně 
splňovat požadavky platných norem a předpisů, nebo mít 
vlastnosti obvyklé pro danou konstrukci s přihlédnutím 
k účelu použití, životnosti konstrukcí a prostředí, v němž 
budou zabudovány.

Zhotovitel nesmí dílo jako celek předat ke zhotovení jiné 
osobě. Pokud smlouva o dílo nestanoví jinak, smí zhoto-
vitel předat část díla ke zhotovení jiné osobě po předcho-
zím písemném svolení správce stavby. Toto svolení ale 
nezbavuje zhotovitele povinnosti a odpovědnosti stano-
vené smlouvou o dílo. Zhotovitel ručí za všechnu činnost, 
porušení povinností nebo opomenutí podzhotovitelů části 
díla a jejich zaměstnanců tak, jako by to byla činnost, 
porušení povinností nebo opomenutí jeho vlastní. Výše 
uvedený souhlas nepotřebuje zhotovitel pro:
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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 podzhotovi-
teli, který je jmenovitě uveden ve smlouvě o dílo.

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

Zhotovitel a jeho podzhotovitelé mohou provádět stavební 
práce na stavbách PK, je-li podle obchodního rejstříku 
tato činnost předmětem jejich podnikání a mají-li platná 
oprávnění a doklady pro provádění příslušných zhoto-
vovacích prací (živnostenské listy, autorizace, certifikát 
systému managementu jakosti podle MP SJ-PK část II/4 
(VD č. 14-15/2005)).

Organizace je povinna prokázat, že disponuje potřebným 
počtem pracovníků předepsané kvalifikace, potřebným, 
technicky způsobilým strojním a dalším vybavením. 
Zkušenost s prováděním příslušných zhotovovacích prací 
prokazuje také referenčním listem provedených 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 zhotovovací 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 zhotovovacích prací

Kvalitu používaných stavebních výrobků a zhotovova-
cích prací musí zhotovitel průběžně sledovat ve shodě 
s vlastním systémem managementu jakosti s přihléd-
nutím k požadavkům dokumentace stavby, TKP, ZTKP 
a technologických předpisů a postupů.

1.4.4.1 Kontrola kvality výrobků

Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které bu-
dou použity ke/na stavbě předloží zhotovitel objednateli 
ke schválení (čl. 7.2 OP) a zároveň doloží doklady o po-
souzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů nebo ověření vhodnosti ve smyslu 
metodického pokynu SJ-PK část II/5 (Věstník dopravy 
č. 14-15/2005) a to:

a) prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/
zplnomocněným zástupcem v případě stavebních 

výrobků, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů;

b) ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/zplno-
mocněným zástupcem v případě stavebních výrobků 
označovaných CE, na které je vydána harmonizovaná 
norma nebo evropské technické schválení (ETA), 
a na které se vztahuje NV 190/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů;

c) prohlášení shody vydané výrobcem/dovozcem nebo 
certifikát vydaný certifikačním orgánem. Oba tyto 
dokumenty vydané v souladu s platným metodickým 
pokynem SJ-PK část II/5 (Věstník dopravy č. 14-
15/2005, ve znění pozdějších předpisů) v případě 
Ostatních výrobků.

Pokud je to v ZOP nebo ZTKP požadováno, pak k pro-
hlášením/certifikátům musí být přiloženy příslušné pro-
tokoly o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení 
splnění požadovaných parametrů podle TKP a případ-
ných dalších a/nebo změněných (zejména zvýšených) 
požadavků dle ZTKP. Není-li tento požadavek v ZDS 
uveden, může dodatečné předložení protokolu o certi-
fikaci požadovat objednatel/správce stavby i v průběhu 
stavby.

Zkoušky typu a průkazní zkoušky musí být provedeny 
laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu 
SJ-PK část II/3.

Souhlas k použití výrobků, stavebních materiálů a směsí 
jiných vlastností než určených v zadávací dokumentaci 
stavby (ZDS) dává objednatel/správce stavby po předlo-
žení příslušných dokladů (požadovaných ve výše uvede-
ných odstavcích) zhotovitelem stavby.

Souhlas k použití výrobků, stavebních materiálů a směsí 
jiných než určených v ZDS dává objednatel/správce 
stavby po předložení příslušných dokladů (požadovaných 
ve výše uvedených odstavcích) zhotovitelem stavby. 

Odsouhlasené změny oproti ZDS se řeší v souladu 
s OP.

Neschválené výrobky, stavební materiály a směsi nesmí 
být skladovány ani dočasně složeny na staveništi.

Pokud z dokladů k prohlášení o shodě nebo ES prohlá-
šení o shodě není zřejmé, zda výrobek splňuje všechny 
vlastnosti požadované zadávací dokumentací, musí 
zhotovitel stavby zajistit doplněk k prohlášení o shodě 
o chybějících informacích a/nebo předložit objednateli/
správci stavby k posouzení protokoly o certifikaci a pří-
padně STO a v případě ES prohlášení o shodě splnění 
požadavků harmonizované normy nebo ETA a smlouvy 
o dílo.

Má-li správce stavby pochybnosti o předložených dokla-
dech může ve smyslu OP odd. 11, nařídit další zkoušky 
nebo si vyžádat přítomnost při zkouškách zajišťovaných 
výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem nebo 
autorizovanou osobou.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



15

1.4.4.2 Kontrola kvality zhotovovacích prací

Veškeré prováděné zhotovovací práce jsou předmětem 
zkoušek kvality podle požadavku zadávací dokumentace, 
které zajišťuje zhotovitel a jejich výsledky předkládá 
správci stavby. Zhotovitel je povinen před zahájením 
příslušných zhotovovacích prací předložit výsledky prů-
kazních zkoušek a průkazy o požadované kvalitě u všech 
k zabudování určených výrobků (základních materiálů, 
jejich směsí, stavebních dílců a pod.) prokazující, že vý-
robky jsou bezpečné podle zákona č. 102/2001 Sb., a že 
byly splněny požadavky dané zákonem č. 22/1997 Sb., 
v platném znění a příslušných nařízení vlády a v případě 
ostatních výrobků MP SJ-PK, část II/5 „Ostatní výrobky“ 
(Věstník dopravy č. 14-15/2005).

V průběhu zhotovovacích prací provede zhotovitel kont-
rolní zkoušky v druzích a minimálních četnostech, které 
jsou určeny zadávací dokumentací.

Objednatel/správce stavby je oprávněn za účelem ověřo-
vání kvality zhotovovacích prací provádět prostřednictvím 
svých orgánů nebo jiných organizací (odborných ústavů, 
způsobilých laboratoří apod.) potřebné inspekce, zkoušky, 
měření v průběhu provádění stavebních prací nebo na 
dokončených objektech a konstrukcích. Zhotovitel je po-
vinen mu za tím účelem umožnit přístup na staveniště, 
do výroben asfaltových směsí, betonu, laboratoří apod. 
a poskytnout mu potřebné písemné podklady.

Kontrola prací před zakrytím. Žádná práce nesmí být 
zakryta bez souhlasu správce stavby a zhotovitel musí 
umožnit správci stavby zkontrolovat jakoukoliv část 
prací, která má být zakryta, nebo která se dostane dalším 
stavebním postupem mimo jeho dohled.

1.4.4.3 Kontrola kvality z hlediska obchodně 
– právního

Z hlediska obchodně-právního je oblast kontroly kvality 
zhotovovacích prací stanovena ve Všeobecných obchod-
ních podmínkách staveb pozemních komunikací zejména 
v těchto článcích:

1.7 Převod práv

1.13 Soulad s právem

4.4 Podzhotovitelé

4.5 Převod závazků zhotovitele

9.9 Zajištění jakosti

4.21 Zprávy o postupu prací

6.8 Dozor zhotovitele

6.11 Neukázněné chování

7.1 Způsob realizace

7.2 Vzorky

7.3 Kontrola

7.4 Zkoušení

7.6 Opravné práce

8.2 Lhůta dokončení

8.3 Program prací

8.4 Prodloužení lhůty pro dokončení

8.6 Rychlost postupu

8.8 Přerušení práce

8.9 Následky přerušení

9.1 Povinnosti zhotovitele

9.2 Odklad zkoušek

9.3 Opakování zkoušek

9.4 Neúspěšné přejímací zkoušky

10.1 Převzetí stavby a části stavby

10.2 Převzetí části stavby

10.3 Překážky provedení přejímajících zkoušek

11.1 Dokončení nedokončených prací

11.2 Náklady na odstranění vad

11.3 Prodloužení záruční doby

11.4 Odstranění vad

11.5 Odstranění vadné práce

11.6 Další zkoušky

11.10 Nesplněné povinnosti

12.1 Měření prací

13.1 Právo na změnu

13.2 Zhodnocení

13.3 Postup při změnách

Plné znění výše uvedených článků ze Všeobecných ob-
chodních podmínek staveb PK je uvedeno ve Všeobecných 
OP.

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.
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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 
nezávadný, tzn. nesmí být nebezpečným odpadem (zá-
kon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 2, čl. 2). Vyzískaný 
materiál však musí být obecně, pokud není nevyuži-
telným odpadem, dále využit, např. podle TP 52, TP 
61, TP 105, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 (i mimo 
danou stavbu). Pouze materiál, který nelze zregenerovat, 
opravit nebo jinak použít jako surovinu, je třeba zařa-
dit jako odpad (viz vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady). Vyzískaný materiál 
není hmotným majetkem zhotovitele. Pro hospodaření 
s materiály získanými ze staveb určených k odstranění 
při výstavbě dálnic a silnic I. třídy platí Směrnice GŘ 
ŘSD ČR č. 15/2003 včetně příloh.

1.5 PŘEJÍMKA DODÁVANÝCH 
 MATERIÁLŮ, STAVEBNÍCH PRVKŮ 
 A KONSTRUKCÍ

1.5.1 Odběr zásilky/Vstupní kontrola

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

Správce stavby musí být přizván zhotovitelem k přejímce 
kvality vybraných materiálů, stavebních dílů, konstrukcí 
a výrobků, které jsou určeny v TKP, ZTKP nebo v jiném 
dokumentu smlouvy o dílo a dále v těch případech, kdy 
si to správce stavby vyhradí.

1.5.1.1 Dodací list ucelené zásilky

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

– číslo a datum vystavení,

– množství nebo hmotnost,

– předmět dodávky a jakostní třída,

– údaje, že výrobky svými vlastnostmi odpovídají do-
kumentům uvedeným v čl. 1.4.4.1 těchto TKP,

– název a adresa výrobce/dovozce/zplnomocněného 
zástupce nebo distributora a jeho podpis,

– název a sídlo odběratele,

– místo určení dodávky,

– popř. další údaje požadované v jednotlivých TKP/
ZTKP nebo v jiných částech smlouvy o dílo.

1.5.1.2 Dodací list dílčí dodávky

Dílčí dodávka (nákladní auto, vagón, přepravník, cis-
terna) musí být také doložena dodacím listem se stej-
nými údaji jako jsou požadovány pro ucelenou dodávku, 
avšak s tím rozdílem, že doklad o jakosti nemusí být 
znovu předkládán, byl-li předložen již dříve a objedna-
tel/správce stavby jej znovu nevyžaduje.

V případě, že zhotovitel nemá předem od výrobce/do-
vozce nebo zplnomocněného zástupce požadovaný do-
klad, v souladu s čl. 1.4.4.1 těchto TKP, musí být tento 
doklad nejpozději k dodacímu listu první dodávky přilo-
žen. Zhotovitel je povinen dodací listy archivovat. Doba 
délky archivace je pět let.

Zhotovitel je povinen ověřovat vlastnosti dodávaných 
výrobků a věnovat zvýšenou pozornost těm, které určí 
objednatel/správce stavby a které jsou určeny příslušnými 
TKP a ZTKP ve smlouvě o dílo.

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, neporušenost 
obalů a funkce výrobků, které lze prověřit jen podrobnou 
prohlídkou. Přejímka může být provedena u výrobce/do-
vozce/zplnomocněného zástupce nebo distributora 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.

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

1.5.2 Skladování

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

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

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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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,

– kontrolní zkoušky,

– přejímací zkoušky,

– rozhodčí zkoušky.

Zkoušky mohou být prováděny pouze ve způsobilých 
zkušebnách a to buď se způsobilostí „OZ“ (odborně způ-
sobilé) nebo se způsobilostí „A“ (akreditované).

Požadavky na způsobilosti zkušeben v závislosti na účelu 
zkoušky jsou uvedeny v MP SJ-PK, část II/3.

Provádění zkoušek (způsob, četnost a parametry)

a) Pro výrobky, stavební materiály a směsi, které jsou 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, 
stanovenými výrobky je provádění zkoušek uve-
deno v harmonizované/určené normě nebo vyplývá 
z vydaného stavebně technického osvědčení (STO) 
případně evropského technického schválení (ETA). 
U ostatních výrobků se provádění zkoušek řídí „MP 
SJ-PK, část II/5 – ostatní výrobky“;

b) Provádění zkoušek zhotovovacích prací realizovaných 
na stavbě je uvedeno v příslušných kapitolách TKP 
a v nich uvedených normách a technických před-
pisech 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 zabudování do 
stavby výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem 
respektovány, tzn. že musí být zahrnuty do technické spe-
cifikace a v průběhu procesu posuzování shody v souladu 
s čl. 1.4.4.1 těchto TKP realizovány. Není-li tato pod-
mínka u příslušného výrobku splněna, nesmí být výrobek 
trvale zabudován do stavby PK i když má

– u „stanovených výrobků“ platné prohlášení o shodě/
ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/
zplnomocněným zástupcem podle zákona č. 22/1997 
Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb./č. 190/2002 Sb., 
v platných zněních,

– nebo u „ostatních výrobků“ splněné požadavky na 
bezpečnost a vhodnost výrobků podle zákona č. 
102/2001 Sb. a „MP SJ PK, část II/5 – ostatní vý-
robky“.

1.6.1.3 Zkoušky pro zhotovovací práce na stavbě

Pro výrobky, které zhotovitel použije pro určité zho-
tovovací práce a pro které si zkoušky nezajišťuje sám, 
platí čl. 1.6.1.2.

V jednotlivých kapitolách TKP dosud uváděné pojmy 
certifikát, atest, osvědčení o jakosti a pod., nahrazuje 
prohlášení o shodě/ES prohlášení o shodě doložené pro-
tokoly s výsledky zkoušek a jejich hodnocení (posou-
zení), příp. certifikátem.

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

a) Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky požadované v jednotlivých kapitolách 
TKP nebo ZTKP jsou zkoušky, kterými se prokazuje, že 
vlastnosti stavebních výrobků (materiálů, směsí, dílců) 
určených k zabudování do stavby vyhovují předepsaným 
požadavkům. Tyto požadavky, které určují druh zkou-
šek, způsob jejich provedení a požadované parametry, 
jsou uvedeny přímo v jejich textu nebo v odvolávkách na 
příslušné technické normy nebo jiné technické předpisy. 
V některých kapitolách TKP se za průkazní zkoušky 
považují také (počáteční) zkoušky typu (výrobku).

Před prováděním průkazních zkoušek příp. před zaháje-
ním prací požádá zhotovitel objednatele/správce stavby 
o souhlas se zdroji dodávek materiálů, směsí a ostat-
ních ke zkoušce použitých hmot. Každá změna oproti 
tomuto odsouhlasení podléhá novému souhlasu objed-
natele/správce stavby. Neodsouhlasené materiály, směsi 
a ostatní hmoty nesmí být použity.

Průkazní zkoušky materiálů, složek i stavebních směsí 
musí zhotovitel provádět v rozsahu a způsobem uvede-
ným v jednotlivých kapitolách TKP a ZTKP. Jejich za-
jištění, včetně předložení výsledků objednateli/správci 
stavby, přísluší zhotoviteli.

Stejnou platnost jako průkazní zkoušky mají doklady 
o posouzení shody nebo vhodnosti vystavené nezávis-
lou autorizovanou/notifikovanou osobou nebo osobou 
způsobilou ve smyslu MP SJ-PK v části II/5 – ostatní 
výrobky.

Za průkazní zkoušku v případě „Ostatních výrobků“ je 
považována „Zkouška typu (vzorku) výrobku.“ Zkouškou 
typu se rozumí výběr a zkoušení jednoho nebo většího 
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počtu vzorků výrobku, reprezentující společnou kon-
strukci využívající stejné materiály a vyráběné stejným 
výrobním postupem.

Odborná způsobilost laboratoře provádějící průkazní 
zkoušky musí splňovat ustanovení MP SJ-PK v části 
II/3.

Zprávu o výsledcích průkazních zkoušek předkládá zho-
tovitel objednateli/správci stavby ke schválení v dostateč-
ném předstihu obvykle nejpozději 14 dnů před zahájením 
prací.

Požadují-li to TKP nebo ZTKP vypracuje zhotovitel po 
schválení průkazních zkoušek technologický předpis 
a předloží jej objednateli/správci stavby ke schválení.

Náklady se zahrnují do cen zhotovovacích prací.

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 zkou-
šek je povinností zhotovitele. Druhy a způsoby prove-
dení příslušných kontrolních zkoušek a jejich četnosti 
jsou určeny v jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTKP. 
Výsledky zkoušek a jejich vyhodnocení předkládá zho-
tovitel správci stavby.

Zhotovitel musí před zahájením prací vypracovat kon-
trolní zkušební plán a předložit jej objednateli/správci 
stavby ke schválení. Kontrolní a zkušební plán je součástí 
plánu jakosti na stavbu, případně součástí TePř.

Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř se způso-
bilostí podle MP SJ-PK, část II/3, přičemž objednatel/
správce stavby určí v ZTKP/ZOP (ve smyslu tohoto MP) 
rozsah zkoušek, které může provést laboratoř závislá na 
zhotoviteli stavby.

Výsledky kontrolních zkoušek musí zhotovitel předkládat 
objednateli/správci stavby průběžně bez prodlení.

Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním deníku 
a jsou součástí dokladů pro odsouhlasení a převzetí 
prací. Evidence dokladů o zkouškách je věcí laboratoře. 
Protokoly musí být průkazné a věrohodné, vylučující 
jakékoliv dodatečné změny.

Objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby mají 
kdykoliv přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů 
a výroben zhotovitele za účelem kontroly správnosti 
odběru vzorků, kontroly zkoušek a měření. Zhotovitel 
je povinen čas, místo konání zkoušky nebo měření ob-
jednateli/správci stavby včas oznámit. Jestliže se objed-
natel/správce stavby k odběru nebo zkoušce nedostaví, 
může zhotovitel zkoušku přesto provést. Zhotovitel pak 
předá objednateli/správci stavby výsledky zkoušky nebo 
měření písemně a objednatel/správce stavby je musí po-
važovat za správné.

Jestliže má správce stavby pochybnosti o správnosti pro-
vedení 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 kvality. V obou 
případech náklady na zkoušky hradí ten, v jehož nepro-
spěch vyzněl výsledek zkoušek.

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 zkušebně. 
Pokud výsledky těchto zkoušek mluví v neprospěch 
zhotovitele, musí příslušný materiál nebo provedenou 
práci zhotovitel odstranit nebo dalšími zkouškami a pod-
klady prokázat, že vyhovují požadavkům smlouvy o dílo. 
Zkoušky zajišťované správcem stavby nezbavují zhotovi-
tele žádných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

c) Přejímací zkoušky

Přejímací zkoušky jsou zkoušky, kterými se prověřuje 
kvalita hotových konstrukcí nebo ucelených částí zhoto-
vovacích prací a jsou dále podkladem pro provedení od-
souhlasení nebo přejímky úseku, objektu nebo všech do-
končených zhotovovacích prací předepsaných smlouvou 
o dílo. K těmto zkouškám patří např. zatěžovací zkoušky 
mostů, zkoušky piloty, zkoušky krytu vozovek, které 
nejsou součástí kontrolních zkoušek, tlakové zkoušky 
plynovodního potrubí, vodovodního potrubí, zkoušky 
těsnosti nádrží, revize elektro apod.

V případě odkladu zkoušek, opakování zkoušek, ne-
úspěšném provedení přejímací zkoušky se postupuje 
v souladu s články odd. 9 OP. Na dálnicích a silnicích 
I. třídy se postupuje podle MP „Zásady pro hodnocení 
jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ (směrnice 
GŘ ŘSD ČR 05/99).

d) Rozhodčí zkoušky

Rozhodčí zkoušky jsou zkoušky, které se provádějí v pří-
padě sporů.

V případě, že se nedosáhne smírného řešení, postupuje 
se v souladu s články odd. 20 OP.

e) Náklady na zkoušky

Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky včetně ved-
lejších 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 neuvedené 
v TKP a ZTKP) včetně všech vedlejších výdajů (opravy 
a uvedení do původního stavu) hradí ten smluvní partner 
v jehož neprospěch vyzněl její výsledek.
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Přejímací zkoušky se rozpočtují jako samostatné položky 
v soupisu prací, pokud v jednotlivých kapitolách TKP 
nebo ZTKP není stanoveno jinak.

1.6.2 Přípustné odchylky

Možné odchylky zhotovovacích prací jsou uvedeny 
v každé kapitole TKP v oddílu 6 a v příloze č. 9 této 
kapitoly 1 TKP.

Při překročení přípustných odchylek má objednatel právo 
uplatnit nároky z vadného plnění, může však souhlasit se 
srážkou z ceny v případě, že zjištěné odchylky významně 
neovlivní kvalitu a životnost díla.

Objednatel pak postupuje podle přílohy č. 8 této kapitoly 
„Srážky z ceny“ nebo podle ustanovení ZTKP. Srážku 
z ceny může objednatel uplatnit i v případech vad, které 
nejsou v příloze č. 8 uvedeny.

Veškerá opatření, která zhotovitel hodlá na základě pře-
kročení přípustných odchylek a zjištění příčiny provést 
pro zlepšení stavu (opravu) musí být předem odsouhla-
seny objednatelem.

1.6.3 Zeměměřická činnost

Na všechny zeměměřické práce spojené se stavbami 
pozemních komunikací se vztahují ustanovení zákona 
č 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výkon ze-
měměřičské činnosti ve výstavbě je upraven technickými 
normami podle seznamu,. který je uveden v bodě č. 5 
přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

1.6.3.1 Výchozí podklady pro zeměměřickou 
činnost při provádění stavby

Potřebné podklady jsou součástí dokumentace, která 
obsahuje následující dokumenty:

– geodetické podklady pro projektovou činnost (digi-
tální účelová mapa – DÚM),

– projekt primární vytyčovací sítě připojené na státní 
závazný systém (S-J SK, Bpv.),

– projekt bodů lokálních vytyčovacích sítí (tzv. mikro-
sítí) pro geodeticky náročné konstrukce (např. tunely 
a mosty),

– seznam zřízených bodů pro mapování DÚM, které 
byly použity pro projektování a mohou být využity 
při vytyčovacích, kontrolních, ověřovacích a doku-
mentačních činnostech,

– tabelogram hlavní trasy,

– vytyčovací výkresy stavby a jednotlivých objektů,

– vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru ob-
vodu staveniště,

– projekt posunů a přetvoření, včetně rozborů přesnosti 
výchozích a sledovaných bodů, 

– časový harmonogram sledovaných etap měření.

K termínu předání staveniště objednatel fyzicky předá 
zhotoviteli stabilizované body primární vytyčovací sítě 
a vytyčení obvodu staveniště ve shodě s dokumentací, 
vše s přesností vytyčení podle Přílohy č. 9 této kapitoly 
TKP.

1.6.3.2 Zeměměřické činnosti zajišťované 
zhotovitelem

Vytyčovací práce pro provádění prací, geodetická kon-
trolní měření, ověřovací měření, měření posunů a pře-
tvoření objektů a měření skutečného provedení stavby 
(dle digitálního předpisu B2 pro stavby ŘSD ČR, je-li 
objednatelem požadováno) jsou zeměměřičskou čin-
ností, kterou zajišťuje zhotovitel a plně odpovídá za je-
jich správnost. Výchozími podklady jsou stabilizované 
body primární vytyčovací sítě a vytyčovací výkresy 
PDPS. Provádět zeměměřické práce zhotovitele jsou 
oprávněny pouze odborně způsobilé osoby, tj. fyzické 
osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškol-
ským zděláním zeměměřičského směru. Výsledky musí 
být ověřeny fyzickou osobou zaměstnanou nebo najatou 
zhotovitelem, které bylo uděleno úřední oprávnění, tj. 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (podle 
zákona č. 200/1994 Sb, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 13, odst 1. písmeno c). Toto ověření prokazuje, že vý-
sledky zeměměřické činnosti odpovídají svými nále-
žitostmi a přesností právním předpisům a podmínkám 
písemně dohodnutými 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 a vybudování a zaměření mikrosítě, pro geode-
ticky náročné konstrukce, je hrazeno podle samostatné 
položky soupisu prací. Jako samostatné položky mohou 
být také zařazena měření fyzikálních veličin.

1.6.3.2.1   Vytyčovací práce zhotovitele vycházejí z PDPS 
a z podkladů předaných při předání staveniště a zahr-
nují:

– ochranu stabilizace a kontrolu pevných bodů stavby,

– kontrolu primární vytyčovací sítě pro celou dobu 
trvání stavby,

– zřízení a zaměření bodů sekundární vytyčovací sítě 
a ochranu jejich stabilizace pro převzetí objednate-
lem, bude-li objednatelem požadováno,

– vytyčení tvarů a rozměrů objektů,

– vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu 
území, pokud mohou být dotčena stavební činností,
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– ověřovací zaměření terénu před zahájením zemních 
prací,

– zaměření skutečného stavu odstraňovaných ob-
jektů, 

– všechna další geodetická měření, potřebná pro řádné 
zhotovení stavby.

1.6.3.2.2 Ověřovací geodetická měření a měření 
fyzikálních veličin

Ověřovací měření zhotovitele se rozumí zjištění geo-
metrických parametrů a dalších fyzikálních vlastností 
a jednotlivých fází dokončených stavebních dílců, kon-
strukcí a objektů, které jsou určeny dokumentací. Pro 
přesnost vytyčování a kontrolu geometrické přesnosti 
platí ustanovení Přílohy č. 9 této kapitoly TKP.

Toto měření slouží k ověření shody geometrických pa-
rametrů určených dokumentací se skutečnými parame-
try. Dále se provede ověřovací měření těch fyzikálních 
veličin, které jsou jmenovitě určeny dokumentací, TKP 
nebo ZTKP.

Výsledky ověřovacího měření včetně vyhodnocení od-
chylek předkládá zhotovitel objednateli/správci stavby 
a využijí se jako podklad pro odsouhlasení a převzetí 
prací a pro zhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby vč. geodetické části této dokumentace. Náklady 
na ověřovací měření a případné kontroly měření jsou 
obsaženy v cenách za zhotovení prací.

Ověřovací měření bývá někdy označováno jako „kont-
rolní měření“. Toto označení však nelze zaměňovat za 
„kontrolu měření“, viz 1.6.3.2.4.

1.6.3.2.3 Měření posunů a přetvoření

Účelem měření posunů a přetvoření 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 ob-
jektů,

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

PDPS, TKP a/nebo ZTKP určují objekty u kterých zho-
tovitel zajistí měření posunů a přetvoření. Součástí doku-
mentace musí být projekt měření pro každý objekt nebo 
jeho část, který je určen ke sledování. Jedná-li se o více 
objektů, je zpracován společný projekt měření.

Měření posunů a přetvoření stavebních objektů zajistí 
zhotovitel ve shodě s projektem měření. Měření se pro-
vádí během stavby a po jejím dokončení. V prvním pří-
padě se využívá norma v rozsahu daném v PDPS, ob-
vykle jsou užívány geodetické metody běžně užívané na 
stavbě. V druhém případě, kdy se provádějí samostatná 
měření, je nutno splnit normu v plném rozsahu a práce 
se provádějí na základě projektu, který obsahuje stavební 
a měřickou část.

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

1.6.3.2.4 Kontrola měření

Kontrola měření je nezávislé měření pro kontrolu správ-
nosti a přesnosti předcházejících měření

1.6.3.2.5 Zaměření skutečného provedení

Měření zajišťuje zhotovitel a zahrnuje kontinuální záznam 
prostorové polohy stavby a geodeticky zaměřenou po-
lohu, tvar a určující rozměry všech objektů stavby, pokud 
není objednatelem určeno jinak. Výsledky slouží zhoto-
viteli k vypracování dokumentace skutečného provedení 
a jsou nedílnou součástí přejímky stavby nebo její části. 
Zaměření skutečného provedení stavby dálnice případně 
dalších PK uvedených v ZDS provádí zhotovitel v hus-
totě podrobných bodů, schopných využití pro digitální 
mapu dálnice (Předpis B2 ŘSD ČR, je-li objednatelem 
požadováno) nebo jiné PK v měřítku 1 : 1000. Závazný 
souřadnicový systém je S-JTSK, výškový Bpv.

1.6.3.3 Kontrola prováděná správcem stavby

Výkon stavebního dozoru zahrnuje kontrolu zeměměřič-
ské činnosti zhotovitele z hledisek správnosti, úplnosti 
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., ve znění pozdějších předpisů, 
§ 13, odst. 1, písmeno c). Předmětem kontroly je ze-
jména:

– správnost vytyčovacích prací,

– zaměření terénu,

– poloha, tvar a rozměry prací a objektů,

– ověření rozměrů provedených prací pro jejich odsou-
hlasení nebo převzetí, 

– měření pro vypracování geodetické části dokumen-
tace skutečného provedení stavby.

V případě zjištění chybných výsledků zeměměřické čin-
nosti zhotovitele nařídí objednatel/správce stavby jejich 
nápravu. Kontrola prováděná objednatelem/správcem 
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stavby nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost 
a přesnost jeho zeměměřičské činnosti.

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

1.6.3.4 Přesnost geodetického měření

Ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, musí přesnost geodetických 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 nejdů-
ležitější ČSN 73 0212-4, ČSN 73 0212-5, ČSN 73 0122-3, 
ČSN 73 0405, ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2 a ČSN 
73 2611 a dále příslušné TKP. U pozemních komunikací 
se podle ČSN 73 0212-4 zejména kontroluje:

a) prostorová poloha;

b) poloha ve vodorovné rovině v místech, která charak-
terizují průběh osy komunikace;

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

d) příčný sklon vozovky a zpevněné krajnice;

e) tloušťka jednotlivých vrstev vozovky;

f) vzdálenost od jiných objektů v křížení nebo 
v souběhu.

1.6.3.5 Přesnost vytyčování a kontrola 
geometrické přesnosti

Požadavky na přesnost vytyčování a kontrolu geomet-
rické přesnosti pro stavby pozemních komunikací určuje 
Příloha č. 9 této kapitoly TKP.

1.7 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
 PRACÍ

1.7.1 Odsouhlasení prací

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce a od-
souhlasené změny byly provedeny v souladu se závazky 
zhotovitele ve smlouvě o dílo, tj., že jejich poloha, tvar, 
rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají 
požadavkům dokumentace stavby, TKP, ZTKP a případně 
dalším 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 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem.

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti 
se přikládají doklady prokazující řádné provedení 
prací, pokud pro konkrétní práci jsou předepsány nebo 
přicházejí v úvahu a nebyly zhotoviteli předloženy již 
dříve:

a) výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s pa-
rametry smlouvy o dílo a průkazních zkoušek ;

b) doklady o kvalitě výrobků (viz čl. 1.4.4.1);

c) výsledky kontrolních měření;

d) změřené výměry;

e) všechny ostatní doklady požadované Smlouvou o dílo 
a obecně závaznými předpisy nebo objednatelem/
správcem stavby.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby 
jen pokud bylo dodrženo provedení podle dokumen-
tace a kvalita odpovídá požadavkům TKP a případně 
ZTKP.

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

1.7.2 Převzetí prací

K převzetí prací celého díla nebo pro přejímání jednot-
livých stavebních objektů zpracuje zhotovitel souhrnnou 
zprávu o jakosti stavebních prací a předá ji objednateli/
správci stavby ve dvou stejnopisech současně se žádostí 
o svolání přejímacího řízení. Zpráva musí být pro dálnice 
a silnice I. třídy zpracována dle směrnice 5/99 GŘ ŘSD 
ČR (MP Zásady pro hodnocení jakosti dokončených 
staveb PK zhotovitelem), v platném znění a v souladu 
s články 10.1 až 10.4 OP.

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

a) kompletní DSP, PDPS a vyhotovená RDS (dokumen-
tace s vyznačením všech provedených změn),

b) dokumentaci skutečného provedení stavby,

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

d) zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo ne-
přístupných prací, konstrukcí nebo zařízení objedna-
telem/správcem stavby, 

e) zápisy a protokoly o zkouškách, měřeních, odzkou-
šení smontovaných zařízení,
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f) revizní zprávy,

g) výsledky zatěžovacích zkoušek,

h) u mostu zápis o první hlavní prohlídce,

i) dokumentaci prokazující kvalitu použitých výrobků 
(materiálů, dílců a konstrukcí), tj. kopie prohlášení 
o shodě, certifikátů atd., včetně výsledků a hodnocení 
zkoušek,

j) protokoly o odzkoušení technologických zařízení,

k) výsledky kontrolních měření, měření posunů a pře-
tvoření,

l) stavební deníky,

m) zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti,

n) všechny další doklady, které objednatel/správce 
stavby požadoval v průběhu stavby.

Objednatel nebo jím pověřená organizace obvykle vy-
hotoví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnocení 
jakosti provedených prací. Kopii předá při přejímacím 
řízení zhotoviteli a následnému správci PK. Podkladem 
pro hodnocení jakosti je souhrnná zpráva zhotovitele, zá-
pis z technické prohlídky, vyjádření objednatele/správce 
stavby k činnosti zhotovitele při výstavbě a výsledky 
zkoušek a měření objednatele/správce stavby. Hodnocení 
musí obsahovat porovnání všech výsledků s jakostními 
parametry a povolenými odchylkami uvedenými v jed-
notlivých TKP případně ZTKP a podmínky převzetí vč. 
uvedení případných srážek z ceny nebo návrhu jiných 
opatření.

Přejímací řízení se uzavře „Protokolem o převzetí prací“, 
který vystaví objednatel/správce stavby.

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat 
o dílo nebo jeho část na objednatele, který se stává od-
povědným za škody vzniklé na díle, pokud nevyplývají 
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.

1.8 STAVENIŠTĚ

PDPS určuje staveniště a jeho využití pro stavbu zejména 
těmito údaji:

– hranice staveniště nebo stavenišť,

– případné členění ploch staveniště na části, které bu-
dou předány postupně a pořadí, ve kterém budou 
jednotlivé části předávány,

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

– přívody a/nebo napojovací a odběrová místa vody, 
energií, telefonu, kanalizace atd.,

– požadavky na ochranná opatření stávajících objektů, 
zařízení a porostů,

– údaje o dopravních trasách,

– možnost využití stávajících objektů a zařízení.

1.8.1 Předání staveniště

Předání staveniště zhotoviteli zajišťuje objednatel/správce 
stavby. Účastníkem předání, je vedle objednatele/správce 
stavby zhotovitel stavby, případně zainteresované osoby 
pozvané objednatelem. Staveniště je předáno objednate-
lem/správcem stavby zhotoviteli v souladu se smlouvou 
o dílo najednou nebo po částech, v době určené pro pří-
stup zhotovitele na staveniště, uvedený v Příloze k na-
bídce nebo v Příloze u staveb menšího rozsahu k OP.

Objednatel/správce stavby předá zhotoviteli:

– staveniště v rozsahu podle dokumentace stavby 
s jasně stanoveným obvodem a členěním,

– přístupy na staveniště, které v souladu se Smlouvou 
o dílo má zajistit,

– objednatelem určené deponie a místa skladu materi-
álů a požadavky na jejich užívání,

– vytyčení prostorové polohy stavby ve shodě s poža-
davky stavebního zákona, provedené odborně způ-
sobilými osobami a ověřeny úředně oprávněným ze-
měměřickým inženýrem podle vytyčovacích výkresů 
dokumentace a v souladu 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 stave-
niště,

– 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 předáno, 
v jakém stavu atd.) a uvedeno, že staveniště bylo předáno 
ve stavu, které umožňuje zhotoviteli zahájení prací ve 
lhůtě stanovené smlouvou, popř. se uvedou zjištěné zá-
vady a lhůty k jejich odstranění.

Po převzetí staveniště, a je-li vydáno stavební povolení, 
může zhotovitel zahájit práce na stavbě i na vybudování 
zařízení staveniště, pokud jsou splněny další předpoklady 
určené Smlouvou o dílo.
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Předáním staveniště je splněna povinnost objednatele 
podle čl. 2.1 OP poskytnout zhotoviteli přístup na sta-
veniště.

1.8.2 Objekty a zařízení pro objednatele/
 správce stavby

Objekty a zařízení pro objednatele/správce stavby zři-
zuje zhotovitel v rámci zařízení staveniště na základě 
požadavku smlouvy o dílo. Objekty, zařízení, jejich vyba-
vení a termín zřízení určují Zvláštní obchodní podmínky 
stavby a nebo soupis prací stavby.

1.8.3 Informační tabule

Zhotoviteli se ukládá povinnost umístit na vhodném 
místě (např. u vstupu na staveniště) tabuli s údaji ze štítku 
o povolení stavby a s informacemi o stavbě, která musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:

– název stavby,

– základní charakteristiky stavby,

– zadavatel/objednatel (název, adresa, telefon),

– poskytovatel finančních prostředků,

– správce stavby (název, adresa, telefon),

– zhotovitel (název, adresa, telefon),

– stavební povolení,

– den zahájení a ukončení stavby,

– jméno stavbyvedoucího a telefonní číslo stavby.

Informační tabule se umístí na staveništi, případně na 
ploše zařízení staveniště tak, aby byly viditelné a či-
telné z veřejně přístupného prostoru mimo staveniště. 
Rozměry a způsob zpracování podléhají souhlasu ob-
jednatele/správce stavby. U liniových staveb se tabule 
umísťují na začátku a na konci stavby.

Dále se pak umístí informační tabule s nápisem Zákaz 
vstupu nepovolaným osobám a vozidlům u vjezdů do 
staveniště a na místech s nebezpečím úrazu.

1.8.4 Vytyčení

Objednatel zajistí realizaci a stabilizaci vytyčovací polo-
hopisné a výškopisné sítě a její zaměření určené PDPS.

Zhotovitel převezme vytyčovací polohopisnou a výško-
pisnou síť od objednatele překontroluje, případně opraví 
a podle své potřeby ji doplní. Vytyčovací body musí být 
pevné podle čl. 28 a 29 ČSN73 0415. Nové body musí být 
ve třídě přesnosti min. II. Tyto body musí zhotovitel po 
dobu stavby chránit před poškozením a zničením, stejně 
jako body výškopisné sítě.

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

Zhotovitel provede vytyčení jednotlivých objektů podle 
dokumentace stavby. Přesnost vytyčování stavebních ob-
jektů určuje článek 1.6.4.5 této kapitoly TKP.

1.8.5 Původní výšky terénu

Původní výšky terénu, které udává PDPS, jsou pod-
kladem pro určení výměr zemních prací uvedených 
v soupisu prací. Před zahájením zemních prací zaměří 
zhotovitel za účasti objednatele/správce stavby skutečné 
výšky terénu. Zaměřený terén slouží jako podklad pro 
fakturaci. Množství provedených zemních prací bude 
měsíčně (nebo podle požadavků objednatele/správce 
stavby) změřeno zhotovitelem a potvrzeno objednate-
lem/správcem stavby.

1.8.6 Technická infrastruktura 
 (inženýrské sítě)

Rozsah technické infrastruktury na staveništi stanoví 
PDPS, která stanoví rovněž dotčené sítě a rozsah jejich 
přeložek.

Nejpozději do předání staveniště provede zadavatel/
objednatel vytyčení podzemních i nadzemních vedení 
v souladu se schválenou PDPS a prověří funkčnost to-
hoto zařízení. To zajistí objednatel/správce stavby nebo 
zajistí tuto činnost na základě objednávky u zhotovitele. 
Vytyčení a funkčnost zaznamená do stavebního deníku 
a nechá potvrdit správcem vedení. Jakékoliv aktivity zho-
tovitele v ochranných pásmech technické infrastruktury 
sítí podléhají požadavkům podle čl 1.9.4 této kapitoly 
TKP. V případě přerušení těchto sítí zařídí zhotovitel 
okamžitě opravu nebo jejich provizorní přeložky, které 
musí řádně udržovat. Pokud dojde k porušení technické 
infrastruktury, které byly rádně vyznačeny v PDPS, nebo 
sítí o kterých zhotovitel prokazatelně předem věděl, hradí 
veškeré náklady na opravy, zřízení přeložek, jejich údržbu 
a náhrady škod vzniklých poškozením zhotovitel.

Zhotovitel je povinen si ověřit u správců technické in-
frastruktury existenci případných nově položených sítí 
v období po dokončení dokumentace stavby.

Jestliže existující technická infrastruktura nebyla v PDPS 
vyznačena nebo zhotovitel nebyl o jejich existenci pro-
kazatelně informován, hradí veškeré náklady související 
s přeložkami a jejich údržbou objednatel.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu

Stavební práce na pozemních komunikacích se ve zvlášt-
ních případech, které určuje zadávací dokumentace 
stavby, provádějí za veřejného provozu.

Jedná se o provoz:
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a) silniční;

b) železniční;

c) tramvajové dopravy;

d) chodců a cyklistů;

e) vodní dopravy.

Jestliže Zadávací dokumentace stavby určuje pro zajištění 
realizace stavby uzavírky, objížďky a zvláštní užívání 
pozemní komunikace, musí zhotovitel zajistit příslušná 
povolení podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyznačit přechodnou úpravu provozu podle 
dokumentace stavby ve shodě se zákonem č. 361/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provádění prací v ochranném pásmu dráhy se řídí pod-
mínkami stanovenými v rozhodnutí drážního úřadu, 
které je součástí stavebního povolení. Jedná-li se o stavbu 
na dráze, musí se splnit technické podmínky a požadavky 
bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy stano-
vené prováděcím předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., 
o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění prací za provozu tramvajové dopravy se řídí 
podmínkami, které stanoví projektová dokumentace 
stavby a příslušný drážní správní úřad.

Provádění prací za cyklistického provozu a provozu 
chodců stanoví PDPS a řídí se těmito hlavními zása-
dami:

– komunikace pro pěší a cyklisty ve staveništi musí být 
řádně vyznačeny, zpevněny a čištěny,

– veškeré výkopy v blízkosti pěších a cyklistických tras 
musí být označeny a zabezpečeny tak, aby nemohlo 
dojít k pádu chodců do výkopu,

– při provádění prací ve výškách v blízkosti pěších 
tras (např. na mostech) musí být zřízeny konstrukce, 
záchytné sítě apod. k zachycení padajícího materiálu 
nebo nářadí. Dokumentaci konstrukcí zajistí zhoto-
vitel podle čl. 1.10.5 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 PDPS. 
Dopravní značení objížďky se navrhne podle vyhlášky 
č. 30/2001 Sb., TP 65, TP 66 a TP 100.

Osazení dopravních značek podle dokumentace provede 
zhotovitel. Kontrolu dopravních značek provede před 
uvedením objížďky do provozu Policie ČR za účasti ob-
jednatele/správce stavby a zhotovitele.

O povolení uzavírky silnice požádá zhotovitel příslušný 
silniční správní úřad (zákon č. 13/1997 Sb., § 24 a vy-

hláška MDS č. 104/1997 Sb., § 39). Na základě vydaného 
povolení a jeho podmínek provede uzavírku silnice zho-
tovitel za součinnosti Policie ČR.

Po skončení uzavírky zhotovitel neprodleně odstraní do-
pravní značení objížďky a dopravní značení komunikace, 
sloužící jako objížďka, uvede do původního stavu, pokud 
není v dokumentaci nebo objednatelem/správcem stavby 
stanoveno jinak. 

V případě, že tak stanoví dokumentace, provede zhoto-
vitel před uvedením objížďky do provozu předepsané 
práce na komunikacích objížďkové trasy (např. vyspra-
vení výtluků, zesílení vozovky). Provede se komisionální 
posouzení stavu zachycující všechny poruchy objížďkové 
trasy za účasti objednatele/správce stavby, zhotovitele, 
správce komunikace a silničního správního úřadu před 
uvedením objížďky do provozu a po jejím ukončení se 
stanoví opět komisionálně inventarizace poruch a určení 
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, 
je záležitostí zhotovitele, který však musí v této věci 
respektovat:

– případné podmínky PDPS a Smlouvy o dílo,

– podmínky souhlasu s ohlášenou stavbou, stavebního 
povolení a požadavky vodoprávního úřadu,

– příslušné právní a technické přepisy.

V objektech zařízení staveniště nebo na jiném vhod-
ném místě, je zhotovitel povinen zřídit a zajišťovat pro-
voz prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. 
Rozsah, druh a vybavení prostorů a úhradu nákladů ur-
čuje Smlouva o dílo.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání 
 staveniště

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

1. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísu-
novými cestami materiálu a stavebních strojů tak, aby 
se objekty stavby mohly řádně a bezpečně provádět, 
upravovat a případně odstraňovat. Nesmí přitom do-
cházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí staveb, pozemků staveniště a pří-
stupových komunikací, ke znečišťování komunikací, 
ovzduší a vod, k zamezování přístupů k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům a k porušení podmínek 
ochranných pásem nebo chráněných území.

2. Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná tech-
nická zařízení musí být bezpečná.
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3. Staveniště, popř. jeho oddělená pracoviště, se vhod-
ným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžaduje-li 
to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy 
společnosti.

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

5. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní 
a kanalizační sítě, zařízení pro rozvod tepla a topných 
plynů, případně dalších vedení v prostoru staveniště 
se vyznačí polohově a výškově nejpozději před pře-
dáním staveniště. Tyto sítě, včetně měřičských značek 
v prostoru staveniště, se musí náležitě chránit a podle 
potřeby zpřístupnit po celou dobu stavebních prací.

6. Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, 
které jsou v dosahu účinků zařízení staveniště, musí 
se po dobu provádění nebo odstraňování stavby bez-
pečně ochránit.

7. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro 
staveniště použijí jen v nezbytném rozsahu a době. 
Před ukončením jejich užívání 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 dočasně 
užívané pro staveniště a současně ponechané v uží-
vání veřejnosti (chodníky pod lešením, podchody, 
přechody apod.) se musí po dobu užívání bezpečně 
ochraňovat.

9. Nebezpečná místa staveniště se podle potřeby zabez-
pečí a/nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti 
přístupu nepovolaných osob.

10. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, 
která jsou zcela nebo zčásti umístěna na veřejných po-
zemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se 
musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditel-
nosti náležitě osvětlit a opatřit ochrannými světly.

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

12. Provádějí-li se stavební a montážní práce nebo jsou-li 
v provozu staveništní zařízení za snížené viditelnosti 
nebo v noci, musí se staveniště na všech potřebných 
místech dostatečně osvětlit.

1.8.11 Vyklizení staveniště

K okamžiku zahájení přejímacího řízení musí zhotovitel 
odstranit z té části staveniště, na které jsou umístěny 
dokončené a přebírané práce, veškeré své stavební vy-
bavení, přebytečný materiál a odpadky, předměty po-

mocných prací všeho druhu, aby byla v čistém a řádném 
stavu ke spokojenosti objednatele/správce stavby a před-
mět díla (nebo jeho část) bylo možno převzít a bezpečně 
provozovat. Pokud tak zhotovitel neučiním nepovažují 
se práce za řádně provedené a přejímací řízení se odloží 
do doby, než je uvedený požadavek splněn.

Vydáním protokolu o převzetí prací přebírá 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 dokončených jednotlivých objektů 
nebo úseků, zhotovitel může plně používat zbývající část 
staveniště.

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

Je-li stavba převzata bez závad, nebo byly odstraněny 
vady, zhotovitel musí vyklidit zbývající část staveniště 
do 28 dnů po vydání Potvrzení o provedení díla (VOP 
čl. 11.9), nebo po době určené pro odstranění vad, pokud 
smlouva o dílo neurčuje jinak (avšak nejpozději ve lhůtě 
stanovené ve stavebním povolení). Z vyklizené části sta-
veniště 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 po-
vinen plnit podmínky, které jsou uvedeny ve Smlouvě 
o dílo (především v Obchodních podmínkách staveb PK) 
a pokyny objednatele/správce stavby, týkající se způsobu 
provedení.

Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky 
PDPS, RDS, TKP, ZTKP a ostatních dokumentů ob-
sahu Smlouvy o dílo tak, aby bylo dosaženo předepsa-
ného umístění, tvaru, rozměrů, jakosti a vybavení všech 
konstrukcí, objektů i celé stavby. Práce musí organizo-
vat a zabezpečovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, 
zacházení s odpady a dodrženy podmínky příslušných 
právních a technických předpisů uvedených v jednotli-
vých kapitolách TKP.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí 
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 592/2006 Sb. a č. 
362/2005 Sb. Na stavbách ŘSD ČR je dále nutné řídit 
se směrnicí GŘ ŘSD ČR č. 29/2006, zejména zpracova-
ným plánem zajištění BOZP. Na stavbách, pro které je 
jmenován koordinátor BOZP, je nutné respektovat jeho 
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informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích na 
stavbě.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění stavby 
a vykonávat stavební dozor v rozsahu určeném smlouvou 
o dílo. Toto oprávnění je obecně dáno § 550 Obchodního 
zákoníku. Jako součást výkonu stavebního dozoru může 
objednatel stavby zajistit autorský dozor zhotovitelem 
projektové dokumentace stavby podle přílohy č. 5 této 
kapitoly TKP, která určuje také vztah výkonu autorského 
dozoru ke zhotoviteli stavby. Na stavbách financova-
ných z veřejných rozpočtů zajistí zadavatel/objednatel 
autorský dozor projektanta (hlavního projektanta) vždy. 
Na stavbách financovaných z veřejných rozpočtů zajistí 
zadavatel/objednatel autorský dozor projektanta (hlav-
ního projektanta) vždy. Sleduje se zejména, zda se práce 
provádějí podle ověřené dokumentace stavby, smluv-
ních Obchodních podmínek, VOP, ZOP, TKP, ZTKP 
a v souladu se stavebním povolením, s obecně závaznými 
právními předpisy a technickými normami a předpisy. 
Kontrolní činnost prováděná objednatelem/správcem 
stavby nezbavuje zhotovitele jeho závazků vyplývají-
cích ze smlouvy o dílo, ani odpovědnosti za dodržování 
právních předpisů.

1.9.2 Technologie provádění zhotovovacích 
 prací

Zhotovitel musí provádět zhotovovací práce v souladu 
s čl. 1.3.3.3.a 1.3.3.4 a čl. 1.4.1 až 1.4.6 této kapitoly 
TKP.

Zhotovovací práce, pro které zadávací dokumentace 
(TKP, ZTKP, TP apod.) předepisuje technologický před-
pis, se zhotovují v souladu s požadavky tohoto techno-
logického předpisu.

Jestliže objednatel požaduje v zadávací dokumentaci 
stavby předložení technologických předpisů (TePř) 
uchazeče pro jmenovité zhotovovací práce, uchazeč je 
připojí k nabídce a v případě získání zakázky se tyto 
technologické předpisy stávají součástí pokynů pro pro-
vádění prací.

V případě, že zhotovitel hodlá použít jinou technolo-
gii pro provádění zhotovovacích prací než předepisuje 
ZDS, musí být předem zhotovitelem zpracován příslušný 
technologický předpis a předložen objednateli/správci 
stavby k odsouhlasení. Zhotovitel může použít navržený 
technologický předpis až po jeho odsouhlasení objedna-
telem/správcem stavby.

Zhotovitel může postupovat při provádění prací, pro které 
není v zadávací dokumentaci stavby povinnost zpracovat 
technologické přepisy určena, podle svého uvážení. Musí 
ale respektovat obecně platná omezení (počasí, vlastnosti 
výrobků, materiálů atd.) a zvolit takovou technologii, 
která zaručí dosažení požadované kvality. Jestliže to 
objednatel/správce stavby považuje za účelné, vyzve zho-
tovitele, aby předložil ještě před započetím prací jím 
zvolené pracovní postupy k posouzení a schválení.

1.9.3 Stavební práce prováděné hornickým 
 způsobem

Některé stavební práce při stavbě pozemních komuni-
kací jsou klasifikovány jako práce prováděné hornickým 
způsobem a jejich provádění pak spadá pod působnost 
zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Jsou to zejména tyto práce:

– zemní práce prováděné hornickým způsobem, ze-
jména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, 
jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 
500 m3,

– zemní práce prováděné za použití strojů a výbuš-
nin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 
100 000 m3,

– inženýrské geologický a hydrogeologický průzkum 
prováděný za účelem získání doplňujících údajů pro 
dokumentaci stavby a stavbu,

– vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než pro 
hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornic-
kým způsobem.

K činnosti prováděné hornickým způsobem musí být 
oprávnění vydané příslušným obvodním báňským úřa-
dem v jehož obvodu má zhotovitel (právnická nebo fy-
zická osoba) sídlo.

1.9.4 Ochranná pásma a chráněná území

Před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly za-
sáhnout do ochranných pásem nadzemních i pozemních 
sítí technické infrastruktury, drah a pozemních komu-
nikací, si musí zhotovitel vyžádat souhlas k zahájení 
stavebních prací příslušného správce (pro pozemní ko-
munikace vydává povolení Silniční správní úřad). Tyto 
práce mohou být prováděny pouze za správcem stanove-
ných podmínek a případně pod jeho dozorem. Jedná-li se 
o podzemní vedení, která by mohla být dotčena prová-
děnými pracemi, musí zhotovitel zajistit u správce jejich 
vytyčení a vyznačení na povrchu území.

Jestliže se práce provádějí v blízkosti nebo uvnitř obce, 
musí zhotovitel respektovat podmínky stanovené staveb-
ním povolením.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti 
vodních zdrojů slouží ochranná pásma, která podle potřeby 
stanoví příslušný referát životního prostředí. Pokud stavba 
prochází tímto ochranným pásmem, základní problematiku 
řeší dokumentace. Zhotovitel je povinen řídit se podmín-
kami určenými pro provádění prací, které jsou uvedeny ve 
stavebním povolení a vodoprávním souhlasu a rozhodnutí 
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 
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ochrany přírody a krajiny, zhotovitel musí dodržovat 
všechny podmínky a požadavky dokumentace, staveb-
ního povolení a vodoprávního souhlasu a rozhodnutí 
a příslušných předpisů týkajících se těchto území.

Zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky, které pro 
ochranná pásma určilo stavební povolení a které požadují 
příslušné právní předpisy.

Jednotlivé druhy ochranných pásem:

Ochranná pásma elektrických venkovních vedení, pod-
zemních vedení a elektrických stanic jsou stanovena zá-
konem č. 458/2000 Sb.,

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 
jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb.,

Ochranná pásma sdělovacích kabelů uvádí zákon č. 127/
2005 Sb.,

Ochranná pásma vodovodů a kanalizace určuje zákon 
č. 274/2001 Sb.,

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

Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a místní 
komunikace určuje zákon č. 13/1997 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů,

Ochranné pásmo dráhy je stanoveno zákonem č. 266/
1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví podle zákona 
č. 254/2001 Sb. příslušný vodoprávní úřad. Dosud určená 
ochranná pásma jsou uvedena v „Základní vodohodpo-
dářské mapě ČR“,

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů určených 
k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou 
a zásady pro jejich vymezení a využívání určuje zákon 
č. 254/2001 Sb.,

Pro chráněné oblasti přirozené akumulace platí nařízení 
vlády č. 40/1978 Sb., č. 10/1979 Sb. a č. 85/1981 Sb.,

Ochranná pásma vodních zdrojů pro lázeňství stanovuje 
zákon č. 164/2001 Sb.,

Ochranná pásma určená zákonem č. 114/1992 Sb., ve 
znění zákona č. 218/2004 Sb. (Natura),

Ochranná pásma lesů uvádí zákon č. 289/1995 Sb.,

Ochranná pásma pro geologické práce určuje zákon 
č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Ochranná pásma ložisek nerostů stanovuje zákon č. 44/
1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Ochranná pásma objektů chráněných státní památkovou 
péčí určuje zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,

Ochranná pásma atomových zařízení uvádí zákon č. 18/
1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Ochranná pásma pro obor pohřebnictví určuje zákon 
č. 256/2001 Sb.,

Ochranná pásma letišť a leteckých zabezpečovacích za-
řízení stanoví zákon č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a předpis L 14/OP.

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

Jestliže je povolena výjimka ze zákazu stavby PK na 
území chráněných území nebo v jejich ochranném pásmu, 
zhotovitel stavby musí důsledně dodržovat všechny pod-
mínky a opatření na jejich ochranu uvedených v doku-
mentaci stavby a příslušných právních předpisech.

1.9.5 Práce za veřejného provozu 
 na pozemních komunikacích

1.9.5.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) nebo jiný dokument Smlouvy o dílo určuje, které 
práce se provedou za veřejného provozu nebo při zvlášt-
ním užívání PK.

Pro provádění prací při zvláštním užívání pozemní ko-
munikace a za plného nebo částečného veřejného silnič-
ního provozu je třeba provést přechodnou úpravu pro-
vozu na pozemní komunikaci přechodnými dopravními 
značkami, světelnými signály a dopravním zařízením 
v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., které 
určují stanovení přechodné úpravy provozu a vztahy mezi 
obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu.

Přechodná úprava provozu se provede podle požadavku 
těchto předpisů:

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na po-
zemních komunikacích,

Metodický pokyn – Pomůcka pro označování pracov-
ních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, 
– MD 2002,

Metodický pokyn – Pomůcka pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích mimo obce – MD 
2003,

Metodický pokyn – Pomůcka pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích v obci – MD 2002.

Při zachování veřejného provozu chodců a cyklistů se 
musí respektovat požadavky uvedené v čl. 1.8.7 této ka-
pitoly TKP a přiměřeným způsobem zabezpečit užívání 
komunikací osobami s omezenou schopností pohybu 
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a orientace podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., pokud toto 
přichází v úvahu.

Zhotovitel stavby zajistí bezpečnost pracovníků při práci 
za provozu v souladu s ustanovením zák. č. 178/2001 
Sb. a příslušným nařízením vlády (viz. 1.9.1) a vybaví je 
výstražnými oděvy s označením z retroreflexního ma-
teriálu s vysokou viditelností v provedení podle ČSN 
EN 471 (2004).

Vozidla a mechanizmy, pokud nejsou vybavena zvlášt-
ním výstražným světelným zařízením v provozu, musí 
být chráněna vozidlem s tímto zařízením nebo pojízdnou 
uzavírkovou tabulí, případně dopravním zařízením č. 
Z1 až Z6.

Zhotovitel stavby je povinen udržovat všechny komu-
nikace, na kterých se zajišťuje silniční provoz během 
zhotovení stavby, v přijatelném technickém stavu umož-
ňujícím bezpečný provoz.

1.9.5.2 Náklady na opravy veřejných komunikací 
dotčených stavbou

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

b) jedná-li se o stavbu nových veřejných komunikací vy-
nucených stavbou (ať se jedná o provizorní objížďky 
nebo trvalou změnu trasy veřejné komunikace) jsou 
tyto práce uvedeny v rozpočtu stavby a jsou hrazeny 
zhotoviteli jako každý jiný objekt. Užívá-li tyto nové 
veřejné komunikace také zhotovitel ke své stavební 
činnosti platí pro údržbu a uvedení do původního 
stavu to, co je uvedeno v odstavci a);

c) Obecně platí, že škody způsobené stavební činností 
zhotovitele na veřejných komunikacích hradí plně 
zhotovitel. Zhotovitel se při své stavební činnosti musí 
řídit příslušnými články VOP.

1.9.6 Nálezy na staveništi

Dojde-li při činnosti na staveništi k nepředvídaným nále-
zům kulturně cenných předmětů, zbytků staveb, chráně-
ných částí přírody nebo archeologickým nálezům, postu-
puje se ve shodě s ustanovením stavebního zákona a zákona 
č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

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

b) objednatel/správce stavby prověří, zda je nález řádně 
zabezpečen, zajistí případné odstranění nedostatků 

a o nálezu ihned uvědomí stavební úřad a orgán státní 
památkové péče. Jedná-li se o chráněné části přírody, 
je dále třeba učinit oznámení orgánu ochrany přírody, 
v případě archeologického nálezu oznámení archeo-
logickému ústavu;

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

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

Dále se postupuje podle podmínek, které stanoví stavební 
úřad ve spolupráci s příslušnými orgány nebo archeolo-
gickým 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 
objednatel/správce stavby smluvně dojedná ve shodě 
s VOP se zhotovitelem:

– prodloužení lhůty provedení prací, ke které se zho-
tovitel zavázal ve Smlouvě o dílo,

– a/nebo částku, o kterou se zvýší cena díla podle 
Smlouvy o dílo.

1.9.7 Komunikace mezi účastníky výstavby

1.9.7.1 Všeobecně

U středních a malých staveb je pro převážnou část pí-
semných sdělení mezi objednatelem/správcem stavby 
a zhotovitelem určen stavební deník. U ohlašovaných 
staveb postačí jednoduchý záznam o stavbě.

U rozsáhlých staveb je obvykle předepsáno vedení sa-
mostatných stavebních deníků pro jednotlivé části stavby 
a pro celou stavbu pak určen přehledný stavební deník. 
V tomto případě jsou stavební deníky vedeny za účelem 
evidovat obecné skutečnosti a skutečnosti důležité pro 
posouzení prací stavebním úřadem a dalšími příslušnými 
třetími osobami v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., Přílohy č. 5. Pro vzájemnou komunikaci mezi ob-
jednatelem a zhotovitelem jsou pak určeny jednotlivé lis-
tiny (dopisy, protokoly, formuláře apod.), které umožňují 
přehlednější a racionálnější agendu s možností využití 
výpočetní techniky.

Způsob písemné komunikace mezi účastníky výstavby 
určuje Smlouva o dílo ve shodě s požadavky stavebního 
zákona. Vedení stavebního deníku předepisuje stavební 
zákon pro všechny stavby s výjimkou zákonem určených 
ohlašovaných staveb, pro které postačí jednoduchý zá-
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znam o stavbě. Náležitosti a způsob vedení stavebního 
deníku a jednoduchého záznamu o stavbě předepisuje 
vyhláška č. 499/2006 Sb., Příloha č. 5.

1.9.7.2 Stavební deník vedený na středních 
a malých stavbách

Zhotovitel musí vést stavební deník ode dne předání 
staveniště. Vedení stavebního deníku se skončí dnem, 
kdy se odstraní stavební vady a nedodělky a bylo vydáno 
Potvrzení o provedení díla.

Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okol-
nosti týkající se stavby, nutné pro posouzení prací staveb-
ním úřadem a ostatními orgány státní správy. Jedná se 
zejména o údaje časového postupu prací, záznam a zdů-
vodnění odchylek od dokumentace ověřené stavebním 
úřadem a podmínek rozhodnutí ostatních orgánů státní 
správy, provedení zkoušek, pokyny k zahájení prací, 
okolnosti při provádění prací apod.

Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět 
zejména objednatel/správce stavby, stavbyvedoucí, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku podle stavebního zákona 
a zákona o pozemních komunikacích, osoba vykonávající 
stavební dozor, osoba vykonávající autorský dozor a další 
osoby uvedené ve stavebním zákoně. Záznamy musí být 
čitelné a v českém jazyce.

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

Stavební deník musí být během pracovní doby trvale 
přístupný.

Pokud smlouva o dílo nestanovuje jinak, požaduje se 
následující forma stavebního deníku:

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

– úvodní listy obsahují identifikační údaje podle vy-
hlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 5,

– denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, a dále perforovanými pro dva odděli-
telné průpisy. Deník může být veden i na volných listech 
s průpisy nebo kopiemi, očíslovanými a datovanými 
shodně s originálem. Zápisy do stavebního deníku pro-
vádí pouze osoby k tomu oprávněné. K zápisu připojí 
jeho autor vždy svůj podpis a datum u osoby vykonáva-
jící vybrané činnosti ve výstavbě otisk svého razítka.

Ke stavebnímu deníku se připojí jako přílohy všechny dů-
ležité listiny, (protokoly, záznamy o odběrech vzorků, zá-
znamy o zkouškách a měřeních, rozhodnutí objednatele, 
správce stavby apod.) a výkresy doplňující jeho obsah.

Na situace, které vzniknou na stavbě a jsou popsány 
v VOP a ZOP musí být vždy reagováno 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 (zá-
stupce objednatele) předá zhotovitel osobně nebo zašle 
doporučeně průpisy jednou za týden.

Jednoduchý záznam musí být veden v rozsahu a časových 
intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

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

1.9.7.3 Stavební deník na velké stavbě

U rozsáhlých staveb se požaduje vedení samostatných 
stavebních deníků pro jednotlivé části stavby a pro celou 
stavbu pak určen jeden přehledný stavební deník, pokud 
v ZDS není uvedeno jinak.

Ambulantní výrobny stavebních směsí a stavebních dílců 
jsou povinny vést samostatně stavební deník.

Pravidla pro vedení deníku na velké stavbě jsou stejná 
jak je uvedeno v čl. 1.9.7.2 – avšak do deníku se zde 
nezapisují základní vzájemná sdělení mezi objednate-
lem/správcem stavby a zhotovitelem. Tyto písemnosti 
jsou v tomto případě evidovány a ukládány dohodnutým 
způsobem mimo stavební deníky. Jedná se především 
o písemná sdělení objednatele nebo zhotovitele, která 
reagují na konkrétní situace vyskytující se v průběhu re-
alizace stavby. Sdělení na situace popsané v VOP a ZOP 
musí být vždy podána písemně.

1.9.7.4 Po dokončení stavby předá zhotovitel stavby 
originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu 
objednavateli/stavebníkovi.

1.9.8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 při práci na staveništi (BOZP)

1.9.8.1 Požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví při 
práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby 
upravují tyto právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je zadavate-
lem/objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro BOZ směrnice 
č. 29/2006.

1.9.8.2 Podle směrnice GŘ č. 29/2006 ŘSD ČR se vždy 
u velkých staveb (klasifikace stavby podle uvedené směr-
nice) požaduje, aby součástí nabídky uchazeče o zakázku 
(zájemce) bylo mimo jiné:

– návrh osoby (osob), která bude vykonávat činnost 
koordinátora, včetně doložení jeho odborné způso-
bilosti,
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– „plán“ (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) zpra-
covaný z hlediska konkrétních podmínek stavby, 
možnosti zhotovitele a jeho technologických a pra-
covních postupů, resp. „plán“, který byl již zpracován 
ve fázi přípravy stavby, avšak je upřesněný z hlediska 
výše uvedených skutečností.

U staveb středně velkých (klasifikace podle směrnice 
GŘ) rozhodne zadavatel/objednatel na základě posouzení 
místních podmínek a kapacitních možností specializova-
ných služeb pro výkon koordinátora, zda požadavky pro 
velké stavby uplatní u středně velkých staveb.

1.9.8.3 Na všech stavbách PK musí zhotovitel plnit 
všechny úkoly a povinnosti ve vztahu k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví určenými předpisy (viz 1.9.8.1).

Na stavbách, pro které je jmenován koordinátor, je zho-
tovitel stavby povinen reagovat na koordinátorovy:

– informace o bezpečnostních zdravotních rizicích,

– upozornění na nedostatky v uplatňování požadavků 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a poža-
davky na jejich odstranění

a zvát koordinátora na kontrolní dny stavby pro uplatnění 
poznatků z plnění plánu zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví.

1.10 DOKUMENTACE STAVBY

1.10.1 Všeobecně

Realizační fázi výstavby PK (zadání a provedení stavby) 
slouží z technického hlediska:

– Projektová dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS),

– Technické podmínky pro stavbu (TKP + ZTKP),

– Soupis prací (SP).

Pro vlastní realizaci vypracuje zhotovitel stavby 
Realizační dokumentaci stavby na základě požadavků 
objednatele uvedených ve Smlouvě o dílo.

Stav, v jakém byla stavba dokončena, se zachytí v Doku-
mentaci skutečného provedení stavby (DSPS).

Přehled dokumentace stavby a její členění uvádí Přílohy 
č. 1 až č. 4 této kapitoly TKP.

1.10.2 Projektová dokumentace 
 pro provádění stavby 

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

– jednoznačné určení stavby (předmětu díla), tj. ze-
jména její polohy, celkového i dílčího uspořádání, 
určujících rozměrů, druhů konstrukcí a jednotlivých 
zhotovovacích prací a výsledných jakostních parame-
trů a uživatelské standardy stavby,

– sestavení soupisu prací stavby, který obsahuje všechny 
zhotovovací práce (případně pomocné práce), do-
dávky a služby, nutné pro realizaci stavby a určení 
ceny stavby (díla).

Jestliže projektová dokumentace pro stavební povolení 
nebo pro ohlášení stavby je zpracována v rozsahu, který 
po případném doplnění o podmínky stavebního povolení 
vyhovuje požadavkům na PDPS, lze ji použít jako doku-
ment PDPS pro zadání a zhotovení stavby. Podrobnosti 
uvádí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (MD) a vyhláška MD o technických po-
žadavcích a rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb.

1.10.3 Technické podmínky pro stavbu

Tento dokument, který obsahuje požadované technické 
kvalititativní podmínky a technické a uživatelské stan-
dardy pro stavbu, zahrnuje TKP a ZTKP (pokud existují). 
ZTKP mají vždy prioritu před TKP.

1.10.4 Soupis prací

Soupis prací vykazuje druh a množství požadovaných 
prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby 
a ve fázi zadání stavby je podkladem pro zpracování 
nabídkové ceny. Oceněný soupis prací je výchozím do-
kumentem k fakturaci.

Každá práce, dodávka a služba, kterou uvádí OTSKP-PK, 
je úplně určena popisem položky v Soupisu prací a v OT-
SKP-PK, s případnými ustanoveními v oddílu B Soupisu 
prací. Položky Soupisu prací, které OTSKP-PK neuvádí, 
mají mít popis přesně a úplně vymezující předmět po-
ložky a její rozsah.

Zhotovitel je povinen si překontrolovat výměry v soupisu 
prací a posoudit, zda jsou přiměřené (zda výměry nechybí 
nebo nepřebývají) vzhledem ke skutečnému rozsahu 
prací, dodávek a služeb nutných k rádnému zhotovení 
stavby. Zjistí-li nesrovnalosti, tak musí tuto skutečnost 
bez odkladu oznámit objednateli.

1.10.5 Realizační dokumentace stavby (RDS)

1.10.5.1 Všeobecně

S ohledem na technické a výrobní důvody vyžaduje 
zhotovení stavby (díla) obvykle více podrobností, než 
je nutné nebo možné uvádět v PDPS. Jedná se zejména 
o podrobnosti, které jsou podmíněny možnostmi, sta-
vebním vybavením a používanými technologiemi vy-
braného zhotovitele, skutečným postupem a organizací 
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prací, použitými výrobky apod. Tyto podrobnosti jsou 
předmětem realizační dokumentace stavby (RDS), která 
musí navazovat na PDPS a další dokumenty ZDS a kte-
rou zajišťuje zhotovitel jako součást přípravy 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. Přehled RDS viz Přílohu 
č. 4 této kapitoly TKP.

1.10.5.2 Členění realizační dokumentace podle 
druhu prací

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

a) realizační dokumentace pro pomocné práce;

b) realizační dokumentace pro zhotovovací práce;

Realizační dokumentaci pro pomocné práce zpracovává 
zhotovitel stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlast-
ních potřeb a předpokládané náklady na její zpracování 
si zahrne do jednotlivých cen prací. Správce stavby si 
však může vyžádat vypracování a předložení realizační 
dokumentace těch prací, které by mohly následkem ne-
správného návrhu způsobit zdržení prací nebo způsobit 
škody nebo ohrožení bezpečnosti při provádění prací. 
Ani v tomto případě nemá zhotovitel nárok na její přímé 
zaplacení. Některé rozsáhlé a důležité pomocné práce pro 
provedení stavby mohou být uvedené v Soupisu prací. 
V tomto případě se oceňují a platí.

Realizační dokumentaci pro zhotovovací práce zajišťuje 
zhotovitel stavby. Vypracuje se v souladu s požadavky 
Smlouvy o dílo a/nebo je-li požadovaná TKP nebo ZTKP 
nebo z vlastního popudu zhotovitele. Správce stavby má 
podle OP právo vyžádat si další realizační dokumentaci 
a její předložení ke schválení. Obsahem realizační doku-
mentace je dopracování PDPS do podrobností prováděcí 
dokumentace (pokud je potřebná) a zpracování výrobně 
technických podkladů pro zhotovovací práce. Dopracování 
PDPS je obvykle nutné pro technicky náročné části nebo 
objekty a pro úpravu typových návrhů objektů. Toto do-
pracování si provede sám zhotovitel, pokud má příslušná 
oprávnění, nebo si je objedná u projektanta s oprávněním 
pro zhotovení dokumentace stavby. Vypracování výrobně 
technické dokumentace pro konstrukce a dílce stavby nebo 
jednotlivé zhotovovací práce zajistí zhotovitel nebo pří-
slušný podzhotovitel. Ocenění realizační dokumentace se 
zahrnuje do cen za zhotovovací práce uvedených v sou-
pisu prací stavby při vypracování nabídky, pokud není ve 
smlouvě o dílo uvedeno jinak.

1.10.5.3 Členění realizační dokumentace 
z výrobně technických hledisek

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

A) Prováděcí dokumentace

Účelem této dokumentace je doplnění PDPS o po-
drobnosti, které jsou nutné pro řádné provedení prací. 
Dopracování pdps je potřebné pro technicky náročné 
stavby nebo jejich části, případně pro konkretizaci ty-
pových návrhů objektů. Tuto dokumentaci zajišťuje zho-
tovitel.

B) Výrobně technická dokumentace

Výrobně technickou dokumentaci tvoří soubor doku-
mentů, které jsou potřebné pro zhotovení konstrukcí nebo 
dílů, případně jednotlivých druhů prací. Tato dokumen-
tace se člení následovně:

a) konstrukční dokumentace:

– výrobní (dílenské) výkresy,

– statické a jiné výpočty,

– výkaz materiálů,

– dílenský deník,

– technické přijímací podmínky,

b) technologická dokumentace:

– technologický předpis výroby (výrobní předpis),

– výkresy výrobních přípravků,

c) montážní dokumentace:

– montážní výkresy,

– technologický postup montáže,

– montážní deník,

d) technologický předpis:

– soubor technologických postupů, metod a úkonů 
pro zhotovení nebo montáž konstrukce nebo jed-
notlivé práce.

Výrobně technická dokumentace zahrnuje zejména:

– výrobní (dílenské) a montážní výkresy kovových, 
dřevěných či speciálních konstrukcí (mostních závěrů 
a ložisek), atypických prefabrikátů a zámečnických, 
truhlářských, tesařských apod. výrobků,

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

– výkresy a statické výpočty pro pomocné konstrukce, 
stavební a montážní zařízení a pažení, rozepření či 
jiné zajištění (štetové stěny, mikropiloty apod.) rýh, 
stavebních jam a jímek,
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– 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,

– technologické předpisy výroby (výroba stavebních 
směsí a dílců, hutnící pokusy, zhutňovací zkoušky, 
způsob a postup svařování,zabudování stavebních 
směsí, provedení zářezových a násypových částí sil-
ničního tělesa, zřízení izolačních 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 PDPS a podle rozhodnutí objednatele/správce 
stavby.

Realizační dokumentaci pro zhotovovací práce před-
kládá zhotovitel objednateli/správci stavby ke schválení. 
Objednatel/správce stavby má právo si vyžádat předlo-
žení jím určené realizační dokumentace pro pomocné 
práce k posouzení její vhodnosti.

1.10.6 Změny a doplňky dokumentace stavby

Pokud během stavby dojde k drobné změně v rozsahu 
a druhu prací, postupuje se podle Obchodních podmínek 
staveb pozemních komunikací, příslušné Směrnice GŘ 
ŘSD ČR č. 10/2004 pro změny staveb a podle stavebního 
zákona pro změnu stavby před jejím dokončením.

Změny oproti nabídce mohou nastat pouze v přípa-
dech:

a) když navržená změna je ku prospěchu objednatele,

b) při zjištění chyby v PDPS,

c) kdy objednatel akceptuje změny v legislativě (ČSN, 
TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo 
životnosti díla,

d) v průběhu výstavby (výsledky geomonitoringu 
apod.).

Bude-li třeba zpracovat změnu dokumentace stavby nebo 
dodatek k dokumentaci stavby objednatel odsouhlasí roz-
sah dodatečných prací a změn jako podklad pro zpraco-
vání změny nebo dodatku. Pokud vyplyne potřeba změny 
nebo dodatku dokumentace výlučně ze strany zhotovi-
tele, zajistí jeho vypracování potřebné dokumentace na 
své náklady zhotovitel. V případě, že změnu požaduje 

zadavatel/objednatel, zajišťuje zhotovení dokumentace 
zadavatel/objednatel.

Návrhy na podstatné změny dokumentace stavby v prů-
běhu výstavby oznámí zhotovitel písemně objednateli, 
neprodleně po jejich předběžném projednání s objed-
natelem/správcem stavby, který rozhodne v této věci 
v souladu s Obchodními podmínkami.

1.10.7 Dokumentace skutečného provedení 
 stavby (DSPS)

Stavební zákon určuje, že DSPS se musí vypracovat 
pro každou stavbu PK. Její zajištění přísluší objednateli 
stavby/stavebníkovi. Pokud je požadováno vypracování 
DSPS zhotovitelem stavby, je to uvedeno v zadávací 
dokumentaci. Obsah a rozsah DSPS určuje vyhláška č. 
499/2006 Sb. a požadované podrobnosti uvádí Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK.

Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí vý-
kresy stavby odpovídající skutečnému provedení stavby 
podle vydaných povolení stavebním úřadem a soubor 
písemností, které je třeba uchovat po dobu trvání stavby 
(statické výpočty, hydrotechnické výpočty, montážní 
a demontážní pokyny, provozní řády apod.).

Podkladem pro vypracování je DSP (dokumentace ově-
řena stavebním úřadem), PDPS a RDS pro zhotovovací 
práce.

Zhotovitel musí vyznačit všechny změny ke kterým došlo 
v průběhu stavby, do dokumentace, která bude podkla-
dem pro vypracování DSPS.

Skutečný stav částí stavby, které budou pokračováním 
dalších prací zakryty, musí být před jejich zakrytím si-
tuačně a výškově zaměřeny.

Jsou to zejména:

– technické infrastruktury,

– základy, podpěry, úložné prahy, ložiska a nepřístupné 
části nosných konstrukcí mostních objektů,

– pláň a konstrukční vrstvy vozovky,

– opěrné zdi, propustky,

– další výsledky zhotovovacích prací podle pokynů 
správce stavby.

Geodetické práce pro zjištění skutečného stavu stavby 
musí být provedeny v souladu se skupinou článků 1.6.3 
této kapitoly TKP.

Dokumentace skutečného provedení stavby musí být 
vypracována v trvanlivé úpravě. Každý výkres DSPS 
se opatří nápisem „Skutečné provedení stavby/objektu“ 
s uvedením jména a podpisu odpovědného zástupce zho-
tovitele stavby a zadavatele/objednatele.
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Požadovaný počet paré DSPS a případné další požadavky 
jsou uvedeny v ZOP.

1.10.8 Fotografická dokumentace 
 stavebních prací

Jestliže je ve smlouvě o dílo požadováno provedení 
fotodokumentace, pak zhotovitel zachytí každý měsíc 
postup 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 
objednatel i zhotovitel na vlastní náklady fotografickou 
dokumentaci na kinofilmu, případně na neměnitelných 
elektronických nosičích. Tato fotografická dokumen-
tace pak slouží jako důkaz pro řešení případných sporů 
a míry zavinění. V případě, že stavební práce probíhají 
v blízkostí budov nebo kolem těchto budov bude probíhat 
provoz těžkých vozidel stavby, zajistí zhotovitel na vlastní 
náklad, po projednání s objednatelem/správcem stavby, 
fotografickou dokumentaci původního stavu těchto ob-
jektů jako doklad k případnému řešení sporů s majiteli 
budov uplatňujících nárok na náhradu škody způsobenou 
provozem stavebních strojů nebo motorových vozidel. 
V případě že videozáznam je vhodnější způsob doku-
mentace nepředvídaných událostí než je fotodokumen-
tace, použije se videozáznam.

1.10.9 Geodetická dokumentace

1) Stávající stav

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

2) Vytyčovací práce

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

3) Měření množství prací

Zaměření výchozího stavu zajistí zhotovitel za účasti ob-
jednatele/správce stavby. Zaměření množství provedené 
práce pro fakturaci musí být kontrolováno objednatelem/
správcem stavby.

4) Měření posunů

Účel měření posunů a přetvoření stavebních objektů a je-
jich částí je popsán v čl. 1.6.3.

Jestliže se v průběhu výstavby objeví známky sedání 
nebo porušení objektu nebo jeho části a správce stavby 

nařídí sledovat jeho stav, funkci a bezpečnost, je zho-
tovitel rovněž povinen tyto práce zajistit. Náklady na 
toto měření hradí zhotovitel v tom případě, že porušení 
objektu nebo jeho části způsobil.

Každá kapitola TKP v 6. oddíle popisuje požadavky na 
sledování deformací příslušných zhotovovacích prací.

5) Měření stavu vody ve studních

V průběhu zpracování dokumentace stavby popíše pro-
jektant na základě hydrogeologického průzkumu lokality, 
kde by mohla být stavební činností ohrožena hladina 
podzemních vod ve studních. Objednatel zadá zpraco-
vání dokumentace měření stavu vody ve studních na 
ohrožených lokalitách v průběhu stavby u odborné firmy 
buď prostřednictvím projektanta nebo jako svoji přímou 
dodávku.

Pokud dokumentace sledování hladin vody ve studních 
v ohrožených lokalitách je součástí dokumentace nebo 
je uvedena v ZTKP, případně v jiném dokumentu ZDS, 
je zhotovitel povinen tuto činnost zajistit.

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.11.1 Životní prostředí obecně a posuzování 
 vlivů na životní prostředí

Tento oddíl kapitoly 1 TKP uvádí přehled a základní 
požadavky na provádění stavby z hlediska ekologie. 
Specifické požadavky z hlediska prací jednotlivých ka-
pitol TKP jsou obsaženy v oddíle 10 příslušné kapitoly.

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje 
posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich 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 skla-
dování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech sta-
vebních i montážních prací a při nakládání s odpady.

Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci 
stavby jsou konkrétně obsaženy v podmínkách sta-
vebního povolení a stanoviska MŽP ČR dle zákona č. 
100/2001 Sb. Požadavky na vypracování dokumentace 
stavby PK jsou uvedeny v TKP-D 11.

Zákony:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů;
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Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění 
pozdějších předpisů;

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ŽP ve znění 
pozdějších předpisů;

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění 
pozdějších předpisů;

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon);

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

Vyhlášky:

Vyhláška č. 77/1996 Sb., vyhláška MZe ČR o náleži-
tostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech 
o ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa;

Vyhláška č. 13/1994 Sb., vyhláška MŽP ČR, kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Vyhláška MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způ-
sobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvise-
jících s posuzováním vlivů na ŽP ve znění pozdějších 
předpisů;

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu 
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších do-
stupných technikách ve znění pozdějších předpisů;

Ostatní:

ČSN EN ISO 14001 – Systémy Environmentálního ma-
nagementu – Specifikace s návodem pro její použití.

1.11.2 Ochrana zdraví a ochrana proti hluku

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví NV č. 148/2006 
Sb. Tento předpis stanoví, že organizace a občané 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 hladiny hluku 
stanovené těmito předpisy.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby 
následující povinnosti:

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

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené před-
pisy ve výši 50 dB(A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro 

noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohle-
dem na druh okolím zástavby. Orgán hygienické služby 
může proto v Závazném posudku stanovit podmínky pro 
provádění stavby s ohledem na hluk.

Případná kontrolní měření hladin hluku provádějí orgány 
hygienické služby podle ČSN 01 1603 – Metody měření 
hluku.

Zákony:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění poz-
dějších předpisů;

Vyhlášky:

Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování tech-
nické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů;

Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší pod-
mínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posu-
zování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování 
a postup při udělování a odnímání osvědčení;

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví pod-
mínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění 
pozdějších předpisů;

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů;

Ostatní:

Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční do-
pravy, RNDr. M. Liberko a kol., Planeta číslo 2, 2005;

HEM-300-11.12.01.34065 Metodický návod pro měření 
a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí;

TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací, MD 
2003.

1.11.3 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 dalšími druhy znečištění ovzduší.
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Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 
86/2002 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. 
kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
– možnou míru,

– řádnou organizací prací, užitím odpovídající mecha-
nizace a použitím ochranných prostředků byla ome-
zena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, 
asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích 
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.

Zákony:

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění poz-
dějších předpisů;

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích;

Vyhlášky:

Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví 
emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících 
těkavé organické látky z procesů aplikujících organická 
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve 
znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví se-
znam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouš-
těných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné 
míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence 
zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňo-
vání ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví po-
žadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzo-
vání, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění poz-
dějších předpisů;

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví zá-
vazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší 
a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emis-
ních projekcí, ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví 
emisní limity a další podmínky provozování spalova-
cích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů;

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví 
emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění poz-
dějších předpisů;

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví 
emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, 
ve znění pozdějších předpisů;

Ostatní:

Věstník MŽP ČR, částka 3, 1998 – SYMOS’ 97 
Metodický pokyn pro výpočet znečištění ovzduší z bo-
dových, plošných a liniových zdrojů;

Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003 – SYMOS’ 97 
Dodatek č. 1 k metodickému pokynu odboru ochrany 
ovzduší MŽP k výpočtu znečištění ovzduší z bodových, 
plošných a liniových zdrojů;

1.11.4 Zabezpečení chráněných porostů, 
 území, objektů a ochranných pásem

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její rea-
lizací dojde ke styku s chráněným územím, památkově 
chráněným objektem nebo ochranným pásmem, musí 
zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejích ochraně uve-
dená v dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát, aby 
byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto 
problematikou souvisejí. Jde zejména o:

Zákony:

– Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů,

– Zákon ČNR č. 20/87 Sb., o statní památkové péči,

– Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

– všechny předpisy (Vyhlášky, nařízení vlády, výnosy), 
kterými jsou vyhlášeny jednotlivé kategorie chráně-
ných území.
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Vyhlášky:

Vyhláška MŽP č. 468/2004 Sb., o autorizovaných oso-
bách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších přepisů;

Vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších přepisů v souvislosti s vytvářením soustavy 
NATURA 2000;

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví ná-
rodní seznam evropsky významných lokalit;

Ostatní:

TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, MD 
1998 + dodatek 1, MD 2004;

TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti 
dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, EVERNIA, 
2006;

TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové 
stavby, EVERNIA, 2006.

1.11.5 Ochrana povrchových 
 a podzemních vod

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému zne-
čišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzem-
ních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení 
uvedená v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení 
vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele 
přípustného znečištění vod (TP 83 Odvodnění PK).

Zejména musí dbát na zabránění úkapů a úniků ropných 
produktů, asfaltů, různých chemikálií a dalších ekolo-
gicky nebezpečných látek při jejich přepravě, sklado-
vání i použití. Ekologicky nebezpečné odpady musí být 
bezpečně skladovány ve skladech, jejichž konstrukce to 
umožňuje podle příslušných předpisů, a co nejdříve ze 
staveniště odstraněny odvezením na bezpečnou skládku 
nebo zneškodněny povoleným způsobem. Hygienické 
vybavení zařízení staveniště musí být zřízeno ve shodě 
se stavebním povolením a řádně provozováno i ošetřo-
váno.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat tyto zákonné 
normy:

Zákony:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčeb-

ných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů;

Vyhlášky:

Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 
seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení 
a změny ochranných pásem vodních zdrojů;

Vyhláška MZd č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních;

Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění poz-
dějších předpisů;

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví se-
znam významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků;

Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti 
měření množství a jakosti vod;

Vyhláška MZe č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí;

Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouš-
tění odpadních vod do vod povrchových;

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území;

Vyhláška MŽP č. 590/2002 Sb., o technických poža-
davcích na vodní díla;

Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci;

Vyhláška MZd č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví po-
vrchové vody využívané ke koupání osob;

Vyhláška MZe č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evi-
dencích stavu povrchových a podzemních vod a o způ-
sobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačního systému veřejné správy;

Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod;

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodno-
tách přípustného znečištění povrchových vod a odpad-
ních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech;
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Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových 
vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů 
ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodno-
cení stavu jakosti těchto vod;

Ostatní:

Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin 
a podzemní vody, 1992;

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací, MD 2007;

TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací, MD 
2007;

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečiště-
ním. Všeobecné požadavky;

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsa-
hem ropných látek.

1.11.6 Odpady

Při provádění stavby vznikají odpady, se kterými musí 
zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 
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.

1.11.6.1 Definice odpadu

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

– odpad z výroby nebo spotřeby dále nespecifiko-
vaný,

– výrobky, které neodpovídají požadované jakosti,

– výrobky s prošlou lhůtou spotřeby,

– materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsledku 
plánovaných činností (např. odpad po čistících ope-
racích, 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 soustru-
žení, okuje z válcování),

– odpad z těžby, s výjimkou odpadu podle zákona č. 
44/88 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 po-
lychlorovanými bifenyly),

– jakékoli materiály, látky nebo výrobky, jejichž pou-
žívání 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 ži-
votního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává 
Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů;

b) odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet 
k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené práv-
nické osoby (např. zákon č. 229/92 Sb., o komoditních 
burzách, ve znění pozdějších předpisů);

c) nelze-li odpady využít podle písmene b), zajistit zne-
škodnění odpadů;

d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 4 
odst. 3 a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
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vlastností, tzn. pokud původce nebo oprávněná osoba 
stanoveným způsobem prokáže, že tento odpad nemá 
nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, 
není povinna dodržovat režim stanovený pro nebez-
pečné 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 zákonem 
č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.;

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, pro-
storů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci 
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 prostředí 
č. 381/2001 Sb., v příloze uvádí „Katalog odpadů“, podle 
kterého se odpady rozdělují do čtyř kategorií:

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

2) Seznam odpadů, které jsou volně obchodovatelným 
zbožím, je uveden v příloze č. 3 vyhlášky (zelený 
seznam),

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

4) Seznam nebezpečných odpadů podléhajících zpřís-
něnému režimu je uveden v příloze č. 5 vyhlášky.

1.11.6.4 Podrobnosti nakládání s odpady

Podrobnosti o nakládání s odpady předepisuje Vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., pří-
padně i dokumentace stavby. Tato vyhláška, podle které 
je 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 č. 376/2001 
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 nebez-
pečných vlastností odpadů).

1.11.6.6 Náklady a poplatky

Veškeré náklady spojené se zneškodněním odpadů ze sta-
vební činnosti včetně poplatků za jejich případné uložení 
na skládku hradí zhotovitel.

Zákony:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů;

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III – 
Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě), ve znění 
pozdějších předpisů;

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších 
předpisů;

Vyhlášky:

Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, 
zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v pod-
zemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů;

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a se-
znamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tran-
zitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech na-
kládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MPO č. 115/2002 Sb., o podrobnostech na-
kládání s obaly, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu 
vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, 
ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání od-
padů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve 
znění pozdějších předpisů.

Ostatní:
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TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek – Oprava 
podélných spár a trhlin remixerem 30 FRP fy Wirtgen, 
1991, IMOS;

TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek – 
Vysprávky povrchů s malým recyklerem, 1994, IMOS;

TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technolo-
giích, používající asfaltové emulze bez obsahu dehtu, 
1998, IMOS;

TP 111 Přímé zpracování recyklovaného asfaltového 
materiálu do vozovek, 1998, IMOS;

TP 116 Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních po-
zemků, 2002, IMOS;

TP 126 Použití R-materiálů smícháním s kamenivem 
a asfaltovou pěnou pro PK, 2007, IMOS;

TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R-matreiálů 
obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem, 
2007, IMOS;

TP 162 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozo-
vek za studena s použitím asfaltových pojiv a cementu, 
2007, IMOS;

MP Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového 
materiálu, 2003, IMOS;

ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů.

1.11.7 Chemické látky a nebezpečí havárií

Při provádění stavby dochází k manipulaci s chemickými 
látkami a tím k nebezpečí vzniku havárií jak na silnici 
tak i na stavbě. Zhotovitel je povinen předem vyhodnotit 
možná rizika, snažit se jim předcházet a při případné 
havárii se chovat v souladu s níže uvedenými zákony, 
vyhláškami a souvisícími předpisy.

Zákony:

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemic-
kých přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způ-
sobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/
2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví 
způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence 
závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního 

plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah in-
formace a obsah výsledné zprávy o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů;

Ostatní:

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě ne-
bezpečných věcí – ADR (Ženeva, vyhlášená ve Sbírce 
zákon pod č. 64/1987 Sb. včetně sdělení MZV č. 54/1999 
Sb. o změnách příloh QA a B.

1.12 OCHRANNÁ OPATŘENÍ 
 PŘED ÚČINKY BLUDNÝCH 
 ELEKTRICKÝCH PROUDŮ

Ochrana proti účinkům bludných proudů se provádí na 
železobetonových konstrukcích a stavbách pozemních 
komunikací a stavbách dotčených při výstavbě elektrifi-
kovaných tratí, pokud v rámci vyhodnocení základního 
korozního průzkumu2) není stanoveno jinak.

Při návrhu ochranných opatření proti účinkům bludných 
proudů se postupuje dle platných předpisů a norem1). 
Závazným podkladem pro vypracování PDPS je stupeň 
ochranných opatření dle TP 124 stanovený na základě 
vyhodnocení základního korozního průzkumu2).

V rámci zpracování PDPS její zpracovatel event. za účasti 
specializovaného pracoviště3) navrhne ochranná opat-
ření stavby proti korozním účinkům bludných proudů. 
V součinnosti s těmito opatřeními nebo samostatně je 
nutno navrhnout případná opatření pro uzemnění ocelo-
vých konstrukcí a pro ochranu před nebezpečným doty-
kem, bleskem, zejména při souběhu a křížení s elektri-
zovanými trakčními soustavami.

Rozsah, druh a materiál ochranných opatření se provede 
tak jak určuje PDPS.

Zhotovitel stavby v průběhu výstavby realizuje ochranná 
opatření dle projektové dokumentace. Specializované 
pracoviště tam, kde je stanoveno dokumentací, instaluje 
trvalé zařízení pro sledování vlivu bludných proudů, 
event. prvky diagnostiky dle TP 124, zajišťuje kont-
rolní měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby 
a po dokončení stavby dle metodického pokynu DEM4). 
Součástí přejímacího řízení těchto zařízení je souhrnný 
protokol o měření vlivu bludných proudů z průběhu 
stavby. Protokol vypracovaný specializovaným praco-
vištěm předává objednateli zhotovitel stavby. Po uvedení 
stavby do provozu předá zhotovitel stavby objednateli 
závěrečnou zprávu o měření vlivu bludných proudů po 
dokončení stavby vypracovanou specializovaným praco-
vištěm obsahující komplexní výsledky měření v rozsahu 
DEM4) včetně vyhodnocení a doporučení pro správce PK 
včetně doporučení eventuálních následných ochranných 
opatření.

1) ČSN 50 162, TP 124, SR5/7(S) a další
2) Základní korozní průzkum se zpracovává dle TP 124, příloha 4.
3) Viz TP 124, kap.3 způsobilé k provádění činnosti na základě oprávnění 

vydaného MD ČR, resp. SŽDC.
4) Metodický pokyn „Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření 

betonových mostů pozemních komunikací“, MD ČR.
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1.13 SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ 
 NORMY A PŘEDPISY

1.13.1 Technické normy

TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN ISO 5457 (01 3110) Technické výkresy. 

Formáty a úprava výkresových 
listů, 1997

ČSN 01 3400-1 Výkresy ve stavebnictví. l 
Názvosloví pro výkresy ve staveb-
nictví, 1986

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní 
a účelové mapy, 1991

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení 
a značky technické výkresy. 
Základní pojmy, 1991

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací 
výkresy staveb, 1988

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb. 
Výkresy pozemních komunikací, 
1997

ČSN 01 3467 výkresy inženýrských staveb. 
Výkresy mostů, 1987

ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem 
nebo zpracovaných textovými edi-
tory, 1997

ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě, 
1989

ČSN ISO 922 (03 8203) Koroze kovů a slitin. Korozní 
agresivita atmosfér. Klasifikace, 
1994

ČSN ISO 9224 (03 8208) Koroze kovů a slitin. Korozní 
agresivita atmosfér. Směrné hod-
noty pro stupně korozní agresivity, 
1994

ČSN 03 8350 Požadavky na ochranu úložných 
zařízení, 1996

ČSN EN 13201-1 až 4 (360455) Osvětlení PK, 2006
ČSN EN 1594 (38 6410) Plynovody s nejvyšším pro-

vozním tlakem nad 16 barů, 2001
ČSN 38 6461 Kyslíkovody, 2005
ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodu, 

1998
ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin, 

1982
ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných 

uhlovodíků plynů, 1982
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní 

stavby, 1993
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, 

1998
ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro sta-

vební účely. Společná ustanovení, 
1987

ČSN 72 2518 Kamenné měřické značky, stanič-
níky, hraničníky, směrové a zábra-
delní kameny, 1959

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových sta-
vebních dílců. Společná ustanovení, 
1987

ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti základo-
vých půd, 1991

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí 
a základových půd. Základní usta-
novení pro výpočet, 1990

ČSN EN 1991-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení kon-
strukcí. Část 1: Obecná zatížení, 
2004

ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb, 1996
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, 

1992
ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování kon-

strukcí, 2005
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolova-

ném území. Základní ustanovení, 
1991

ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí 
proti korozi. Názvosloví, 1988

ČSN ISO 7737 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Tolerance ve výstavbě. 
Záznam dat o přesnosti rozměrů 
(10/95), 1995

ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Měřičské metody ve 
výstavbě. Všeobecné zásady a po-
stupy pro ověřování správnosti roz-
měrů, 1995

ČSN ISO 7078 (730230) Postupy měření a vytyčování. 
Slovník a vysvětlivky, 1996

ČSN ISO 8322-1 (73 0212) Geometrická přesnost 
ve výstavbě. Určování přesnosti 
měřících přístrojů. Část 1: Teorie 
(06/94), 1994

ČSN ISO 8322-2(73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Část 2: Měřičská pásma, 
1994

ČSN ISO 8322-3 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Určování přesnosti mě-
řicích přístrojů. Část 3: Optické 
nivelační přístroje, 1994

ČSN ISO 8322-4 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Určování přesnosti mě-
řících přístrojů. Část 4: Teodolity, 
1994

ČSN ISO 8322-5 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Určování přesnosti mě-
řicích přístrojů. Část 5: Optické 
provažovací přístroje, 1994

ČSN ISO 8322-6 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Určování přesnosti mě-
řicích přístrojů. Část 6: Laserové 
přístroje, 1994

ČSN ISO 8322-7 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Určování přesnosti mě-
řicích přístrojů. Část 7: Přístroje 
používané při vytyčování, 1994

ČSN ISO 8322-8 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Určování přesnosti měři-
cích přístrojů. Část 8: Elektronické 
dálkoměry do 150 m., 1994

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systém managementu 
jakosti – Požadavky, 2001

ČSN ISO 10005 (01 0332) Management jakosti – 
Směrnice pro plány jakosti, 1997
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ČSN EN ISO/IEC 17025-2005 (01 5253) Všeobecná 
kritéria pro činnost zkušebních la-
boratoří

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii, 
1990

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů, 
1997

ČSN 74 0415 Geodetické body, 1979
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních ob-

jektů, 2002
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb, 2005
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární 

odolnost stavebních konstrukcí, 
1974

ČSN EN 1997 (73 1000) Navrhování geotechnických 
konstrukcí Část 1: Obecná pravi-
dla, 2000

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí, 
1988

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
 1998

ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných 
konsštrukcií, 1984

ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních kon-
strukcí, 1994

ČSN P ENV 13670-1
ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí, 

2001
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí 

z předpjatého betonu, 1989
ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton. Vlastnosti, výroba, 

ukládání a kriteria hodnocení 
vrstvy, 2001

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
1989

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních kon-
strukcí, 1996

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. 
Provádění, 1993

ČSN 73 3040 Geotextilie v stavebných kon-
strukciách. Základné ustanovenia, 
1989

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustano-
venia 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technic-
kého vybavení, 1994

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. 
Umístění a použití návěstidel, 
1994

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy, 
1988

ČSN 73 6060 Čerpcí stanice pohonných hmot, 
2006

ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc, 
1991

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací, 
1983

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 2004
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silnič-

ních komunikacích, 2007
ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť, 1996
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

2006

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. 
Základní ustanovení pro navrho-
vání, 1995

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové 
vrstvy, 1995

ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty, 1994
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek. Cementobetonové 

kryty, 2005
ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stme-

lené hydraulickým pojivem, 1994
ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované pod-

klady, 1994
ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy, 

2006
ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy, 

1994
ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy, 

1994
ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 

1994
ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové 

vrstvy, 1994
ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce Část 

1: Kryty z dlažeb, 1994
ČSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dlažby a dílce Část 

2: Kryty ze silničních dílců, 1994
ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce 

Část 3: Kryty z vegetačních dílců, 
1994

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací, 
1998

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozo-
vek, 1995

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismyko-
vých vlastností povrchů vozovek, 
1996

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek 
a podloží, 1996

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví, 1977
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

2007
ČSN 73 6203 Zatížení mostů, 1987
ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů, 

1999
ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železo-

betonových mostních konstrukcí, 
1972

ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí 
z předpjatého betonu, 1993

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů, 1996
ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních 

konstrukcí, 1996
ČSN 73 6213 Navrhování zděných mostních kon-

strukcí, 1995
ČSN 73 6220 zatížitelnost a evidence mostů po-

zemních komunikací, 1996
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komu-

nikací, 1996
ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému do-

tyku s živými částmi trakčního ve-
dení a proti účinkům výfukových 
plynů na objektech nad kolejemi 
celostátních drah a vleček, 1995
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ČSN 73 6242 navrhování a provádění vozovek na 
mostech pozemních komunikací, 
1995

ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komu-
nikací, 1998

ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes 
pozemní komunikace, 1996

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, 
2004

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tram-
vajové zastávky, přestupní uzly 
a stanoviště, Část 1: Navrhování 
zastávek, 2007

ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví 
hydrogeologie, 1984

ČSN EN 1317 (73 7001) Silniční záchytné systémy 
Část 1: Terminologie a obecná kri-
téria pro zkušební metody Část 2: 
Svodidla – Funkční třídy, kritéria 
přijatelnosti nárazových zkoušek 
a zkušební metody, 1999

ČSN EN 1436 (73 7010) VDZ – Materiály pro do-
pravní značení. Dodatečný posyp. 
Balotina, protismykové přísady 
a jejich směsi, 1998

ČSN EN 1423 (73 7011) VDZ – Požadavky na dopravní 
značení, 1998

ČSN EN 1424 (73 7012) VDZ – Materiály pro do-
pravní značení. Dodatečný posyp. 
Balotina, protismykové přísady 
a jejich směsi, 1998

ČSN EN 1424 (73 7012) VDZ – Materiály pro do-
pravní značení. Premixová balo-
tina, 1998

ČSN EN 1824 (73 7015) VDZ – Materiály pro dopravní 
značení. Zkoušení na zkušebních 
úsecích, 1999

ČSN EN 1463-1 (73 7018) VDZ – Dopravní knof-
líky. Část 1: Základní požadavky 
a funkční charakteristiky, 1998

ČSN EN 1793 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku 
silničního provozu. Zkušební me-
tody. Stanovení akustických vlast-
ností, Část 1: Určení zvukové po-
hltivosti laboratorní metodou, Část 
2: Určení vzduchové neprůzvuč-
nosti laboratorní metodou, Část 3: 
Normalizované spektrum hluku 
silničního provozu, 1998

ČSN EN 1794 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku 
silničního provozu. Neakustické 
vlastnosti, Část 1: mechanické 
vlastnosti a požadavky na stabilitu, 
Část 2: Obecné požadavky na bez-
pečnost a životní prostředí, 2004

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených 
podzemních objektů. Společná 
ustanovení, 1993

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení 
technického vybavení, 1994

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních ko-
munikací, 2006

ČSN EN 13391 (74 2871) Mechanické zkoušení – 
Zkoušky pro systémy dodatečně 
předpínané

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodář-
ských objektů, 1992

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových 
vod, 1997

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků 
s dráhami, pozemními komunika-
cemi a vedeními, 2000

ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzem-
ních vod pře znečištěním při do-
pravě ropy a ropných látek silnič-
ními vozidly, 1988

ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních 
zařízení s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními, 1999

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou 
a pozemní komunikací, 1999

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 
2004

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních 
přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací, 1998

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže, 2004
ČSN 75 6551 Odvádění odpadních vod s obsahem 

ropných látek, 2003
ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před zne-

čištěním. Všeobecné požadavky, 
1986

ČSN 83 0916 Ochrana před ropnými látkami. 
Doprava ropných látek potrubím, 
1977

1.13.2 Technické předpisy

1. Základní rezortní předpisy MD

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci sta-
veb PK (TKP-D), 11. kap., Pragoprojekt, a.s. (CD)

kapitola 1 Všeobecně 10/05

 2 Umístění a prostorové uspořádání 
  PK 10/05

 3 Zemní těleso 10/05

 4 Vozovky, krajnice, chodníky, 
  dopravní plochy 10/06

 5 Odvodnění PK 10/06

 6 Mostní objekty a konstrukce 10/06

 7 Tunely,podzemní stavby 
  a galerie 05/07

 8 Vybavení PK 10/05

 9 Obslužná zařízení PK 10/05

 10 Cizí zařízení na PK 05/07
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 11 Životní prostředí 10/06

Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb PK (Všeobecné OP-D, 
Zvláštní OP-D, Přílohy A,B,C, Vzor smlouvy o dílo) 
– (dle FIDIC), 1/04, PGP

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních slu-
žeb pro stavby PK (4 části) – (dle FIDIC), 1/04, PGP

Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických 
kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK, 
PGP – 2000

Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických 
kvalitativních podmínek pro stavbu PK, 1/04, PGP, (CD), 
revize 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP), 30 
kap., PGP, (CD)

kapitola 1 Všeobecně 
  (vč. příloh 1 – 9) 9/98, 4/00; rev. 2007

 2 Příprava staveniště 05/07

 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské 
  sítě 2/04

 4 Zemní práce 10/05

 5 Podkladní vrstvy 3/07 rev. 2007

 6 Cementobetonový kryt 9/06

 7 Hutněné asfaltové vrstvy 5/99, 2/03 zm.

 8 Litý asfalt 2/04

 9 Kryty z dlažeb 1/03

 10 Obrubníky,krajníky,chodníky 
  a dopr. plochy 1/03

 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 10/05

 12 Trvalé oplocení 4/00

 13 Vegetační úpravy 9/06

 14 Dopravní značky a dopravní zařízení 1/03

 15 Osvětlení PK 05/07

 16 Piloty a podzemní stěny 1/03

 18 Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh) 10/05

 19 Ocelové mosty a konstrukce 1/07 rev. 2007

 20 Pylony a mostní závěsy 4/00

 21 Izolace proti vodě 2/04

 22 Mostní ložiska 4/00, rev. 2007

 23 Mostní závěry 4/00, rev. 2007

 24 Tunely 05/07

 25 Protihlukové clony 1/03

 26 Postřiky a nátěry vozovek 5/99

 27 Emulzní kalové vrstvy 5/99

 28 Mikrokoberce prováděné za studena 5/99

 29 Zvláštní zakládání 2/04

 30 Speciální zemní konstrukce 1/03

 31 Opravy betonových 
  konstrukcí 5/99, rev. 2007

Kapitoly aktualizované od roku 1999 obsahují i Přílohu 
pro opravy a údržbu.

Obchodní podmínky staveb PK (Všeobecné OP, Zvláštní 
OP, Vzorové formuláře) – (na základě červené knihy 
FIDIC ), 11/02, PGP, (CD)

Obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu 
(Smlouva, VOP, ZOP, Vzorové formuláře záruk) – (na 
základě zelené knihy FIDIC), 11/02, PGP, (CD)

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK, 
Valbek Liberec, (CD), (každoroční aktualizace):

– Popisovník prací staveb PK (2/06)

– Soupis prací stavby -metodický pokyn na sestavení 
a použití (1/05)

– Soubor položek staveb PK (2/06)

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 2/07, PGP, (CD)

Met. pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, 
5/06, PGP, (CD) 

Met. pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK, 
Věstník dopravy 6/98

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) 
– Věstník dopravy 9/01 + 1/02 + 4/03 + 9/05, úplné znění 
VD 14-15/05, (CD)

(Zásady + Metodické pokyny k jednotlivým 6 oblas-
tem SJ-PK: projektové práce, průzkumné a diagnostické 
práce, zkušebnictví, provádění silničních a stavebních 
prací, ostatní výrobky, zavedení nové technologie)

2. Technické podmínky MD
TP 15 Etapová výstavba vozovek, 1984, IMOS
TP 18 Ambulantní výroba kationaktivních asfaltových 

emulzí, 1984, IMOS
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TP 31 Katalog energetické náročnosti silničních sta-
vebních materiálů, 1987, IMOS

TP 37 Provádění prefa a monolitických čel silničních 
propustků, 1990, IMOS

TP 41 Opravy povrchových poruch betonových kon-
strukcí pomocí plastbetonu, 1990, IMOS

TP 42 Opravy ocelových nosných konstrukcí silničních 
mostů – metody a technologie ke zvýšení zatíži-
telnosti a prodloužení životnosti, 1990, IMOS

TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách 
mostů injektáží netradičními materiály, l990, 
IMOS

TP 51 Odvodnění silnic vsakovací drenáží, 1991, 
IMOS

TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek – 
Oprava podélných spar a trhlin remixerem 30 
FRP fy Wirtgen, 1991, IMOS

TP 53 Protierozní opatření na svazích PK, 2003, ASPK, 
oprava 2005

TP 54 Provádění železobetonových desek spřažených 
s prefabrikovanými nosníky mostů PK, l992, 
IMOS

TP 55 Snížení spotřeby energií a omezení emisí oba-
loven živičných směsí, l993, IMOS

TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na PK – únikové 
zóny, 1993, Dopravoprojekt

TP 58 Směrové sloupky a odrazky– Zásady pro použí-
vání, SV Brno, 2005 

TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek- 
Vysprávky povrchů s malým recyklerem, 1994, 
IMOS

TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým 
krytem, l994, revize 2007, STRADIS

TP 63 Ocelová svodidla na PK, l994, Dopravoprojekt
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK, 2002, 

CDV
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK, 

2003, CDV
TP 67 Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátě-

rové soupravy, 1995, IMOS
TP 68 Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy 

krytů vozovek, 1995, IMOS
TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného 

dopravního značení na PK, 2005, SVB
TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, l995, 

IMOS, revize 2007, PONTEX
TP 73, TP 74 Zesilování betonových mostů externí 

lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobeto-
novou deskou. Pokyny pro výpočet, Technické 
podmínky, l995, IMOS

TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, 2006, 
PGP 

TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby PK, 2001, 
SG-Geotechnika, Část C-2007

TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nos-
ných konstrukcí mostů PK, 1995, PONTEX

TP 80 Elastický mostní závěr, 2003, PROMO
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení provozu na PK, 2006, 

CDV
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, l996, ŘSD-

SDB, D 1 – 2007, VUT
TP 83 Odvodnění PK, 1997, PGP, revize 2007
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí PK, 

2003, PGP

TP 85 Zpomalovací prahy, 1996, Roadconsult, revize 
2007

TP 86 Mostní závěry, l997, PROMO, revize PGP, 
2007

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 
1997, ŘSD–SDB, Příklady s komentářem k Pří-
loze 6, 1998, Nievelt Labor, revize 2007, VUT

TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích, l997, 
IMOS

TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti che-
mickým vlivům, 1997,IMOS

TP 90 Používání provizorních mostů z MS v civilním 
sektoru, l997, PONTEX

TP 91 Rekonstrukce vozovek s CB krytem, 1997, 
STRADIS

TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cemento-
betonovým krytem, 1998, STRADIS 

TP 93 Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků 
a popelů, 2003, SG-Geotechnika

TP 94 Zlepšení zemin, 2004, AGE
TP 95 Vrstevnaté násypy, 1997, STRADIS
TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou, 1997, 

IMOS
TP 97 Geotextilie a další geosyntetické materiály 

v zemním tělese PK, 2001, SG-Geotechnika
TP 98 Technologické vybavení tunelů PK, 2003, 

ELTODO, (i v angličtině)
TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, 1998, 

SV Brno, dodatek 1 – 2004, ASPK
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK, 

2006, CDV
TP 101 Výpočet svodidel, l998, Dopravoprojekt
TP 102 Asfaltové emulze, 2002, IMOS
TP 103 Navrhování obytných zón, 1998, Koura publis-

hing Mariánské Lázně, revize 2007
TP 104 Protihlukové clony PK, 2003, PROMO
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technolo-

giích, používajících asfaltové emulze bez obsahu 
dehtu, 1998, IMOS 

TP 106 Lanová svodidla na PK, l998, Dopravoprojekt, 
Dodatek l – 2001, 2, 3-2007

TP 107 Odvodnění mostů PK, 2007, PGP
TP 109 + změna 1 Asfaltové hutněné vrstvy se zvý-

šenou odolností proti tvorbě trvalých deforma-
cí,2000, Roadconsult

TP 110 Používání provizorních mostů systému Mabey 
Univerzal, l998, PONTEX

TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového 
materiálu do vozovek, 1998, IMOS

TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy, 2007, IMOS
TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK, l998, ÚDI 

Praha, revize 2007
TP 114 Svodidla na PK (zatížení, stanovení úrovně 

zadržení, navrhování „jiných“ svodidel), l998, 
Dopravoprojekt, revize 2007

TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým kry-
tem, l999, Nievelt Labor Praha

TP 116 Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních po-
zemků, 2002, IMOS

TP 119 Odrazová zrcadla, 1999, SV Brno, revize 2007
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových 

mostů PK, 2000, PROMO
TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty 

a ostatní konstrukce PK, 2007, PONTEX
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TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a ná-
vrhy na odstranění kongescí, 1999, City Plan

TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů na mostní objekty a ostatní 
betonové konstrukce PK, 1999, JEKU Praha, 
Dodatek 2007

TP 126 Použití R – materiálu smícháním s kamenivem 
a asfaltovou pěnou pro PK, 2007, IMOS

TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických 
materiálů s automatikou dávkování, 2000, SV 
Brno

TP 128 Ocelové svodidlo NH 4, l999, Dopravoprojekt
TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel, 1999, 

Dopravoprojekt, revize 2007
TP 130 Odrazky proti zvěři – Optické zařízení brá-

nící zvěři ke vstupu na komunikaci, 2000, SV 
Brno

TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 
2000, City Plan

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na míst-
ních komunikacích, 2000, Roadconsult

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 
2005, CDV

TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R–mate-
riálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí 
a cementem, 2000, aktualizace 2007, IMOS

TP 135 Projektování okružních křižovatek na silni-
cích a místních komunikacích, 2005, V-Projekt 
Ostrava

TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, 2000, 
SVÚOM

TP 137 + změna 1 Vyloučení alkalické reakce kame-
niva v betonu na stavbách PK, 2003, ŘSD, revize 
2007

TP 138 Užití struskového kameniva do PK, 2001, VUT 
Brno 

TP 139 Betonové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt, 
Dodatek 2007

TP 140 Dřevoocelové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt
TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního 

značení a zařízení pro proměnné informace na 
PK, 2000, City Plan

TP 142 Parkovací zařízení, 2000, SV Brno
TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých doprav-

ních značek, 2004, SV Brno
TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzo-

vání stávajících betonových mostů PK, 2001, 
ČVUT

TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic ob-
cemi, 2001, CDV Brno

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách PK, 2001, 
Roadconsult

TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků 
v konstrukci vozovky, 2001, VUT Brno

TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené 
gumy z pneumatik, 2001, VUT Brno

TP 149 Zatížitelnost mostů PK v návaznosti na EN, 
2001, ČVUT

TP 150 Souvislá údržba a opravy vozovek PK obsahu-
jících dehtová pojiva, 2001, IMOS

TP 151 Asfaltové směsi s VMT, 2001, SSŽ Praha
TP 152 Štěrbinové žlaby na PK, 2001, VPÚ-DECO
TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště, 2002, ASPK

TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK, 2002, 
ELTODO

TP 155 Betonové mosty a konstrukce staveb PK, 2007, 
ŘSD

TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru, 
2002, ASPK

TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub 
z vlnitého plechu, 2004, PGP

TP 158 Tlumiče nárazu (stanovení úrovně zadržení, 
prostorové uspořádání), 2003, ASPK

TP 159 Vodicí stěny, 2003, ASPK
TP 160 Mostní elastomerová ložiska, 2004, PGP
TP 161 Používání provizorních mostů MMT-100, 2003, 

PONTEX
TP 162 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozo-

vek za studena na místě s použitím asfaltových 
pojiv a cementu, 2007, IMOS

TP 163 Podmínky pro použití a kontrolu zařízení na mě-
ření průhybů vozovek PK (srovnávací měření), 
2004, ASPK

TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany), 2006, 
PGP

TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro 
provozní informace, 2004, SV Brno

TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso, 2004, SOK 
Třebestovice

TP 167 Ocelové svodidlo NH 4, 2004, Mittal Steel 
Ostrava, Dodatek 1 – 2005

TP 168 Ocelové svodidlo Voest-Alpine, 2004, 
SVITCO

TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na 
PK, 2005, CDV

TP 170 Navrhování vozovek PK (všeobecná část, katalog, 
návrhová metoda), 2004, VUT, Roadconsult

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti smě-
rových prvků PK, 2004, CDV

TP 172 Dopravní informační centra – požadavky na 
výměnu, zpracování a distribuci dat a informací, 
SDT, 2005

TP 173 Použití mostních hrncových ložisek, PGP, 
2006

TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků, 
SVB, 2005

TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí ob-
jektů PK, SVÚOM, 2006

TP 176 Hlušinová sypanina v tělese PK, 2005, AGE
TP 177 Mostní objekty PK s použitím korugovaných 

plastových trub, 2005, PGP
TP 178 Izolační systémy mostů PK (metylmetakryláty), 

2007, PGP
TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, 2006, 

Koura publishing
TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dál-

nic a silnic pro volně žijící živočichy, EVERNIA, 
2006

TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové 
stavby, EVERNIA, 2006

TP 182 Dopravní telematika na PK, 2006, ELTODO
TP 183 Diagnostický průzkum mostů PK postupy moni-

torování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu 
metodou akustické emise, 2007, CDV Brno

TP 184 Hospodaření s pozemními komunikacemi, CDV, 
2007

TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/HZ, 2007, Skanka
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TP 186 Zábradlí na PK, 2007, PGP
TP Zásady pro omezení vzniku trhlin v betonových 

mostech, PONTEX, 2007
TP Vysokohodnotné betony pro mostní konstrukce 

PK, SSŽ, PONTEX, 2007
TP Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, 

opravy, kontrolu a monitorování mostů PK, 
ČVUT, 2007

TP Zesilování betonových mostů PK kompozity, 
2007, KÚ ČVUT

TP Cementobetonové vozovky na mostních objek-
tech PK, PONTEX, 2007

TP Systém hospodaření s mosty, uživatelský a ope-
rátorský manuál – základní příručka, PONTEX, 
2007

TP Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených 
podle dříve platných norem a předpisů, 2007, 
ČVUT

TP Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí, 
2007

TP Asfaltový koberec drenážní, IMOS, 2007
TP Asfaltocementový beton, IMOS, 2007
TP Recyklovaná stavební suť (beton, stavební drť, 

cihly) pro stavbu PK, VUT, 2007
TP Sledování a modelování netuhých vozovek po-

zemních komunikací, IMOS, 2007
TP Recyklace netuhých vozovek PK na místě za 

studena s použitím hydraulického pojiva, IMOS, 
2007

TP Konstrukční vrstvy vozovek s použitím RM 
(resp. RAM 1) ohřátého propařováním a oba-
lovaného asfaltovou emulzí (resp. pěnou) a ce-
mentem, IMOS, 2007

TP Ocelová svodidla (svodnicového typu), 2007, 
Dopravoprojekt

TP Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, 
2007, PGP

TP Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné), 
2007, PGP 

TP Bezpečnost v tunelech PK (vč. analýzy rizik), 
ELTODO, 2007 

TP Provoz, správa a údržba telematických systémů 
na PK, ELTODO, 2007

TP Řízení a integrace telematických systémů měst-
ských aglomerací a PK, ELTODO, 2007

TP Dlažby pro konstrukce PK, 2007, STÚ-K

3. Vzorové listy

Vzorové listy staveb pozemních komunikací
VL 1 Vozovky a krajnice, 12/05, Dopravoprojekt
VL 2 Silniční těleso, 04/95, Dopravoprojekt
VL 2.2 Odvodnění, 1/98, revize 2007, Dopravoprojekt
VL 3 Křižovatky, 09/95 + D 1 – 06/00, Dopra-

voprojekt
VL 4 Mosty, l2/98, PONTEX, Revize 2007, PGP
VL 5 Tunely, PGP, 2007
VL 6.l Svislé dopravní značky, 7/04, CDV Brno
VL 6.2 Vodorovné dopravní značky, 7/04, CDV Brno + 

D1-01/07
VL 6.3 Dopravní zařízení, 7/04, CDV Brno
VL 6.4 Proměnné dopravní značky, 1/06, SV Brno
VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklid-

ňování dopravy, 12/00, Roadconsult, 2007

VL-O Vzorové listy oprav mostních objektů PK, 05/00, 
PONTEX

Sborník technických řešení STŘ S 6 Vybavení a pří-
slušenství silnic (S 6.2 Bezpečnostní zařízení, 
S 6.3 Staničení, mezníkování a drobné prvky, 
S 6.4 Sjezdy ze silnic, S 6.5 Osvětlení silnic), 
l989, Dopravoprojekt

Sborník M Technické předpisy pro místní komuni-
kace (M 0 Geodetické podklady, Inženýrsko-
geologické podklady (1989), M l Zklidněné 
komunikace a komunikace pro chodce, 
Komunikace pro cyklisty (1993), M 6 Osvětlení, 
Protihlukové clony, Ostatní vybavenost MK 
(1993), M 8 Přechody pro chodce – úrovňové, 
mimoúrovňové (1990), M 9 Cizí zařízení (l993)), 
Dopravoprojekt Bratislava

4. Další technické předpisy MD
MP Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření 

betonových mostů PK, 1995, PONTEX, revize 
2007, JEKU

Sm pro používání mostů z TMS v civilním sektoru, l992, 
PONTEX, revize na TP – 2007

Sm pro používání provizorních mostů BB v civilním 
sektoru, 1992, PONTEX

Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních 
objektů 11 kapitol, 1997, IMOS

Katalog závad mostních objektů PK, 2000, PONTEX, 
(i CD), D 1 (vč. alkalické reakce), 2007

Pokyny pro jednorázové zvýšení zatížitelnosti silničních 
mostů, 1990, PGP, PONTEX

Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvý-
šení trvalé zatížitelnosti betonových silničních 
mostů, 1990, PGP, PONTEX

Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údržby 
betonových mostů, 1988, MD

Prováděcí pokyny ke stanovení zatížitelnosti mostů dle 
změny a) ON 73 6220, 1985, doplňky – tabulky 
zatížitelnosti kleneb, 1988, pomůcka pro určo-
vání zatížitelnosti starších mostů, 1989, ŘSD

Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů, 5 sv., 
1985-87, IMOS

TSm Silniční železobetonové mosty z monolitických 
konstrukcí dl. 3,6-9,0 m, l990, PONTEX

Typové podklady a směrnice pro mostní konstrukce pre-
fabrikované (nosníky spřaženy s železobetono-
vou monolitickou deskou): ŽMP 62/88,89,90, 
IZM (MJ), KU-M, VST-88, 92, VSTI 2000, 
I-9O, T-93, AMOS 1.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové 
I – nosníky

TyP Rámové mosty, propustky a podchody IZM (1989), 
Dopravoprojekt

TyP Trubní propustky PK (1991), Dopravoprojekt
TSm Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí nad 

30 m + TP 50 pro provádění a údržbu, 1991, 
Dopravoprojekt

Spodní stavby mostů SVB-82 (l987), SVB-84 (1985), 
SVB-88 (1988), Dopravoprojekt

TSm Monolitické zdi pro silniční stavby, 1990, 
Dopravoprojekt

TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové 
dílce U, prefa T, dílce SVB-KK-85), 1988-90, 
Dopravoprojekt
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MP Technickoekonomické hodnocení tunelů PK, 2001, 
ILF Praha

Technické podklady pro zajištění údržby silnic, I., II. 
a III. část =34 TPO, 2005, IMOS, vydalo ŘSD 
(revize odpovídajících TePo pro údržbu a opravy 
silnic a MK (1992-93)); 

TyP Železobetonové panely pro provizorní vozovky, 
1992, STÚ-K, 

Sm Dlážděné kryty vozovek, dopravních ploch a nemo-
toristických komunikací, 1992, STÚ-K revize 
na TP – 2007

MP Ekologie při údržbě a opravách PK, 1999, IMOS
MP Vedení evidence o silnicích ČR, 1998, ŘSD –SDB 

Ostrava
MP Evidence při údržbě silnic s dehtovými pojivy, 1999, 

IMOS
MP Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového 

materiálu, 2003, IMOS
MP Zásady pro použití obrusných vrstev vozovek z hle-

diska protismykových vlastností, 2006, Měření 
PVV - L. Nekula

Sm Podchody vedení technického vybavení pod PK, 
1993, STÚ-K

Zásady bezpečného utváření PK, 2001, CDV Brno
Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních 

nehod, 2001, CDV
MP Hodnocení variant tras PK z technického, doprav-

ního a ekonomického hlediska, 1995, MD
MP Pomůcka pro označování pracovních míst na dál-

nicích a silnicích pro motorová vozidla, 2002, 
CDV

MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozem-
ních komunikacích v obci, 2002, CDV

MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozem-
ních komunikacích mimo obce, 2003, CDV

MP Označování kulturních a turistických cílů na dálni-
cích a silnicích, Věstník dopravy 25/04, MD,

TyP Portály pro svislé dopravní značení, 1985, 1989, 
PÚDIS

Katalog svodidel, 2007, Dopravoprojekt 
Katalog hmot pro vodorovné dopravní značení platný 

pro rok 2007, 2007, SV Brno
Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních 

komunikacích, 2007, CDV Brno
MP k zásadám pro financování programů z prostředků 

státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO 
a úvěrů se státní zárukou, 2000, MD

MP Stanovení hodnoty PK, 2007, ŘSD/SV Brno
MP Hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost, 

2007, SBP
Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních 

a dálničních staveb v investičních záměrech  
(programem HDM-4), Věstník dopravy 26/03 
+ změna VD 9/07

Starší typové podklady, směrnice, sborníky ad. předpisy 
lze využít po konstrukčních úpravách vyvola-
ných novými ČSN, předpisy a jejich změnami 
a požadavky objednatele.

Oznámení o vydání technických předpisů MD byla uve-
řejňována ve Věstníku dopravy, aktuálně platný 
seznem předpisů je uveden na www.pjpk.cz 
(odklaz na tyto stránky je na stránkách www.
mdcr.cz)

Na základě dohody mezi ČKAIT a MD jsou základní re
zortní předpisy MD pro PK, TP a VL vydá-
ny souborně v elektronické formě na CD „Systém 
jakosti v oboru PK VI.“, ČKAIT, I/07.

Organizace v přehledu jsou distributory předpisů.

Distributoři předpisů MD:

AGE, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, tel.: 222715451

ASPK, Jílkova 76, 615 00 Brno, tel.: 548424213

CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, tel.:548423711

City Plan, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, tel.: 
221184304

ČKAIT – Informační centrum, Sokolská 15, 120 00 
Praha 2, tel.: 227090211

ČVUT-fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí 
a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224354623

Dopravoprojekt, Kounicova l3, 658 30 Brno, tel.: 
549123133

ELTODO, Novodvorská 14, 142 00 Praha 4, tel.: 
261343703

EVERNIA, 1.máje 97, 460 01 Liberec, tel.: 485228272

ILF Noc. .Eng, Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8, tel.: 
281015111

IMOS, div. Silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno, 
tel.: 548129342

JEKU, Limuzská 8, 100 00 Praha 10, tel.: 272702597

Koura publishing, Tyršova 648, 353 01 Mariánské Lázně, 
tel.: 354621788

KÚ ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, tel.: 224353584

Měření PVV – Leoš Nekula, Hybešova 36, 682 01 
Vyškov, tel.: 603473054

Mittal Steel Ostrava, záv. 14, Vratimovská 689, 707 02 
Ostrava, tel.: 595687114

Nievelt Labor Praha, Houdova 18, 158 00 Praha 5, tel.: 
267193402

PONTEX, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 
244462277

Pragoprojekt, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 
226066246

PROMO, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 
226066111

PÚDIS, Nad vodovodem 169, 100 00 Praha 10, tel.: 
267004287
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Roadconsult, Trávníčkova 11, 150 00 Praha 5, tel.: 
224354420

ŘSD, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, tel.: 241084243

ŘSD-SDB, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava, tel.: 
596632993

SDT ČR, Novodvorská 14, 142 00 Praha 4, tel.: 
261343738

SG-Geotechnika, Geologická 4, 152 00 Praha 5, tel.: 
234654210

SV – Silniční vývoj, Jílkova 76, 615 00 Brno, tel.: 
548424212

SOK, Tovární 164, 289 12 Třebestovice, tel.: 
325510124

SSŽ, Národní l0, 113 19 Praha l, tel.: 224951257

STRADIS, tř. kpt. Jaroše 39a, 602 00 Brno, tel.: 
602786197

STÚ-K, Saveljevova 18, 147 00 Praha 4, tel.: 
244461614

SVITCO-Svítek Consult International, Volutová 16, 
158 00 Praha 13, tel.: 251612224

SVÚOM, U měšťanského pivovaru 4, 170 04 Praha 7, 
tel.: 220801297

ÚDI, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, tel.: 224215195

VALBEK, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, tel.: 
485103336

Věstník dopravy, ČD, DOP, Zásobovací sklad Praha, 
Želivského 3, 130 73 Praha 3, tel.: 224625233

V-projekt, Na Kamenci 5, 710 00 Slezská Ostrava, tel.: 
596241984

VPÚ-DECO, Podbabská 20, 160 00 Praha 6, tel.: 
220188301

VUT- fak. stavební, ústav pozemních komunikací, Veveří 
95, 662 37 Brno, tel.: 541147340

1.14 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
VŠEOBECNÝ VZTAH K PROJEKTOVÉ ČINNOSTI 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz-
dějších předpisů

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění poz-
dějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizova-
ných inženýrů a techniků činných 
ve ,výstavbě ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na vý-
robky a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 

Sb.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na stavební 
výrobky CE, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 133/1995 Sb., o požární ochraně, ve znění poz-
dějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmí-

nek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a příslušná nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., č. 592/2006 Sb. 
a č. 362/2005 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických po-
žadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schop-
ností pohybu a orientace

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů

ÚZEMNÍ PLÁN PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ-

ního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických po-
žadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MD o technických požadavcích a rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, 2007

POZEMNÍ KOMUNIKACE
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá-

kon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunika-
cích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách pro-
vozu silničních vozidel na pozem-
ních komunikacích ve znění poz-
dějších předpisů
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Vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a technických podmín-
kách provozu silničních vozidel na 
pozemních komunikacích

STYK S DRÁHAMI
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších 

předpisů
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 

a technický řád drah, ve znění poz-
dějších předpisů

STYK PK SE SÍTĚMI A VEDENÍMI
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-

konu státní správy v energetických 
odvětvích a o Státní energetické in-
spekci

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a změně některých zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích

Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím ne-
movitostem při stavbách a provozu 
potrubí pro pohonné látky a ropu

STYK S LETIŠTĚM
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 

a doplňku zákona č. 455/91 Sb. 
o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 
49/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Předpis FMD L14/OP, Ochranná pásma oblastí letišť 
a pozemních zabezpečovacích za-
řízení

GEOTECHNIKA, HORNICKÁ ČINNOST 
A NEROSTNÉ BOHATSTVÍ
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a státní báňské správě ve znění poz-
dějších předpisů

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Čes-
kém geologickém úřadu ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška ČGÚ č. 8/1989 Sb., o registraci geologických 
prací, o odevzdávání a shromažďo-
vání jejich výsledků, o zjišťování 
starých důlních děl a vedení jejich 
registru, dle změn provedených 
vyhl. 363/93 Sb.

Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při činnosti 
prováděné hornickým způsobem 
v podzemí

Zákon č. 259/1992 Sb., o zeměměřických a katastrál-
ních orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve 
znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání 
výhradních ložisek, o povolování 
a ohlašování hornické činnosti 
a ohlašování činnosti prováděné 
hornickým způsobem ve znění 
vyhl. ČBÚ č. 242/94 Sb.

Vyhláška. č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifi-
kaci a odbornou způsobilost při 
hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem 
a o změně některých právních 
předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické 
činnosti a činnosti prováděné hor-
nickým způsobem, jakož i pro pro-
jektování objektů a zařízení, které 
jsou součástí těchto činností

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění 
a vyhodnocování geologických 
prací, oznamování rizikových ge-
ofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek

Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prosto-
rech

Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání 
ložisek nevyhrazených nerostů

Vyhláška MŽP ČR č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých 
důlních děl a vedení jejich regis-
tru

Vyhláška MŽP ČR č. 364/1992 Sb., o chráněných ložis-
kových územích

Vyhláška MHPR ČR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob 
výhradních ložisek nerostů

Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné 
způsobilosti projektovat, provádět 
a vyhodnocovat geologické práce, 
ve znění pozdějších předpisů

ZEMĚMĚŘIČSTVÍ
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a do-

plnění některých zákonů souvisejí-
cích s jeho zavedením

Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 200/1994 Sb.

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geode-
tické referenční systémy, státní ma-
pová díla závazná na celém území 
státu a zásady jejich používání

NEMOVITOSTI
Zákon č. 259/1992 Sb., o zeměměřických a katastrál-

ních orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon)

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geode-
tické referenční systémy, státní ma-
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pová díla závazná na celém území 
státu a zásady jejich používání

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku), ve znění pozdějších 
předpisů

ÚZEMNÍ CELKY
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů
Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 

působnosti a o některých dalších 
opatřeních s tím souvisících, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 347/1997 Sb., ústavní zákon o vytvoření 
územních samosprávných celků 
a o změně ústavního zákona ČNR 
č. 1/1993 Sb. Ústava ČR

Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku, ve znění poz-
dějších předpisů

Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů souvisejících se zákonem 
o krajích, zákonem o obcích, zá-
konem o okresních úřadech a zá-
konem o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů

KULTURNÍ PAMÁTKY
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů
Vyhláška MK č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon 

ČNR č. 20/87 Sb. o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších 
předpisů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBECNĚ 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění poz-

dějších předpisů
Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, 

ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších před-
pisů

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu, ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobi-
losti a o úpravě některých dalších 
otázek souvisejících s posuzová-
ním vlivů na ŽP, ve znění pozděj-
ších předpisů

OCHRANA ZDRAVÍ
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví pod-
mínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění pozdějších před-
pisů

Sdělení MMR č. 448/2002 Sb., jímž se uveřejňuje podle 
§ 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon),, ve znění 
pozdějších předpisů, seznam kraj-
ských, okresních a obecních úřadů, 
které jsou stavebními úřady ke dni 
1. ledna 2002

Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší pod-
mínky osvědčení o odborné způso-
bilosti pro oblast posuzování vlivů 
na veřejné zdraví, postup při jejich 
ověřování a postup při udělování 
a odnímání osvědčení

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, 

RNDr. M. Liberko a kolektiv, 
Planeta, č. 2/2005

HEM-300-11.12.01-34065 Metodický návod pro měření 
a hodnocení hluku v mimopracov-
ním prostředí

PŘÍRODA A KRAJINA
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona 114/92 
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb., o zřízení státních pří-
rodních rezervací

Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy 
a počet ptáků, pro které se vyme-
zují Ptačí oblasti

LESY
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění ně-

kterých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci život-
ního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších 
předpisů

Vyhláška MZ ČR č. 139/2004 Sb., o zakládání a obno-
vování lesních porostů

Vyhláška MZ ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti 
o odnětí nebo omezení a podrob-
nostech o ochraně pozemků, urče-
ných k plnění funkce lesa, ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MZ ČR č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohro-
žení lesů pod vlivem imisí, ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MZ ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu 
výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích

Vyhláška MZ ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 
plánování

ZEMĚDĚLSTVÍ
Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů
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Zákon č. 195/1993 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších před-
pisů

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a po-
zemkových úřadech, ve znění poz-
dějších předpisů

Zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu, život-
ního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa ve znění pozdějších 
předpisů

Vyhláška MŽp ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany ZPF

OVZDUŠÍ
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečiš-

ťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní 
limity a podmínky a způsob sledování, posu-
zování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví zá-
vazné emisní stropy pro některé látky znečiš-
ťující ovzduší a způsob přípravy a provádění 
emisních inventur a emisních projekcí, ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní 
limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emi-
tujících těkavé organické látky z procesů apli-
kujících organická rozpouštědla a ze skladování 
a distribuce benzinu, ve znění pozdějších před-
pisů

Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví se-
znam znečišťujících látek, obecné emisní limity, 
způsob předávání zpráv a informací, zjišťování 
množství vypouštěných znečišťujících látek, 
tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zá-
pachem a intenzity pachů, podmínky autorizace 
osob, požadavky na vedení provozní evidence 
zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 
uplatňování, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní 
limity a další podmínky pro spalování odpadu, 
ve znění pozdějších předpisů

Věstník MŽP ČR, částka 3, 1998 SYMOS 9́7
 Metodický pokyn pro výpočet znečištění ovzduší 

z bodových, plošných a liniových zdrojů
Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003 SYMOS 9́7
 Dodatek č. 1 k metodickému pokynu odboru 

ochrany ovzduší MŽP k výpočtu znečištění 
ovzduší z bodových, plošných a liniových 
zdrojů

VODA
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 

zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech (lázeň-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (zákon vodovodech a kanali-
zacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení 
a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška MZd č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních
Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a ka-
nalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti mě-
ření množství a jakosti vody

Vyhláška MZe č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí
Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouš-

tění odpadních vod do vod povrchových
vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 

zpracovávání návrhu a stanovování záplavových 
území

Vyhláška č. 513/2002 Sb., kterou se stanoví ochranná 
pásma zdroje přírodní minerální vody

ODPADY
Zákon č. 185/2001 Sb.) o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů
Zákon č. 111/1994 Sb., o siliční dopravě (část III – 

Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě), 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné ener-
gie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, za-
jištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 
v podzemních prostorech, ve znění pozdějších 
předpisů

Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, ve znění poz-
dějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a se-
znamy odpadů a států pro účely vývozu, do-
vozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších před-
pisů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MPO č. 115/2002 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s obaly, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MŽP č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu 
vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této 
evidence, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání od-
padů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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1 ÚVOD

Základní jakost stavby PK, tj. zejména její užitnost, ži-
votnost a vhodnost z hlediska obecných zájmů, je určena 
zhotovitelem dokumentace stavby v návrhu obsaženém 
v dokumentaci stavby (DUR, DSP, PDPS).

Provádění stavby v souladu s ověřenou dokumentací 
a jakost zhotovení stavby kontroluje zadavatel/objed-
natel stavby výkonem stavebního dozoru, pro který 
platí Metodický pokyn pro výkon stavebního dozoru 
na stavbách PK. Podkladem pro kontrolu je zadávací 
dokumentace obsahující především Obchodní podmínky, 
PDPS, ZTKP (existují-li), TKP a soupis prací. Zadavatel/
objednatel stavby může zajistit zkvalitnění dohledu nad 
realizací stavby využitím autorského dozoru zhotovitele 
dokumentace stavby, který je podrobně seznámen se 
všeobecnou, technickou a ekonomickou problematikou 
navržené stavby. U staveb financovaných z veřejného roz-
počtu zajistí zadavatel/objednatel stavby autorský dozor 
projektanta (hlavního projektanta) nad souladem prová-
dění stavby s ověřenou projektovou dokumentací vždy.

2 ÚČEL AUTORSKÉHO DOZORU

Účelem autorského dozoru je zejména dohled nad sou-
ladem zhotovení stavby s koncepčním návrhem stavby 
(DSP + PDPS) a posouzení RDS a případných pozmě-
ňovacích a/nebo doplňujících návrhů, připravených jinou 
osobou.

3 ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU 
 AUTORSKÉHO DOZORU

Autorský dozor (AD) vykonává zhotovitel dokumen-
tace stavby, která je součástí zadávací dokumentace, na 
základě smlouvy s objednatelem stavby. Tato smlouva 
mandátního typu musí určit požadovaný obsah a roz-
sah autorského dozoru a vztah AD ke zhotoviteli stavby. 
Smlouva musí splňovat ustanovení Obchodního zákoníku 
a zahrnovat Obchodní podmínky pro poskytování kon-
zultačních služeb pro stavby pozemních komunikací. AD 
může být občasný nebo trvalý.

Při občasném AD se vyžaduje návštěva stavby podle 
předem určeného programu nebo na výzvu správce 
stavby/objednatele stavby, při které autor návrhu stavby 
plní povinnosti podle smlouvy. Součástí občasného AD 
může být činnost mimo staveniště, např. posuzování do-
kumentace zajišťované zhotovitelem, účast na jednáních, 
kontrolách v laboratořích nebo výrobnách apod.

Trvalý AD vyžaduje stálou přítomnost nebo jeho pří-
tomnost při rozhodujících fázích příslušného pracovníka 
AD stavby na staveništi. Materiální zajištění pobytu pra-

covníka AD a umožnění výkonu jeho činnosti je vhodné 
zahrnout podobně jako výkon stavebního dozoru do ná-
kladů stavby. Trvalý AD je vhodný pro rozsáhlé a složité 
stavby, případně objekty (tunely, mosty apod.).

4 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
 AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru může obsahovat:

a) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým 
a architektonickým návrhem v zadávací dokumen-
taci, zejména s PDPS;

b) podání vysvětlení k návrhu stavby, který je uveden 
v zadávací dokumentaci a který byl navržen subjek-
tem provádějící AD;

c) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací, za-
jišťovanou zhotovitelem stavby (pokud není vypra-
covaná subjektem, který vykonává AD) a posouzení 
návrhů RDS z hlediska technické správnosti a eko-
nomické vhodnosti;

d) posouzení technické správnosti a ekonomické přija-
telnosti dokumentace změn navržených objednatelem 
a/nebo zhotovitelem stavby;

e) případné vypracování dokumentace změn poža-
dovaných objednatelem stavby nebo zhotovitelem 
stavby;

f) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných tech-
nických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, 
zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování 
rozhodujících a technicky náročných prací apod.;

g) sdělení názoru na provádění prací nebo nezávislou 
technickou kontrolu a technickou poradenskou čin-
nost pro vybrané záležitosti v rámci výkonu staveb-
ního dozoru, je-li AD touto činností pověřen zada-
vatelem/objednatelem stavby, případně na vyžádání 
správcem stavby.

5 VZTAH AD KE ZHOTOVITELI 
 STAVBY

AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímo 
sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění, které 
musí mít písemnou formu, mají pro zhotovitele význam 
informativní. Rozhodnutí ve všech těchto záležitostech 
přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci 
jejich kompetence ve vztahu ke stavbě.

PŘÍLOHA 5

ZÁSADY VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 
NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Zhotovitel stavby je povinen podle stavebního zákona 
spolupracovat s osobou vykonávající AD a umožnit vý-
kon AD:

– zajištěním přístupu do všech míst na staveniště i mimo 
staveniště, mající vztah k provádění prací;

– poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;

– sdělením veškerých informací o stavbě a jejím pro-
vádění;

– příslušným reagováním na upozornění a zjištění 
AD;

– zajištěním dalších specifických podmínek;

– umožnění zápisu do stavebního deníku.

Podrobné povinnosti zhotovitele stavby ve vztahu k pro-
vádění AD musí být zajištěny ve smlouvě o dílo, např. 
příslušným článkem ve Zvláštních obchodních podmín-
kách.

Zvláštním případem je plné materiální zajištění trvalého 
AD, tj. např. kancelář včetně vybavení, doprava po stavbě 
a ubytování, v rámci zajištění výkonu stavebního dozoru 
s náklady zahrnutými do zhotovení stavby. Tento případ 
vyžaduje příslušné smluvní ujednání v rámci smlouvy 
o dílo pro zhotovení stavby s přesnou specifikací zajištění 
výkonu AD.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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1 VŠEOBECNĚ

1.1 Úvod

Tato příloha upravuje sestavení Zvláštních technických 
kvalitativních podmínek pro stavbu pozemní komuni-
kace (dále jen ZTKP). Má informativní charakter a není 
závaznou částí této kapitoly TKP.

ZTKP upravují nebo doplňují standardní podmínky 
uvedené v Technických kvalitativních podmínkách pro 
stavby pozemních komunikací (TKP) a tvoří s nimi tech-
nické podmínky ve smyslu Obchodních podmínek pro 
stavby pozemních komunikací (OP-PK; MDS 2002).

2 ÚČEL ZTKP

ZTKP, pokud jsou sestaveny, jsou součástí zadávací do-
kumentace, která slouží k zadání stavby PK podle zá-
kona č. 137/2006 Sb., jako technické podmínky stavby. 
Ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby PK mezi zada-
vatelem/objednatelem a zhotovitelem tvoří část jejího 
obsahu.

Struktura ZTKP

Podle povahy jednotlivých zvláštních technických kvali-
tativních podmínek se člení tyto podmínky na:
– měnící podmínky,
– nutné podmínky,
– možné podmínky,
– dodatkové podmínky.

Jednotlivé články ZTKP, které upravují konkrétní články 
TKP, musí být pro zajištění snadné orientace označeny 
stejným číselným znakem jak je označeno původní usta-
novení.

Doplňkové články, (event. oddíl), které nemají v TKP 
ekvivalent, se označí novým číslem vyjadřujícím pří-
slušnou kapitolu, oddíl a číslem článku s vyšším než je 
číslo posledního článku příslušného oddílu.

Jestliže charakter zařazované zhotovované práce není 
pokryt druhem prací obsažených v TKP, označí se pří-
slušné podmínky číslem kapitoly 100, oddílem podle 
struktury TKP (1. Úvod, 2. Popis a kvalita stavebních 
materiálů atd.) a pořadovým číslem článku.

3 VYPRACOVÁNÍ ZTKP

ZTKP se vypracuje v případě, že jsou pro danou stavbu 
potřebné.

Jejich zhotovení zajišťuje zadavatel/objednatel stavby, 
jestliže požaduje pro konkrétní stavbu:

– změnit některá ustanovení TKP,

– doplnit požadavky TKP,

– použít technologie nové nebo neobsažené v TKP.

Podkladem pro zpracování ZTKP jsou poznatky tech-
nického rozvoje, praktické zkušenosti z konkrétních 
aplikací TKP a databáze zvláštních podmínek zadava-
tele/objednatele z předchozích staveb.

Zhotovení ZTKP může zadavatel/objednatel zajistit 
podle vlastního uvážení vlastními pracovníky nebo zadat 
zpracování ZTKP jiné osobě, tj. zhotoviteli dokumentace 
nebo expertovi specializovanému na problematiku tech-
nických podmínek pro stavby pozemních komunikací. 
Při zadání jiné osobě musí zadavatel/objednatel předat 
instrukce obsahující jeho požadavky.

Jestliže návrhy zhotovitele dokumentace vyžadují nové 
technologie a/nebo neobvyklé materiály a jejich zkou-
šení, které nejsou pokryty ustanoveními TKP, vypra-
cování příslušných ZTKP je součástí zhotovení doku-
mentace stavby.

4 ZTKP MĚNÍCÍ ČLÁNKY TKP

V případě, že text některého článku TKP nevyhovuje 
požadavkům na zhotovení stavby PK (určitou zhotovo-
vací práci), vypracuje se změněné znění tohoto článku 
a zařadí se do ZTKP. V upraveném textu se musí uvést, 
že se odpovídající článek TKP:

a) ruší celý a nahrazuje novým článkem ZTKP uvede-
ného znění;

b) mění se určitá část článku tím, že se nahrazuje uve-
deným textem;

c) doplňuje uvedeným textem;

d) ruší celý bez náhrady.

5 ZTKP NUTNÉ

Pokud v textu TKP je ustanovení, že určité rozhodnutí 
(o činnosti, požadované hodnotě, druhu zkoušek apod.) 
se uvede v ZTKP, je nezbytné vypracovat příslušnou 
zvláštní podmínku v souladu s její povahou a zařadit ji 
do ZTKP.
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6 ZTKP MOŽNÉ

V ustanoveních TKP se uvádí, že určitá požadovaná 
skutečnost se definuje v ZTKP, dokumentaci stavby, 
případně jiným způsobem. Jestliže určení příslušného 
požadavku vyhovuje nejlépe forma sestavení příslušné 
zvláštní podmínky, vypracuje se příslušný text a zařadí 
se do ZTKP.

7 ZTKP DODATKOVÉ

Jestliže určité technologie, materiály, zkoušky a případně 
jiné požadavky, které je nezbytné zohlednit pro zhoto-
vení stavby (určitých zhotovovacích prací), neuvádějí 
TKP, vypracuje se potřebný článek nebo články, které 
předmětnou záležitost řeší . Tento článek nebo články se 
zařadí do ZTKP s novými doplňkovými čísly.

Jedná-li se o ucelenou práci, která není obsažena v TKP, 
musí se zachovat standardní struktura kapitol TKP, tj. 
členění na oddíly s potřebnými ustanoveními:

(1) Úvod (popis práce a její účel)

(2) Popis a kvalita stavebních materiálů (určení materi-
álů, které se použijí a požadavky na jejich kvalitu)

(3) Technologické postupy (předpis výrobních postupů 
a požadavky na vybavení zhotovitele)

(4) Dodávka, skladování a průkazní zkoušky (nové po-
žadavky nebo odvolávky na příslušné kapitoly TKP) 
nebo ČSN

(5) Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky (nové poža-
davky nebo odvolávky na ČSN, TKP)

(6) Přípustné odchylky (pokud existují příslušné poža-
davky)

(7) Klimatická omezení (jestliže přicházejí v úvahu)

(8) Odsouhlasení a převzetí prací (musí být v souladu 
s TKP)

(9) Sledování deformací (přichází-li v úvahu)

(10) Ekologie (s respektováním právních předpisů a usta-
novení kapitoly 1 TKP)

(11) Souvisící normy a předpisy (uvedou se citované nebo 
souvisící ČSN a právní předpisy)

Vždy se uvedou všechny oddíly s tím, že pokud některý 
z oddílu nepřichází v úvahu nebo se má postupovat podle 
ustanovení příslušného oddílu z některé kapitoly TKP, 
vyznačí se tato skutečnost v textu předmětného oddílu 
ZTKP.

Sestavené zvláštní technické podmínky dodatkové musí 
respektovat články TKP kapitoly 1 – Všeobecně.

8 SESTAVA DOKUMENTU ZTKP

ZTKP se sestává z titulního listu, všeobecných ustano-
vení a vlastních článků ZTKP.

8.1 Titulní list

Tento list musí obsahovat:

– název dokumentu: ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVA-
LITATIVNÍ PODMÍNKY,

– označení (název) stavby,

– název zadavatele/objednatele stavby,

– datum a místo vydání,

– název zhotovitele ZTKP (není-li jím zadavatel/objed-
natel stavby).

8.2 Všeobecná ustanovení

Tato ustanovení určují pravidla pro použití dokumentu. 
Jsou to zejména:

a) vymezení platností;

– stavba, pro kterou ZTKP platí,

– případné věcné nebo časové omezení platnosti ce-
lého dokumentu nebo jeho částí (článků);

b) vazba na TKP nebo jiné dokumenty;

c) způsob označení článků;

d) další požadavky, instrukce nebo informace.

8.3 Vlastní články ZTKP

Nejdříve se uvedou články ZTKP, které mají vztah 
k článkům TKP (zvláštní požadavky měnící, nutné, 
možné) a seřadí se chronologicky podle kapitol, oddílů 
a pořadí článků v TKP. Do tohoto souboru se zařadí 
i jednotlivé články ZTKP dodatkového charakteru, které 
navazují na další články TKP, s umístěním a číslem na 
konci příslušné skupiny článků v TKP.

Samostatnou skupinu článků ZTKP (kapitol) tvoří 
zvláštní podmínky dodatkové pro ucelenou zhotovovací 
práci, případně určenou pomocnou práci. Jednotlivé sku-
piny (kapitoly) se označí číslem 100, 101 atd. Články 
v těchto skupinách (kapitolách) se označí standardním 
způsobem používaným TKP, tj. číslo kapitoly, číslo od-
dílu a pořadové číslo článku (např. 100.2.10).
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1 VŠEOBECNĚ

1.1 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. Vadou je vždy též 
provedení díla v jiném rozsahu, než vyplývá ze smlouvy 
(nedokončené práce).

1.2 Vady v jednotlivých časových úsecích 
 realizace stavby

1.2.1 Vady díla v průběhu provádění 
 zhotovovacích prací (do převzetí prací).

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

– nezahájí-li práce bez uvedení omluvitelných důvodů 
(čl. 8.1 VOP),

– předá-li zhotovení stavby jiné osobě (čl. 4.4 VOP),

– pomalý postup prací, který ohrožuje konečný termín 
(čl. 8.6 VOP), neodstraní-li v požadovaném termínu 
ze stavby výrobky (materiál, prvky, konstrukce nebo 
technologická zařízení), které neodpovídají požadav-
kům TKP nebo ZTKP a neodstraní-li zabudované 
vadné výrobky, které nesplňují podmínky uvedené 
v TKP nebo ZTKP a neodstraní-li vadně provedené 
zhotovovací práce a nenahradí-li je novým bezvad-
ným provedením v určeném termínu (čl. 7.6 VOP).

Na stavbách menšího rozsahu jsou uvedené vady a ne-
plnění smluvních závazků shrnuty pod čl. 12.1 až 12.4 
Neplnění (VOP).

Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele postu-
puje objednatel/správce stavby podle odd. 2 této přílohy 
TKP.

1.2.2 Vady při převzetí prací

Zhotovitel oznámí objednateli/správci stavby, že práce 
byly dokončeny a jsou schopny sloužit svému účelu sta-
novenému ve smlouvě o dílo. Může se jednat o:

– celou stavbu,

– úsek nebo objekt, který má ve smlouvě odlišný termín 
než celá stavby,

– úsek nebo objekt, který bude užíván objednatelem, 
ačkoliv to nebylo uvedeno ve smlouvě,

– část dokončených zhotovovacích prací, které budou 
dány dodatečným rozhodnutím objednatele/správce 
stavby do trvalého užívání.

Zároveň s oznámením o dokončení prací předloží zho-
tovitel stavby zejména tyto dokumenty:

– stavební deníky, výsledky všech požadovaných zkou-
šek a měření (které ještě nebyly předány) a souhrnnou 
zprávu zhotovitele o vyhodnocení jakosti,

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

– 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 
práce přejímací zkouška nebo v průběhu realizace 
je objednatelem/správcem stavby dodatečně uplat-
něn 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 zjistil všechny zjevné vady, 
protože zhotovitel stavby je ze zákon odpovědný za vady, 
které 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 
požadované zák. č. 22/1997 Sb.,ve znění pozdějších 
předpisů, navazujícími nařízeními vlády a MP Systém 
jakosti v oboru PK, část II/5 – Ostatní výrobky,

– splnění všech pokynů správce stavby

a vyhodnotí

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

– výsledky a podmínky dílčích odsouhlasení prací.

Na dálnicích a silnicích I. tř. se postupuje podle MP 
„Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb 
PK zhotovitelem“ vydaného ŘSD ČR (Směrnice č. 5/
1999).

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

Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele postu-
puje objednatel podle odd. 2 této přílohy TKP.

Jestliže zhotovitel splnil všechny své závazky plynoucí 
ze smlouvy o dílo ke spokojenosti objednatele/správce 
objednatel/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 smlouvě o dílo

IV. – původ hlavních stavebních hmot a ostatních 
výrobků (dokumentace prokazující kvalitu 
použitých výrobků)

V. – protokoly o výsledcích předepsaných zkou-
šek a souhrnná zpráva o vyhodnocení ja-
kosti stavebních prací

VI. – měření

VII. – zjištěné vady a nedokončené práce

VIII. – termíny odstranění vad a dokončení prací

IX. – požadavky na provedení dodatečných 
prací

X. – dokumentace skutečného provedení (DSP, 
PDPS a vyhotovená RDS s vyznačením 
všech provedených změn)

XI. – záruční doba

XII. – vyklizení staveniště

XIII. – nároky na ostatní plnění (včetně dokladů 
vyjmenovaných v čl. 1.7.2 v hlavní části této 
kapitoly TKP, které nejsou uvedeny v před-
cházejících bodech)

XIV. – datum a podpisy objednatele/správce stavby, 
zhotovitele a správce komunikace

1.2.3 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 stavby, pokud byly způsobeny 
porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy 
o dílo.

Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele postu-
puje objednatel podle odd. 2 této přílohy TKP.

1.2.3.1 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. 1 TKP 
jmenovitě stanovena záruční doba a není stanovena ani 
v jiných kapitolách TKP, ZTKP nebo v jiné části smlouvy 
o dílo, platí lhůta na uplatnění vad uvedená v § 562, odst. 
2, písmeno c) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. do pěti let od předání 
předmětu díla.

Pro uplatnění nároku z tohoto vadného plnění musí objed-
natel buď sám nebo prostřednictvím objednatele/správce 
stavby (pokud působí i po předání díla) či správce komu-
nikace (je-li v té tobě dílo předáno do jeho majetkové 
a správní péče) učinit oznámení vad zhotoviteli stavby 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a prokázat, že 
vady vznikly zanedbáním povinností zhotovitele.

1.2.3.2 Vady v záruční době

U vad na něž se vztahuje záruka, platí místo objektivní 
lhůty pro oznámení vad sjednaná záruční doba (Obch. 
zák. § 562, odst. 2, písm. c)).
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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 odstranění vad její běh 
pokračuje. Tzn., že o dobu, po kterou nebylo dílo možné 
užívat, se záruční doba prodlužuje.

1.2.4 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/správce stavby prokáže vadu výrobku 
/díla, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou 
výrobku a škodou, odpovídá výrobce poškozenému podle 
zákona č. 59/1998 Sb. za vzniklou škodu. Jestliže objed-
natel/správce stavby prokáže vadu, výrobce/zhotovitel 
stavby se může odpovědnosti zprostit pouze na základě 
skutečností stanovených v § 5.

1.3 Odpovědnost zhotovitele za vady

a) Zhotovitel odpovídá pouze za takové vady díla, které 
má dílo v době předání předmětu díla. To neplatí po-
kud vady vzniklé později byly způsobeny porušením 
povinnosti zhotovitele. Důkazní břemeno za vady 
vzniklé po předání díla nese zadavatel/objednatel;

b) odpovědnost za vady není dotčena činností (výkonem) 
stavebního dozoru objednatele;

c) vznikla-li vada v důsledku:

– zvláštního nařízení objednatele/správce stavby,

– z dokumentace a podkladů, které opatřil objedna-
tel,

– z materiálu zajištěného objednatelem,

– z předcházejících prací jiných zhotovitelů objed-
natele;

zhotovitel neodpovídá za vzniklé vady jestliže:

– podal o tom písemné sdělení a objednatel/správce 
stavby nevěnoval pozornost předloženým pochyb-
nostem, nebo

– tyto nedostatky nepoznal nebo nemohl poznat ani 
při vynaložení odborné péče a příslušné pozor-
nosti;

d) zhotovitel je rovněž zproštěn odpovědnosti za ná-
sledky rizik objednatele a vyšší moci (za vady 
a škody) podle čl. 17.3 a čl. 19.1 až 19.7 VOP nebo 
čl. 6.1 a čl. 13.2 VOP staveb menšího rozsahu.

1.4 Oznámení vad

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

1.4.1 Oznámení vad v průběhu provádění 
 zhotovovacích prací (do převzetí prací)

Objednatel/správce stavby vykonává v průběhu staveb-
ních prací stavební dozor, kterým zajišťuje kontrolu pro-
váděných prací a dohled nad plněním smluvních závazků 
zhotovitele stavby. Zjištěné vady oznámí bez zbytečných 
odkladů zhotoviteli stavby a jejich odstranění řeší způ-
sobem popsaným v čl. 11.1 až 11.11 VOP nebo v čl. 9.1 
a 9.2 VOP staveb menšího rozsahu.

1.4.2 Oznámení vad při převzetí prací

Objednatel/správce stavby a následný (majetkový) 
správce komunikace je povinen před předáním díla vy-
naložit odbornou péči na to, aby zjistil zjevné vady (pro-
vedení první hlavní prohlídky před vydáním protokolu 
o převzetí prací), protože zhotovitel stavby je ze zákona 
odpovědný za vady, které má dílo nebo jeho část  zá-
važnější vady, oznámí toto zhotoviteli a odstraněním 
těchto vad podmíní vydání protokolu o převzetí. Drobné 
a nepodstatné vady uvede objednatel/správce stavby do 
protokolu o převzetí stavby s uvedením způsobu odstra-
nění a termínu.

1.4.3 Oznámení vad po převzetí prací 
 (v záruční době nebo v objektivní lhůtě 
 pro oznámení vad)

Objednatel/správce stavby/správce komunikace provádí 
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 stavby a sjedná písemně její 
odstranění. O předání staveniště zhotoviteli pro prove-
dení oprav a převzetí oprav se musí provést zápis. 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 
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„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.

1.4.4 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. 1.2.4 této 
přílohy.

1.5 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. zák. § 562, odst. 2., písm. c)).

1.6 Záruční doba

Záruční doba z hlediska jakosti znamená, že po dobu 
trvání 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 které 
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. zák. § 430).

Pokud byly vady se souhlasem objednatele odstraněny 
jen prozatímně, záruční doba rovněž neběží a začne běžet 
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, případně v jednotlivých kapitolách 
TKP nebo ZTKP. Pro celou stavbu, nebo pro jednotlivé 
úseky nebo objekty jsou délky záručních dob uvedeny 
v ZOP.

Záruku lze také založit jednostranným prohlášením zho-
tovitele za podmínek stanovených obchodním zákoníkem 
(§ 429) – zhotovitel může poskytnout záruční dobu delší 
než podle předchozího odstavce. Po akceptování objed-
natelem se stane smluvním závazkem zhotovitele.

Problematika týkající se odpovědnosti za vady v záruční 
době, odstranění záručních vad, nákladů na záruční vady, 
případné odmítnutí provést práce spojené s odstraňová-
ním vad a povinnosti zhotovitele zjisti příčiny záručních 
vad je uvedena v č. 11.1 až 11.11 VOP.

1.7 Ochrana proti následkům z neplnění 
 závazků zhotovitele

Řádné plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele stavby 
se zajišťuje zárukou za provedení díla, zárukou za od-
stranění vad a zárukou za zálohu (je-li poskytnuta) podle 
ustanovení VOP (čl. 4.2 , čl. 14.2 a ustanovení ZOP čl. 
4.25, pro stavby malého rozsahu ustanovení VOP čl. 4.4 
a čl. 4.6.

2 NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Nároky z vadného plnění se dělí odchylně pro případy 
kdy:

a) vadným plněním je smlouva porušena podstatným 
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 
rozumně předvídat (s přihlédnutím k účelu smlouvy), že 
při jejich výskytu nebude mít objednatel zájem na splní 
závazku provést dílo. Podstatné porušení smlouvy budou 
tedy znamenat především vady, které činí předmět díla 
nepoužitelným (případně použitelným jen za určitých 
podmínek) a dále vady, o kterých se to ve smlouvě sta-
noví. Podle okolnosti případu však mohou být podstatným 
porušením smlouvy i jiné vady jako je snížení únosnosti 
nebo snížení životnosti nebo nedodržení technických 
požadavků na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Ad a) Při podstatném porušení smlouvy o dílo musí 
objednatel/správce stavby:

– uplatnit odstranění vady (opravou nebo provede-
ním náhradního dílu nebo při nedokončených pra-
cích dokončením díla anebo odstraněním právní 
vady),

– nebo uplatnit přiměřenou slevu z ceny a/nebo do-
hodu o prodloužení záruční doby,

– nebo odstoupit od smlouvy.

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

– odstranění vady opravou nebo provedením náhrad-
ního dílu nebo při nedokončených pracích dokon-
čením díla anebo odstraněním právní vady,

– nebo přiměřenou slevu z ceny a/nebo dohodu 
o prodloužení záruční doby.

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 
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dokončení. Dojde-li objednatel při jednání se zhoto-
vitelem k závěru, že vadu díla bude řešit přiměřenou 
slevou z ceny, sepíše o tomto rozhodnutí písemný do-
klad. Souhlas zadavatele/objednatele se slevou je možný, 
jestliže se neovlivní vzhled díla a jeho užitné vlastnosti 
s ohledem na životnost díla. Obecně platí, že výše slevy 
odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo dílo/
zhotovovací práce bez vady a hodnotou vadného díla/
zhotovovací práce v době plnění. Jedná-li se o zhotovo-
vací práce, které jsou uvedeny v Příloze č. 8 této kapitoly 
TKP nebo v ZTKP je objednatel/správce stavby povinen 
uvedený způsob výpočtu slevy uplatnit.

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

Obchodní zákoník stanoví bližší podmínky pro jednot-
livé způsoby vypořádání práv z odpovědnosti za vady 
(§ 564 s odkazem na přiměřenou platnost § 436 až § 
441 OZ).

3 ZÁRUČNÍ DOBY

3.1 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)

normální 
pojivo

modifikované 
pojivo

Hutněné asfaltové vrstvy 
(ČSN 73 6121)

42) 52)

Lité asfalty (ČSN 73 6122) 42) 52)

Cementobetonové kryty 
(ČSN 73 6123-1)

5 –

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

– 3

Prolévané vrstvy 
(ČSN 73 6127)

ACB 
ostatní

3 
2

– 
–

V-tlačované vrstvy 
(ČSN 73 6128)

VAB 
ostatní

42)

2
52)

3

Nátěry (dvojité) (ČSN 73 6129) 1,51) 2

Emulzní kalové 
vrstvy 
(ČSN 73 6130)

mikrokoberce 
ostatní

2 
1,51)

3
2

Poznámka:
1) Platí pouze pro dopravní zatížení třídy III a nižší
2) Záruční doby se týkají novostaveb. U oprav a souvislé údržby pouze 

obrusné vrstvy krytu jsou o 1 rok nižší. Netýká se záručních oprav, kde je 
celková záruční doba jako u původní konstrukce.

Při použití recyklovaných materiálů pro zhotovení asfal-
tových vrstev konstrukce vozovky platí stejné podmínky, 
jako bez jejich použití.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci rekla-
mace v posledních šesti měsících záruční doby záruku 
v délce 18 měsíců. Záruční doba začíná ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

3.2 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.

3.3 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.

4 UKONČENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

Před ukončením záruční doby je na příslušnou dodávku 
stavebních prací provedena pracovníky objednatele těchto 
prací a za případné účasti zhotovitele stavby příslušná 
prohlídka (vyhláška č. 104/1997 Sb. a ČSN 73 6221) 
zaměřená na posouzení povolené změny vlastností, sta-
novené v následujícím oddíle č. 5, jednotlivých TKP, 
ZTKP nebo v jiné části smlouvy o dílo. K této prohlídce 
přizve objednatel/správce stavby správce pozemní komu-
nikace. Objednatel vydá do 28 dnů po uplynutí poslední 
záruční doby stavby potvrzení o provedení dílu (viz čl. 
11.9 VOP).

5 POVOLENÁ ZMĚNA VLASTNOSTÍ 
 DÍLA NA KONCI ZÁRUČNÍ DOBY

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

5.1 Vozovky pozemních komunikací

Vyhodnocení netuhých vozovek je prováděno na základě 
TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.

Hodnoty údajů podle tab. č. 3 TP 87 nesmí přesáhnout 
polovinu rozpětí hodnot klasifikačního stupně 2 (dobrý). 
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 stupeň 2 (dobrý) nebo 

výjimečně stupeň 3 (vyhovující) podle tab. 3 a 4 TP 87, musí být tento kla-
sifikační stupeň dodržen i na konci záruční doby.
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U vozovek s cementobetonovým krytem není změna 
měřitelných parametrů a/nebo výskyt poruch na konci 
záruční doby povolena.

5.2 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 vlastností 
díla na konci záruční doby:

1) pro kryty mostních vozovek musí být stupeň 1 (vý-
borný) podle tab. 3 a 4 TP 87;

2) elastické mostní závěry: připouští se pouze vyjeté 
koleje se stejným kritériem jako pro kryt mostní vo-
zovky.

5.3 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.
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1 VŠEOBECNĚ

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

Při uplatnění nároků z vadného plnění zhotovitele postu-
puje objednatel podle Přílohy 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 (život-
nost, bezpečnost stavby, bezpečnost provozu, náklady 
na údržbu)a neovlivní vzhled díla po jeho dokončení. 
Dojde-li objednatel při jednání se zhotovitelem k zá-
věru, 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/zhotovovací práce bez vady a hodnotu vadného 
díla/zhotovovací práce v době plnění.

V této příloze jsou uvedeny výpočty srážky ceny při 
nedodržení hlavních kvalitativních parametrů pro:

– asfaltové hutněné vrstvy,

– lité asfalty,

– cementobetonový kryt 

– betonové konstrukce.

Pro další zhotovovací práce mohou být způsoby výpočtů 
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.

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

Pokud se vyskytuje současně nedodržení více parametrů, 
potom se srážky sčítají.

U parametru nerovnost povrchu vozovky se jako základní 
použije srážky vypočtené z mezinárodního indexu nerov-
nosti IRI; pokud nelze tuto metodu měření provést, vy-
počte se srážka z hodnot podélné nerovnosti naměřených 
latí nebo planografem podle ČSN 73 6175.

Pro jednodušší praktické užívání vzorců pro výpočet 
srážky jsou některé vzorce uspořádány tak, aby bylo 
možno snadno určit procentuální srážku z ceny vrstvy 
v daném úseku. Srážka v procentech S = P x číselný 
koeficient. Ten je uveden ve vzorci. Výše srážky S v zá-
vislosti na P je uvedena u sledovaného parametru v ta-
bulkové i grafické formě (u LA – čl. 3.2).

Srážky z ceny stanoví objednatel jen v případě, že pře-
kročení dovolených odchylek nepřesáhne mez, za kterou 
by byla podstatně snížena životnost stavebního objektu 
nebo snížena bezpečnost při užívání. V případech pře-
kročení této meze musí zhotovitel vadné konstrukční 
prvky odstranit a znovu vybudovat.

Hodnota překročení předepsaného parametru se nesni-
žuje o žádné chyby měřících (zkušebních) postupů.

2 SRÁŽKY ZA NEDODRŽENÍ 
 MEZNÍCH HODNOT 
 ASFALTOVÝCH VRSTEV

2.1 Nedodržení obsahu asfaltu ve směsi

Obsah asfaltu je předepsán v průkazní zkoušce. Dovolené 
odchylky od této hodnoty obsahu asfaltu jsou uvedeny 
v TKP kap. 7 a kap. 8, případně v ZTKP. Srážka, po-
kud ji objednatel akceptuje s ohledem na další fyzikálně 
mechanické vlastnosti např. mezerovitost a životnost, se 
podle dále uvedených vzorců vypočítá v případě vybo-
čení z dovolených odchylek obsahu asfaltu.

S = p2 × 0,25 × JC × F

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení tolerancí předepsaného 
obsahu pojiva (Kč)

JC jednotková cena (Kč/m2)

F plocha vozovky, reprezentovaná příslušnou zkouškou 
(m2)

0,25 konstantní faktor

p hodnota, o niž obsah pojiva v asfaltové směsi překra-
čuje povolenou mez např. dle TKP nebo dle tab. 15 
ČSN 73 6121 nebo ČSN 73 6122 (absolutní hodnota 
hmotnostních procent, zaokrouhlená na 0,1 %).

PŘÍLOHA 8

SRÁŽKY Z CENY PŘI NEDODRŽENÍ MEZNÍCH HODNOT 
HLAVNÍCH PARAMETRŮ
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2.2 Nedodržení tloušťky vrstvy

Tloušťka vrstvy je stanovena ve schválené dokumentaci 
stavby. Jednotlivá měření se mohou odchylovat nejvíce 
o ±20 %. Srážka se vypočte podle vzorce:

S = p2 × 0,002 × JC × F

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení tolerancí předepsané 
tloušťky (Kč)

JC jednotková cena (Kč/m2)

F plocha vozovky, reprezentovaná příslušnou zkouškou 
(m2)

0,002 konstantní faktor

p překročení předepsané povolené tolerance, tedy hod-
nota, která překračuje povolených ±20 % pro jednot-
livá měření, vyjadřuje se v % a zaokrouhluje se na 
0,1 %.

2.3 Nedodržení míry zhutnění

Předepsaná mez míry zhutnění asfaltových vrstev 
(tlustších než 30 mm) je stanovena v TKP kap. 7 nebo 
ZTKP.

Srážka, pokud ji objednatel akceptuje s ohledem na další 
vlastnosti např. mezerovitost vrstvy a další faktory (do-
držení obsahu asfaltu, vliv nedostatečného zhutnění na 
vyjíždění kolejí), se vypočte podle tohoto vzorce:

S = p2 × 0,125 × JC × F

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení hutnění (Kč)

JC jednotková cena (Kč/m2)

F plocha vozovky, reprezentovaná příslušnou zkouškou 
(m2)

0,125 konstantní faktor

p hodnota, o niž překračuje hodnota hutnění povolenou 
minimální mez např. 97 % zaokrouhlená na 0,1 

Poznámka:
 Pro informaci lze uvést, že při snížení míry zhutnění o 2,0%, je vypočtená 

srážka z jednotkové ceny ve výši 50%.

Srážku za nedodržení míry zhutnění nelze uplatňovat, 
pokud by při tom byla překročena přípustná mezerovitost 
vrstvy nebo v případě, když asfaltová směs má snížený 
obsah asfaltu. Nedostatečné zhutnění v takovém případě 
vede k podstatnému snížení životnosti.

2.4 Překročení mezí nerovnosti povrchu 
 obrusné vrstvy

Meze nerovnosti povrchu vrstvy jsou stanoveny v TKP 
nebo ZTKP. Srážka z ceny za překročení mezní hodnoty 
pod čtyřmetrovou latí nebo odečtené ze záznamu plano-
grafu, popř. získané z jeho digitálního záznamu se stanoví 
podle níže uvedeného vzorce.Takto se postupuje, pokud to 
objednatel akceptuje u nerovností překračujících předepsané 
tolerance nejvýše o 100 %. Pokud objednatel neakceptuje 
nevyhovující výsledky nerovnosti, musí zhotovitel provést 
opravu se současným prodloužením záruční doby.

S
r
 = 0,6 × ∑ p2 × JC × b

Kde:

S
r
 srážka z ceny za překročení přípustné nerovnosti 

(Kč)

b šířka jízdního pruhu 

JC jednotková cena (Kč/m2)

0,6 konstantní faktor

p hodnota, o niž naměřená nerovnost přesahuje povole-
nou maximální hodnotu nerovnosti v mm, nerovnost 
se měří pod 4 m latí (u opakujících se nerovností jde 
vždy o posun latě o 2,0 m), při měření planografem 
nejvyšší hodnota z každých 2 m záznamu

Příklad:

JC = 200 Kč/m2

b = 3,75 m

mezní hodnota nerovnosti = 4 mm

naměřené nerovnosti:

6 mm p
1
 = 2 mm p1

2 = 4

8 mm p
2
 = 4 mm p2

2 = 16

7 mm p
3
 = 3 mm p3

2 = 9

5 mm p
4
 = 1 mm p4

2 = 1

   ∑ pn
2 = 30

S
r
 = 0,6 × 30 × 200 × 3,75 = 13 500 Kč

2.5 Překročení mezí nerovnosti povrchu 
 obrusné vrstvy stanovené 
 mezinárodním indexem nerovnosti IRI

Pokud změřené hodnoty IRI překračují povolenou ma-
ximální hodnotu v jednotlivých hodnocených úsecích 
délky 20 m ( pro D a R je to max. 1,9 m /km), provede se 
obvykle kontrolní měření latí 4 m dlouhou. Nerovnost, 
která nesplňuje předepsané tolerance se odstraní. 
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Pokud charakter nerovnosti a/nebo její velikost neu-
možňuje odstranění nerovnosti a zlepšení indexu IRI, 
případně odstraňování nerovnosti není pro objednatele 
přijatelné, provede se výpočet srážky z ceny. Při výpočtu 
se postupuje podle zásad dle článku 2.4 s tím rozdílem, 
že hodnotám „p“ ve vzorci se pro každou odchylku 0,1 
IRI přiřadí desetinásobek odchylky od povolené max. 
hodnoty pro jednotlivé hodnocené 20 m úseky ve všech 
jízdních pruzích (např. pro IRI 2,3 bude p = 0,4 × 10 tj. 
4, stejně, jako v případě nerovnosti 8 mm na měřenou pod 
4 m latí dle příkladu uvedeného v článku 2.4). 

2.6 Nedodržení spojení vrstev

Srážku z ceny lze uplatnit pouze v případech, když 
spojení vrstev v jednotlivých případech mezi obrusnou 
a ložní vrstvou není menší než 65% předepsané hodnoty 
(např. dle TP 109, Z1) a pro spojení mezi ostatními as-
faltovými vrstvami menší v mezích 50 %. Pokud spojení 
v jednotlivých případech nedosáhne ani výše uvedené 
mezní hodnoty, nelze na srážku z ceny přistoupit, je 
nutno provést opravu. Výpočet srážek se provede podle 
následujícího vzorce:

S = p2 x f x JC x F

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení předepsaného spojení 
vrstev (Kč)

JC jednotková cena asfaltové vrstvy, která je nad spojo-
vacím postřikem plus cena postřiku

F plocha vozovky, reprezentovaná příslušnou zkouškou 
(m2)

f konstantní faktor, (f = 0,1 pro ø vývrtu 100 mm a f = 
0,02 pro ø vývrtu 150 mm)

p rozdíl mezi požadovanou a dosaženou smykovou si-
lou (kN)

Poznámka: Pro informaci lze uvést, že při snížení hodnoty spojení o 5 kN 
(pro ø vývrtu 150 mm), je srážka z jednotkové ceny ve výši 50%.

2.7 Nedodržení požadavku na drsnost 
 krytu 

Uplatňování srážek se nepřipouští, nesplnění požadavku 
nutno řešit opravou, úpravou povrchu nebo administra-
tivním opatřením (např. omezením rychlosti).

3 SRÁŽKY ZA NEDODRŽENÍ 
 MEZNÍCH HODNOT LITÝCH 
 ASFALTŮ

3.1 Nedodržení obsahu asfaltu ve směsi

Srážky se vypočítají podle vzorce uvedeného v čl. 2.1.

3.2 Nedodržení čísla tvrdosti širokým trnem

S = 
p2

100
  × 40 × JC × F

Kde:

S srážka z ceny (Kč)

JC jednotková cena (Kč/m2)

F plocha LA příslušející zkoušce (m2)

p hodnota, o niž překračuje zjištěné číslo tvrdosti po-
volenou mez stanovenou v TKP kap. 8 nebo ZTKP

a) Tabulkové vyčíslení srážky v %

S =́ P2 × 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

b) Grafické znázornění srážky S´ v %

P (překroč. meze čísla tvrdosti)

0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 P

10
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40

50

60

70

80
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   S´ %

Příklad:

JC = 400 Kč/m2

F = 320 m2

Číslo tvrdosti LA zjištěno 4,0, horní hranice čísla tvr-
dosti je 3,5

P = 4,0 – 3,5 = 0,5

S = 
0,25
100

  × 40 × 400,0 × 320 = 12 800,- Kč

3.3 Další srážky

(např. nedodržení tlouštky vrstvy, překročení mezí nerov-
ností atd.) se vypočtou podle bodů uvedených v čl. 2.
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4 CB KRYTY

4.1 Nedodržení tloušťky CB krytu

Jestliže je tloušťka krytu změřená na vývrtu menší než je 
povolená minimální hodnota (pro jednotlivý vývrt nebo 
pro průměrnou tloušťku vyhodnocovaného úseku – např. 
pro CB I může být tloušťka jednotlivého vývrtu max. 
o 5 mm menší než je stanoveno v dokumentaci a průměr 
zjištěný na vývrtech nesmí být nižší než je stanoveno v do-
kumentaci), vypočte se srážka z ceny s použitím vzorce:

S
1
 = k × JC × F

Kde:

S
1
 srážka z ceny za nedodržení tloušťky v Kč

k součinitel závislý na poměrném zmenšení tloušťky p

p = 
h

d
 – h

v
 – 5

h
d

  × 100 (%)

Kde:

h
d
 tloušťka požadovaná v mm

h
v
 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

Kde:

JC jednotková cena CB krytu v Kč/m2

F velikost plochy reprezentované jedním vývrtem (max. 
3 000 m2) 

Celková srážka z ceny je součtem srážek, vypočtených 
pro jednotlivé vývrty s nevyhovující délkou (tj. tloušťkou 
krytu).

Příklad:

JC = 1100,- Kč/m2

F = 3 000 m2

požadovaná tloušťka h
d
 = 240 mm

skutečná tloušťka h
v
 = 223 mm

S = 
240 – 223 – 5

240
  × 100 = 5,0 %

k = 0,24 (z tabulky)

S
t.1

 = 0,24 × 1100 × 3 000 = 792 000,- Kč

S
t
 = 

i = n

∑
i = l

  S
t.i

Kde:

n počet vývrtů s nevyhovující délkou.

4.2 Nedodržení předepsané pevnosti 
 v tlaku

Beton splňuje požadavky, pokud jsou obě kritéria, uve-
dená v tabulce NA.1.ČSN EN 13877-2 a čl. NA4.2, spl-
něna pro každé čtyři výsledky zkoušek pevnosti po sobě 
následujících kontrolních zkoušek, provedených na vy-
robených tělesech nebo na vývrtech, odebraných z CB 
krytu a pro každý jednotlivý výsledek.

Srážka z ceny při nesplnění kritérií pro hodnocení pev-
nosti v tlaku podle TKP kap. 6, pro kriterium 1 tj. pro 
průměr kterýchkoli po sobě následujících 4 výsledků 
pevnosti se vypočítá podle vzorce:

S = p2/100 × 0,6 × JC × F (Kč)

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení pevnosti (Kč)

JC jednotková cena krytu (Kč/m2)

F plocha krytu (m2), která vykázala sníženou pevnost, 
odpovídající čtyřem po sobě jdoucím zkouškám při 
nevyhovujícím průměru

0,6 konstantní faktor

p = 
p

min
 – p

sk

p
min

  × 100

Kde:

p
min

 předepsaný minimální průměr kterýchkoli po 
sobě následujících 4 výsledků pevnosti MPa

p
sk

 skutečně stanovená průměrná pevnost kterýchkoli po 
sobě následujících 4 výsledků pevnosti v Mpa

Poznámka: Pokud je průměr kterýchkoli po sobě následujících 4 výsledků 
pevnosti nižší o 4 MPa, činí srážka z ceny cca 75% JC.

Srážka z ceny pro každý jednotlivý výsledek, (odpoví-
dající příslušné ploše krytu) – kritérium 2, se pro snížení 
pevnosti v tlaku o 1 Mpa stanovuje ve výši 50%, pro 
snížení o 2 MPa ve výši 100%, pro snížení o 3 MPa ve 
výši 150% jednotkové ceny krytu. Důsledky přípustného 
snížení pevnosti je nutno vždycky posoudit s ohledem na 
snížení životnosti krytu.

4.3 Nedodržení rovnosti povrchu krytu

Srážka z ceny za překročení mezní hodnoty 4 mm pod 
čtyřmetrovou latí, pokud to objednatel akceptuje u ne-
rovností překračujících předepsané tolerance nejvýše 
o 100% nebo odečtené ze záznamu planografu, popř. zís-
kané z jeho digitálního záznamu se stanoví z rovnice:

S
r
 = 0,3 × ∑ p2 × JC × b
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Kde:

S
r
 srážka z ceny za překročení přípustné nerovnosti 

4 mm

p překročení předepsané tolerance (např. nerovnosti 
4 mm), při měření 4 m latí (max. jedna hodnota pro 
jedno položení latě)

JC jednotková cena CB v krytu v Kč/m2

b šířka jízdního pruhu, případně včetně zpevněné kraj-
nice, pokud byla betonována současně 

Příklad:

JC = 1100,- Kč/m2

p = 3,75 m

naměřené nerovnosti:

6 mm p
1
 = 2 mm p1

2 = 4

8 mm p
2
 = 4 mm p2

2 = 16

7 mm p
3
 = 3 mm p3

2 = 9

5 mm p
4
 = 1 mm p4

2 = 1

   ∑ pn
2 = 30

S
r
 = 0,3 × 30 × 1100 × 3,75 = 37 125 Kč

4.4 Překročení mezí nerovnosti povrchu 
 CBK stanovené mezinárodním indexem 
 nerovnosti IRI

Postupuje se podle článku 2.5, ale výpočet se provede 
podle vzorce:

S
r
 = 0,3 × ∑ p2 × JC × b

4.5 Odolnost povrchu krytu proti působení 
 mrazu a NaCl

Pro výpočet srážek se použijí výsledky zkoušek, provede-
ných na vývrtech z CB krytu automatickými cyklovacími 
metodami C nebo A dle ČSN 73 1326

Srážka z ceny se stanoví z rovnice:

S
p
 = p2 × 0,25 × JC × F

Kde:

S
p
 srážka z ceny za nižší odolnost

p poměrné zvýšení odpadu betonu nad předepsanou 
hodnotu např. nad 1 000 g/m2

p = 
O

b
 – 1 000
1 000

 

Kde:

O
b
 odpad betonu z povrchu vzorku při zkoušce v g/m2

JC jednotková cena CB krytu v Kč/m2

F velikost plochy reprezentované jedním vývrtem (max. 
3 000 m2)

Celková srážka z ceny je součtem srážek, vypočtených 
pro jednotlivé vývrty s nevyhovující odolností. Rozsah 
oprav, popř. vybourání krytu (nikoliv však srážek z ceny) 
lze upřesnit zahuštěním vývrtů.

Příklad:

JC = 1100 Kč/m2

F = 3 000 m2

Naměřené odpady, překračující 1 000 g/m2

1120 g/m2

1670 g/m2

p
1
 = 

1 120 – 1 000
1 000

  = 0,12

S
p.1

 = 0,122 × 0,25 × 1100 × 3 000 = 11 880,- Kč

p
2
 = 

1 670 – 1 000
1 000

  = 0,67

S
p.2

 = 0,672 × 0,25 × 1100 × 3 000 = 370 342,50 Kč

Celková srážka z ceny:

S
p
 = S

p.1
 + S

p.2
 = 11 880 + 370 342,50 = 382 222,50 Kč

4.6 Nedodržení požadavku na drsnost CBK

Uplatňování srážek se nepřipouští, nesplnění požadavku 
nutno řešit opravou, úpravou povrchu nebo administra-
tivním opatřením (např. omezení rychlosti).

5 SRÁŽKY ZA NEDODRŽENÍ 
 MEZNÍCH HODNOT 
 KONSTRUKČNÍHO BETONU

5.1 Nedodržení předepsané pevnosti 
 v tlaku betonu

Beton splňuje požadavky, pokud jsou obě kritéria, uve-
dená v tabulce 14 ČSN EN 206-1, splněna pro každé čtyři 
výsledky zkoušek pevnosti po sobě následujících kont-
rolních zkoušek, provedených na vyrobených tělesech 
v místě uložení betonu nebo na vývrtech, odebraných 
z konstrukce a pro každý jednotlivý výsledek.
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Srážka z ceny při nesplnění kritérií pro hodnocení pev-
nosti v tlaku podle ČSN EN 206-1:

S = p2/100 × 0,1 × JC × V (Kč)

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení pevnosti betonu v tlaku 
(Kč)

JC jednotková cena betonu konstrukce (Kč/m3) 

V  Objem betonu konstrukce (m3), který vykázal sníže-
nou pevnost, odpovídající hodnocení při nevyhovu-
jícím průměru dle kritéria I

0,1 konstantní faktor

p = 
p

min
 – p

sk

p
min

 × 100

Kde:

p
min

 předepsaná minimální průměrná pevnost betonu 
v MPa pro hodnocenou třídu betonu (kritérium I)

p
sk

 skutečná průměrná pevnost v MPa

Srážka z ceny pro každý jednotlivý výsledek – krité-
rium 2, se pro snížení pevnosti v tlaku o 1 MPa stanovuje 
ve výši 50%, pro snížení o 2 MPa ve výši 100% jednot-
kové ceny betonové konstrukce. Důsledky přípustného 
snížení pevnosti je nutno vždycky posoudit s ohledem 
na snížení životnosti a zabezpečení statické funkce kon-
strukce, je nutné posouzení projektanta.

5.2 Nedodržení předepsané vodotěsnosti 
 betonu

Beton splňuje požadavky, pokud je kritérium, uvedeno 
v čl. 18.6.2.7 TKP 18, splněno pro každý výsledek 
zkoušky vodotěsnosti při kontrolní zkoušce, provedené 
na vyrobených tělesech v místě uložení betonu nebo na 
vývrtech, odebraných z konstrukce a pro každý jednot-
livý výsledek.

Srážka z ceny při nesplnění kritéria pro hodnocení vo-
dotěsnosti podle TKP 18:

S = p2/100 × K × JC × V (Kč)

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení vodotěsnosti betonu 
(Kč)

JC jednotková cena (Kč/m3) betonu konstrukce 

V  Objem konstrukce (m3), který vykázal sníženou vo-
dotěsnost, odpovídající jednotlivé zkoušce při nevy-
hovující jednotlivé hodnotě 

K konstantní faktor, který je 0,05 pro hodnoty předepsa-
ného průsaku 50 mm, 0,03 pro průsak 35 mm a 0,02 
pro průsak 20 mm

p = 
p

sk
 – p

max

p
max

  × 100

Kde:

p
max

 předepsaná max. hodnota průsaku v mm

p
sk

 skutečný průsak v mm

Poznámka: Jako příklad lze uvést, že u betonu s předepsaným průsakem 
50 mm je při překročení průsaku o 10 mm srážka z jednotkové ceny 20 %.

5.3 Nedodržení předepsaného krytí 
 výztuže (tl. krycí vrstvy)

Vyztužený konstrukční beton splňuje požadavky, pokud 
je kritérium „minimální krytí betonem“, uvedené v do-
kumentaci stavby, splněno pro každý výsledek měření 
tloušťky krycí vrstvy při kontrolní (destruktivní nebo 
nedestruktivní) zkoušce, provedené na konstrukci a pro 
každý jednotlivý výsledek.

Srážka z ceny při nesplnění kritéria pro tloušťku krycí 
vrstvy:

S = p2/100 × 0,05 × JC × V (Kč)

Kde:

S srážka z ceny pro nedodržení tloušťky krycí vrstvy 
betonu (Kč)

JC jednotková cena (Kč/m3) betonu konstrukce

V Objem konstrukce (m3) do hloubky max. 1 m pod pro-
věřovaný povrch, který vykazuje na povrchu sníženou 
hodnotu krytí, odpovídající jednotlivému měření při 
nevyhovující jednotlivé hodnotě 

0,05 konstantní faktor

p = 
MKB – SKB

MKB
  × 100

Kde:

MKB předepsaná min. hodnota krytí v mm

SKB skutečná hodnota krytí v mm, nejmenší na-
měřená hodnota na každém 0,25 m2 povrchu kon-
strukce

Poznámka: Srážka při sníženém krytí o 10 mm je 31,25 % jednotkové ceny.

5.4 Odolnost betonu proti působení 
 mrazu a NaCl

Bude použit stejný princip výpočtu srážek jako u CBK  
(čl.4.5). Jednotková cena bude použita dle jednotkových 
cen v soupisu prací.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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1 ÚVOD

1.1 Účel předpisu

1.1.1 Tato příloha kap. 1 TKP obsahuje údaje pro 
stanovení vytyčovacích odchylek při vytyčovacích pra-
cích na stavebních objektech pozemních komunikací 
a údaje pro stanovení kontroly jejich geometrické přes-
nosti. Zvláštní zřetel je brán na objekty obsahující kryty 
vozovek a na mostní objekty. Za mostní objekty se ve 
smyslu této přílohy považují všechny stavební objekty pro 
jejichž projektování a prostorové uspořádání platí ČSN 
73 6201, která ve své úvodní části uvádí charakteristiky 
těchto objektů.

1.1.2 Tato příloha stanovuje technické kvalitativní 
podmínky jak pro stanovení vytyčovacích a geometric-
kých odchylek v dokumentaci stavby, tak pro kontrolu 
polohy a tvaru předmětných objektů a pro kontrolní mě-
ření přesnosti předchozích měření. Zároveň určuje pro 
předmětné práce minimální technickou úroveň a poža-
davky na zajištění jakosti těchto prací.

1.1.3 Tato příloha vychází z ustanovení Všeobecných 
obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb PK a Všeobecných ob-
chodních podmínek staveb PK. Zároveň upřesňuje, ale 
nenahrazuje ustanovení zákona č. 200/94 Sb. a prová-
děcí vyhlášky č. 31/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Dále navazuje přímo na ustanovení kap.1 TKP-D a kap.1 
TKP.

1.1.4 Požaduje se, aby kvalifikace pracovníků, kteří 
vytyčení a měření provádějí, jejich trvalé školení a dopl-
ňování znalostí o nejnovějších předpisech a platných nor-
mách umožnilo kvalitní a přesné provedení vytyčovacích 
a měřických prací. Zeměměřické činnosti jsou oprávněny 
vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. Výsledky 
zeměměřičské činnosti musí být ověřeny úředně opráv-
něným zeměměřičským inženýrem.

1.1.5 Pro kvalifikované vykonávání jejich činnosti 
musí být zajištěna potřebná měřicí a výpočetní technika 
pro vyhodnocování a dokladování měření a pro včasný 
zákrok při zjištění neshod nebo větších odchylek v prů-
běhu stavby. Veškerá technika musí být v dobrém stavu. 
Při veškerých měřeních nutno určit identifikaci měřicích 
bodů, zvážit přetvoření konstrukcí, ve kterých jsou mě-
řicí body osazeny a zajistit vzájemnou návaznost měření 
v jednotlivých etapách výstavby a mezi souvisejícími 
objekty nebo konstrukcemi. Kontrolovaný útvar musí 
být identifikován s dostatečnou přesností.

1.1.6 Při návrhu předmětných objektů nesmí být 
pro tolerované geometrické parametry předepsány větší 
mezní odchylky (nižší kvalita přesnosti), než je uvedeno 

v této příloze, případně v ZTKP stavby. Důraz se klade 
na mezní odchylky funkčních parametrů, které zajišťují 
spolehlivost konstrukcí a jejich provoz. Funkční para-
metry mohou zajišťovat i další požadavky technologie, 
trvanlivosti, slučitelnosti, sestavitelnosti, estetiky apod.

1.1.7 U zvláštních technologií se mohou s přihlédnutím 
na jejich charakter, případně na jejich technické podmínky 
nebo technologický předpis, vypracovat ZTKP stavby 
obsahující i úpravy případně doplnění této přílohy.

1.1.8 K požadovaným mezním odchylkám musí být 
volena odpovídající přesnost měření. Pokud tuto přesnost 
nelze zajistit ani přesnějším měřením je nutné, aby PDPS 
tuto skutečnost zohlednila.

1.2 Pojmy a použité výrazy a zkratky

1.2.1 Základní názvosloví je uvedeno v kap. 1 TKP. 
Názvosloví v této příloze je dále převzato z ČSN ISO 
7078, ČSN 73 0401 a z TP 113.

1.2.2 Pojmy

(1) „VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY POZEMNÍ 
KOMUNIKACE“ (dále pouze vytyčovací síť) je 
geodetický referenční systém ve formě polohového 
bodového pole (měřické sítě) a výškového bodového 
pole. Výškové body mohou být stabilizovány společně 
s polohovými body sítě. Vytyčovací síť musí vycházet 
z geodetického státního závazný systému na území 
ČR a jsou na ni navázána veškerá následná měření 
na stavbě včetně nižších vztažných systémů.

(2) „PRIMÁRNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ“ (dále pouze pri-
mární síť) je základní vytyčovací sítí, obvykle po-
krývá celé staveniště a jsou na ni navázána následná 
měření včetně sekundárních sítí.

 Poznámka: Primární síť odpovídá výrazu „primární systém“, který je 
dán bodovým polem, uvedeným v ČSN ISO 4463-1 nebo dříve používa-
nému pojmu „základní vytyčovací síť“.

(3) „SEKUNDÁRNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ“ (dále pouze 
sekundární síť) je sekundární vytyčovací síť, která 
je navázána na primární síť a slouží jako výchozí síť 
pro vytyčení podrobných bodů konkrétních objektů 
stavby a s tím spojených prací.

 Poznámka: Sekundární síť odpovídá výrazu „sekundární systém“, který 
je dán bodovým polem, uvedeným v ČSN ISO 4463-1 nebo dříve používa-
nému pojmu „podrobná vytyčovací síť“.

(4) „MIKROSÍŤ“ je sekundární vytyčovací síť určená 
k vytyčení a měření prostorové polohy pro zvlášť geo-
deticky náročné objekty nebo jejich části, buduje se na 
základě projektu, který obsahuje stavební a měřickou 
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část. Je budována hlavně z důvodu zvýšení přesnosti 
měření.

(5) „PEVNÉ BODY STAVBY“ (dále pouze pevné body) 
jsou veškeré měřické body vytyčovacích sítí, poloho-
vých a výškových bodových polí, případně další geo-
detické body určené k vytyčování a měření prostorové 
polohy stavby. Označení „pevný“ se vynechává, je-li 
bod dále označen názvem např. bod primární sítě.

 Poznámka: Označení „vytyčovací body stavby“ se nedoporučuje použí-
vat, protože body jsou užívány nejen pro vytyčení, ale i pro měření kont-
roly polohy a tvaru.

(6) „PODROBNÉ BODY“ jsou měřické body vyznaču-
jící umístění jednotlivých prvků stavby, vytyčované 
a měřené vesměs ze sekundární sítě nebo z dalších 
bodových polohových případně i výškových polí, tyto 
pole doplňují sekundární síť a jejich poloha je ověřena 
z primární sítě.

(7) „OVĚŘOVACÍ MĚŘENÍ“ je měření prováděné pro 
ověření správnosti geometrických parametrů dokon-
čené etapy stavební činnosti, u nichž je určena mezní 
odchylka.

(8) „KONTROLNÍ MĚŘENÍ“ je nezávislé měření pro kon-
trolu správnosti a přesnosti předcházejících měření.

(9) „TOLEROVANÝ GEOMETRICKÝ PARAMETR“ je 
veličina definovaná v daném směru, přímce nebo úhlu, 
pro kterou je dána horní a dolní mezní odchylka.

1.2.3 Výrazy

(1) Výrazem „vytyčení bodu“ není myšlena jeho sta-
bilizace, ta musí být výslovně požadována v doku-
mentaci.

(2) Výrazem „měření geometrického parametru“ není 
myšleno vyznačení příslušných měřicích značek, to 
musí být výslovně požadováno v dokumentaci.

(3) Výrazy „výkres vytyčení“ a „vytyčovací výkres“ jsou 
shodné.

(4) Výrazem „kontrolní měření“ je myšlena kontrola 
provedení stavby prováděná jako ověřovací měření 
zejména zhotovitelem, tak i kontrola měření prová-
děná převážně objednatelem.

Při kontrole vytyčení je kontrolována poloha vytyčo-
vacích značek. Při kontrole geometrické přesnosti je 
kontrolována poloha a tvar konstrukce prostřednictvím 
měřicích značek.

1.2.4 Zkratky

(1) HB – hlavní bod;

(2) CHB – charakteristický bod;

(3) HVB – hlavní výškový bod;

(4) CB – cementobetonový kryt;

(5) AV – hutněné asfaltové vrstvy;

(6) LA – litý asfalt;

(7) DL – kryty z dlažeb;

(8) PK – pozemní komunikace;

(9) KZP – kontrolní a zkušební plán;

(10) ZDS – zadávací dokumentace stavby;

(11) PDPS – Projektová dokumentace pro provádění 
stavby (část ZDS).

Dále jsou užívány zkratky uvedené v kap.1 TKP-D 
a v kap. 1 TKP.

1.3 Podklady, požadavky a zásady

1.3.1 Základní podklady jsou vydané podklady pro 
zeměměřickou činnost stavby dané v kap. 1 TKP.

Dalšími závaznými podklady jsou příslušné vytyčovací 
a stavební výkresy jednotlivých předmětných objektů 
a jejich částí, případně další geodetická dokumentace 
pro zhotovení stavby.

Výše uvedená dokumentace, která se užívá pro vytyčení 
a měření, musí obsahovat veškeré údaje včetně kont-
rolních údajů, nutných pro vytyčení předmětné části 
případně pro její rozměření a zajištění sestavitelnosti 
a slučitelnosti s ostatními částmi. Dále musí obsaho-
vat veškeré údaje pro kontrolu stanovených parametrů. 
Zvláště stanovení tzv. referenčních systémů, to je bodů, 
přímek, rovin, případně křivek nebo ploch, ke kterým 
budou určovány odchylky geometrických parametrů.

1.3.2 Vytyčení i kontrola vytyčení objektů PK se pro-
vádí podle vytyčovacích výkresů vypracovaných podle 
ČSN 01 3419, ČSN 01 3466, ČSN 01 3467.

Vytyčovací výkresy jednotlivých částí stavby musí mít 
vzájemnou návaznost, vzájemnou návaznost na stavební 
výkresy a na koordinační situaci stavby případně vyty-
čovací výkres celé stavby. Užívají se zásadně značky 
a symboly uvedené v TP 113.

1.3.3 Zhotovení i kontrola geometrické přesnosti 
konstrukcí objektů na pozemních komunikacích se pro-
vádí s geometrickými přesnostmi stanovenými v ZDS, 
nejlépe přímo v PDPS s vyznačením tolerovaných geo-
metrických parametrů přímo na výkresech jednotlivých 
konstrukčních částí vypracovaných podle ČSN 01 3405, 
ČSN EN ISO 6284, ČSN 01 3481, ČSN 01 3483, ČSN 
01 3487, ČSN 01 3489.

U atypických konstrukcí nebo u druhu konstrukcí, pro 
které není výkresová norma stanovena, se postupuje ana-
logicky podle některé výše jmenované normy.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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U smíšených konstrukcí, tj. konstrukcí z částí s rozdíl-
nými požadavky na geometrickou přesnost se postupuje 
individuálním způsobem pří zohlednění výše uvedených 
norem. Zásadně však platí, že rozdílné požadavky musí 
být v konstrukci zohledněny a v ZDS uvedeny.

1.3.4 Požadavky pro přesnost vytyčení a geomet-
rickou přesnost jsou dány v ZDS. Základní požadavky 
jsou uvedeny v TKP a případně ZTKP stavby, zejména 
v oddílech 6 „Přípustné odchylky“ jednotlivých kapitol 
TKP platných pro předmětné konstrukce a dále mohou 
být uvedeny v PDPS.

Další upřesňující požadavky mohou být uvedeny v doku-
mentaci vypracované zhotovitelem stavby (RDS, tech-
nické podmínky, technologické předpisy, případně další 
dokumentace), která zohledňuje již konkrétní výrobky 
a stavební procesy.

1.3.5 Požadavky na geodetické práce pro vytyčování 
a měření na stavbách PK jsou obecně uvedeny v normách 
řady ČSN 73 04** Geodetické práce a řady ČSN 73 02** 
Geometrická přesnost staveb.

1.3.6 Při kontrole měření se vesměs užívají geode-
tické metody, které byly užity pro vlastní vytyčení nebo 
měření. Příslušné přesnosti měření je nutno zohlednit 
v posouzení dosažené přesnosti sledovaného parametru. 
Rovněž je nutno zohlednit přesnost identifikace bodů.

Při kontrole měření musí být vyloučeny nebo zohledněny 
přetvoření konstrukcí, ve kterých jsou měřicí body osa-
zeny a to v čase během provádění stavby. Tyto odchylky 
často závisí na klimatických vlivech, prostředí stavby, 
použitých materiálech a na technologických postupech 
výstavby.

Součástí každého vytyčení nebo měření je i povinnost 
ověření těchto výkonů pracovníkem, který tyto práce 
provádí.

1.3.7 Odchylky dokončeného objektu se skládají z od-
chylek vytyčení a provedení, případně u dílců z odchylek 
výroby, vytyčení a osazení. Pokud nominální hodnoty 
geometrického parametru (hodnoty z dokumentace 
stavby) jsou počítány přímo ze souřadnicového sys-
tému, v posouzení dosažené přesnosti je nutno posoudit 
přesnost osazení bodů vytyčovací sítě, případně jiných 
užitých pevných bodů daného referenčního systému. Dále 
je nutno vyloučit nebo zohlednit vlivy použití daného 
souřadnicového systému v konkrétních podmínkách 
stavby. Při užití systému S-JTSK např. redukce délek na 
jiný výškový horizont, zakřivení Země, refrakce apod.

1.3.8 Základním cílem zjišťování přesnosti vytyčení 
a geometrické přesnosti na stavbách PK je dodržení 
funkčních parametrů komunikací. Ověřovací měření, 
se mají provádět dostatečně včas, aby v případech, kdy 
se zjistí překročení předepsaných mezních odchylek, bylo 
možno provést nápravná opatření.

1.3.9 Pokud ZDS nestanoví jinak, vychází se z ná-
sledujících závazných geodetických systémů uvedených 
v nařízení vlády č. 430/06 Sb.:

– souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (Křovákův systém), závazná zkratka 
„S-JTSK“,

– výškový systém Baltský po vyrovnání, závazná 
zkratka „Bpv“.

2 STANOVENÍ ODCHYLEK

2.1 Vytyčovací odchylky

Vytyčovací odchylky jsou stanoveny na základě norem: 
ČSN 73 0420-1 a 2, ČSN 73 0401, ČSN 73 0405, ČSN 
ISO 4463-1, 2 a 3, ČSN 73 0415.

2.2 Geometrická přesnost

Stanovení geometrické přesnosti je možno určit na 
základě dále uvedených norem s tím, že pro stavební 
objekty PK stanovují normy pouze metodiku a doporu-
čené hodnoty a to pouze pro některé konstrukce. V této 
příloze jsou stanoveny hodnoty geometrické přesnosti 
pro povrchy vozovek a pro mostní objekty. Pro ostatní 
objekty se vychází ze ZDS zejména z jednotlivých ka-
pitol TKP včetně této přílohy kap. 1. Nejsou-li v této 
dokumentaci příslušné hodnoty stanoveny je možno užít 
doporučených hodnot dále uvedených norem: ČSN ISO 
1803, ČSN 73 0202, ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1 a 2, 
ČSN ISO 7077, ČSN ISO 7737, ČSN 73 0212-1, ČSN 
73 0212-3,4,5,6 a 7, ČSN ISO 7078.

U betonových konstrukcí je nutno uvažovat normy ČSN 
73 0210-1 a 2 pouze informativně a řídit se ustanove-
ním ČSN P ENV 13670-1 a kap. 18 TKP Příloha 10. 
Geometrické odchylky uvedené v této normě jsou zo-
hledněny v příslušných návrhových normách. Větší od-
chylky, i když vyhovují funkčním parametrům, je nutno 
individuálně posoudit.

U ocelových konstrukcí se postupuje podle kap. 19 TKP, 
zpravidla podle ČSN 73 2611.

U dále uvedených zvláštních ocelových konstrukcí se 
postupuje také podle kapitol 3, 11, 20, 22, 23 TKP, ze-
jména podle oddílu 6 „Přípustné odchylky“ příslušné 
kapitoly.

Obecně platí, že pro veškeré konstrukce používané na PK, 
pro které platí některé kapitoly TKP, jsou uvedeny vždy 
v oddílu 6 příslušné kapitoly přípustné odchylky. Tyto 
odchylky se vztahují k geometrické přesnosti těchto kon-
strukcí z hlediska požadovaných funkčních parametrů. 
Vesměs jsou uváděny jako jejich mezní hodnoty. ZTKP 
stavby mohou tyto hodnoty upřesnit nebo doplnit.

2.3 Přesnost povrchu vozovek

Přesnost povrchu vozovek je možno stanovit na základě 
norem řady 73 61** Stavba vozovek a příslušných kapitol 
TKP.
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Pro cementobetonové kryty platí:

ČSN 73 6123-1 a kap. 6 TKP

Pro hutněné asfaltové vrstvy krytu platí:

ČSN 73 6121 a kap. 7 TKP

Pro kryty z litého asfaltu platí:

ČSN 73 6122 a kap. 8 TKP

Pro kryty z dlažeb platí:

ČSN 73 6131-1, kap. 9 TKP a TP Dlažby pro konstrukce 
PK

Pokud to geometrická přesnost funkčních parametrů 
vyžaduje, jsou stanoveny odchylky pro tyto druhy po-
zemních komunikací:

Dělení podle významu:

1. skupina Pozemní komunikace s návrhovou rychlostí 
70 km/hod a větší.

2. skupina Pozemní komunikace s návrhovou rychlostí 
menší než 70 km/hod.

Dělení podle dopravního zatížení:

S až VI. třída dle ČSN 73 6114.

2.4 Měření posunů a přetvoření

Měření posunů je nutno chápat ze dvou hledisek. Jednak 
se jedná o zjištění posunů v rámci geodetické činnosti 
na stavbě a jednak se jedná o samostatné měření posunů 
stavebních objektů nebo jejich částí. Měření posunů za-
hrnuje i měření přetvoření konstrukcí a zjištění polohy 
a výšek bodů vytyčovacích sítí. Měření posunů a přetvo-
ření se řídí ustanoveními kap. 1 TKP.

2.5 Zaměření skutečného provedení stavby

Zaměření skutečného provedení stavby se provádí 
v kvalitě, které stanovují VOP, TKP-D, TKP a případně 
ZTKP.

3 VYTYČOVACÍ ODCHYLKY

3.1 Obecně

3.1.1 Vytyčování jsou geodetické úkony na stavbě, 
kterými se v terénu nebo na dosavadních objektech, 
vyznačují vytyčovacími značkami geometrické prvky 
umožňující výstavbu nebo přestavbu objektů na určeném 
místě v předepsaném rozměru (viz ČSN 73 0401).

3.1.2 Za ověření vytyčení nebo kontrolní vytyčení je 
možno považovat nové vytyčení geometrického prvku, 
kdy se zjišťují odchylky od vytyčovací značky. V případě, 
že značka není zachována, je nutno ji přiměřenou geo-
detickou metodou na geometrickém prvku obnovit roz-
měřením, výpočtem, přenesením apod.

3.1.3 Přesnost vytyčení prostorové polohy staveb-
ních objektů PK se stanovuje ze skutečné polohy HB 
osy komunikace a HVB, případně charakteristických 
bodů nebo podrobných bodů a hlavních výškových bodů 
a vyjadřuje se mezními odchylkami vzhledem k bodům 
nadřazeného systému. Základním podkladem pro sta-
novení vytyčovacích odchylek pozemních komunikací 
včetně mostních objektů je ČSN 73 0420-1 a 2.

3.2 Primární vytyčovací síť

3.2.1 Primární síť je základní geodetický podklad, 
který předává objednatel zhotoviteli stavby. Zhotovitel 
přebírá primární síť do správy a údržby po dobu stavby. 
Zhotovitel předává primární síť po dokončení stavby 
zpět objednateli, zpravidla jeho geodetickému oddělení 
nebo útvaru. Síť nemusí být předána v celém rozsahu, 
předávají se např. pouze body nutné pro návaznost dalších 
staveb nebo objektů a nebo body určené pro sledování 
posunů a/nebo přetvoření některých objektů i po ukon-
čení stavby. Příslušný rozsah je určen v ZTKP, nebo ho 
určí objednatel při předání sítě. Pokud není stanoveno 
jinak předává se zpět síť v celém rozsahu.

3.2.2 Primární síť pro stavbu PK je myšlena poloho-
pisná i výškopisná měřická síť. Vytyčovací body musí 
být pevné podle čl. 27 a 45 ČSN 73 0415. Síť může zho-
tovitel podle své potřeby doplnit. Nové body musí být ve 
stupni třídy přesnosti jako body základní sítě. Zhotovitel 
kontroluje primární síť po předání od objednatele, dále 
nejméně jednou ročně (nejlépe na jaře) a před předáním 
zpět objednateli.

3.2.3 Přesnost polohového pole vytyčovací sítě musí 
vyhovovat 2. třídě přesnosti podrobného polohového bo-
dového pole podle ČSN 73 0415.

3.2.4 Přesnost výškového bodového pole vytyčovací 
sítě musí vyhovovat přesnosti podrobného výškového 
bodového pole stabilizované technickou nivelací podle 
ČSN 73 0415.

3.2.5 Pevné body primární sítě mohou mít různý cha-
rakter a mohou být různých kombinací:

– body závazných geodetických systémů, případně 
body jejich podrobných polí již stabilizovaných,

– body stavby stabilizované pro účely příslušné 
stavby,

– body volené, tj. vybrané z okolních pevných bodů 
i dodatečně stabilizovaných (využívá se při opravách 
a rekonstrukcích).
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Pro pevné body primární sítě musí být vypracován mís-
topis, který umožňuje jejich vyhledání nebo obnovení. 
Obnovení se vesměs dále kontroluje novým vytyčením 
z okolních bodů sítě.

3.2.6 Primární síť musí být prostřednictvím připo-
jovacích bodů napojena na referenční geodetický státní 
závazný systém. Pokud to ZDS stavby připouští u jed-
noduchých a malých staveb a u oprav a rekonstrukcí, je 
možno vytvořit lokální vytyčovací síť pouze místního 
významu s přesností vyšší než primární síť. Tyto sítě 
může vybudovat zhotovitel až v rámci stavby. Příslušné 
práce musí být v tomto případě obsahem samostatné po-
ložky nebo položek Soupisu prací a provádí se na základě 
projektu, který obsahuje stavební a měřickou část.

3.2.7 V případě, že pro příslušný objekt požaduje ZDS 
vybudovat mikrosíť, zajistí projekt a vybudování mikro-
sítě, její základní měření, udržování a případné předání 
objednateli zhotovitel příslušného objektu. Technické 
podmínky mikrosítě stanoví zadávací dokumentace 
stavby. Práce na mikrosíti musí být obsahem samostatné 
položky nebo položek Soupisu prací. Mikrosíť se buduje 
na základě projektu, který obsahuje stavební a měřickou 
část. Je-li mikrosíť vybudována již předem, postupuje 
zhotovitel se podle smlouvy s objednatelem.

3.3 Hlavní body osy a hlavní výškové body

3.3.1 Hlavní body (HB) osy a hlavní výškové body 
(HVB) jsou dány v dokumentaci stavby PK a jsou zá-
kladními pevnými body pro vytyčení prostorové polohy 
jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby (ČSN 
73 0420-2). U objektů komunikací slouží přímo k vy-
tyčení podrobných bodů. Pole HB a HVB tvoří sekun-
dární systém stavby a je vytyčeno z primárního systému. 
V případě nutnosti je možno je doplnit dalšími pevnými 
body.

3.3.2 Za hlavní body osy a hlavní výškové body je 
možné považovat i vhodně volené body vybudované 
primární sítě a provádět podrobné vytyčení přímo z ní. 
Přesnost vytyčení prostorové polohy těchto bodů je však 
nutné posuzovat podle kritérií přesnosti vytyčení hlav-
ních bodů osy a hlavních výškových bodů.

3.3.3 Kritéria přesnosti vytyčení HB osy a HVB jsou 
dána tab. 22 ČSN 73 0420-2.

3.3.4 Pro HVB dále využívané i pro určení výšek 
mostních objektů (HVB mostů, viz. 3.4.2) je kritérium 
přesnosti dané mezní výškovou odchylkou podle tab.24 
ČSN 73 0420-2.

3.4 Charakteristické body mostních 
 objektů

3.4.1 Charakteristické body (CHB) osy nebo os mostu 
jsou dány v dokumentaci mostního objektu a jsou zá-
kladními body pro vytyčení polohy podrobných bodů 
jednotlivých konstrukčních částí předmětného mostního 

objektu. Jsou součástí sekundárního systému stavby spolu 
s HB osy a HVB.

3.4.2 Pro vytyčení výšek podrobných bodů se vy-
užívají HVB mostu (viz čl. 3.3.4). V případě, že jejich 
vzdálenost je více než 100 m od CHB osy mostu v za-
čátku a konci mostu, je nutné systém hlavních výškových 
bodů doplnit. Doporučuje se však tuto vzdálenost zmenšit 
nejvýše na 50 m.

3.4.3 Poloha CHB je dána v dokumentaci stavby. 
Pokud není poloha charakteristických bodů osy mostu 
určena, jsou jimi průsečíky osy převáděné komunikace 
a úložných přímek na jednotlivých podpěrách. Za úlož-
nou přímku se považuje příčná osa podpěry, procházející 
středy ložisek, případně příčná osa pilíře, nebo líc opěry 
při uložení bez ložisek.

3.4.4 Kriteria přesnosti vytyčení vzájemné prostorové 
polohy CHB osy mostu a HVB mostu jsou dány v tab. 24 
ČSN 73 0420-2. Pokud krajní CHB a HVB mostu nejsou 
přímo HB osy a HVB, platí pro jejich připojení kriterium 
uvedené v tabulce 25 ČSN 73 0420-2. 

3.4.5 Pro vytyčení CHB osy mostu v blízkosti křižu-
jící komunikace platí dále kritérium dodržení mezní po-
délné odchylky v podélném směru od osy přemosťované 
komunikace, které je dáno tab. 26 (ČSN 73 0420-2).

3.4.6 Pro možnost dodržení stavebních odchylek při 
zhotovení mostu je nutné, aby odchylky ve vodorovných 
vzdálenostech mezi CHB mostu a odchylky ve výšce 
mezi výškami CHB osy mostu nepřesáhla mezní vyty-
čovací odchylky dané tab. 24 ČSN 73 0420-2.

3.4.7 Nejsou-li CHB osy mostu vytyčovány, případně 
nejsou-li dále stabilizovány, určí se jejich poloha a pří-
padně i výška při kontrolním měření výpočtem nebo 
rozměřením z poloh a výšek příslušných podrobných 
bodů. Tímto se zjišťuje, zda daná konstrukční část spl-
ňuje požadavek přesnosti na polohu a výšku vůči ose 
a niveletě PK.

3.4.8 Jestliže při vytyčení polohy případně i výšek 
CHB osy mostu ze dvou nebo i více HB osy nelze do-
sáhnout předepsané přesnosti jejich vzájemné polohy, je 
nutné provést vyrovnání, které musí zpracovatel tohoto 
vyrovnání zaznamenat a příslušné parametry předat pro 
potřeby kontrolních měření a návaznost souvisejících 
objektů. 

3.4.9 Vyžadují-li to funkční parametry mostu nebo 
jsou-li užity zvláštní technologie, může projektová do-
kumentace uvést odchylky přísnější. 

3.5 Podrobné body komunikace

3.5.1 Vytyčením podrobných bodů komunikace je 
definován tvar příslušné části komunikace. Podrobné 
body se vytyčují z příslušných HB a HVB.

3.5.2 Přesnost podrobného vytyčení komunikace se 
posuzuje podle kritéria pro přesnost vytyčení podrobných 
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bodů zemního tělesa komunikace, pláně zemního tělesa, 
vrstev podkladu vozovky a krytu vozovky a to včetně 
jejich výšek.

3.5.3 Kritérium přesnosti vytyčení podrobných bodů 
jsou mezní příčné a podélné odchylky, vztažené k HB 
osy a mezní výškové odchylky, vztažené k HVB, uve-
dené v tab. 23 ČSN 73 0420-2 a to řádkou pro příslušnou 
návrhovou rychlost.

3.5.4 Body podrobného vytyčení se běžně trvale neza-
jišťují. Je-li nutno jejich polohu znát pro kontrolní měření 
geometrických parametrů, je nutno jejich polohu obnovit 
nebo určit znovu.

3.5.5 Nejsou-li podrobné body vytyčeny, případně ne-
jsou-li dále stabilizovány, určí se jejich poloha a výška při 
kontrolním měření výpočtem nebo rozměřením z poloh 
a výšek okolních měřených bodů. Není nutno kontrolo-
vat přímo podrobné body, které byly užity při výstavbě 
komunikace.

3.6 Podrobné body mostu

3.6.1 Vytyčením podrobných bodů mostu je definován 
tvar příslušné konstrukční části mostu. Podrobné body se 
vytyčují z příslušných charakteristických bodů a hlavních 
výškových bodů mostu nebo přímo z hlavních bodů trasy, 
případně z dalších bodů primární nebo sekundární sítě.

3.6.2 Nestanoví-li zadávací dokumentace stavby ji-
nak, jsou kritéria přesnosti vytyčení podrobných bodů 
mostu dána tab. 27 (ČSN 73 0402-2). Spodní stavbou se 
rozumí základy, opěry a pilíře. Uvedené odchylky neplatí 
pro části konstrukcí, pro které jsou odchylky dány jiným 
předpisem objednatele.

3.6.3 Pro kontrolu přesnosti vytyčení polohy a vý-
šek podrobných bodů se provádí výběrová kontrola. Je 
kontrolováno vytyčení těch podrobných bodů, které mo-
hou negativně ovlivnit spolehlivost a funkci mostu, jeho 
bezpečný a hospodárný provoz, trvanlivost a vhodnost, 
např. slučitelnost (sestavitelnost) jednotlivých částí nebo 
s ostatními objekty, estetiku apod.

3.6.4 Body podrobného vytyčení se trvale nezajišťují. 
Je-li nutno jejich polohu znát pro kontrolní měření ge-
ometrických parametrů, je nutno jejich polohu obnovit 
nebo určit znovu.

3.6.5 Jestliže při vytyčení polohy podrobných bodů 
ze dvou nebo více CHB a HVB mostu nelze dosáhnout 
předepsané přesnosti, je nutné provést vyrovnání, které 
by mělo být zohledněno dokumentaci stavby nebo za-
znamenáno a odsouhlaseno objednatelem ve stavebním 
deníku.

3.6.6 Vyžadují-li to funkční parametry mostu nebo 
jsou-li užity zvláštní technologie, může dokumentace 
stavby uvést odchylky přísnější. 

3.7 Ostatní objekty

3.7.1 Stanovení vytyčovacích odchylek objektů želez-
ničních a tramvajových případně lanových drah se řídí 
zvláštními předpisy vydaných následnými správci těchto 
objektů. Informativně lze užít údaje z ČSN 73 0420-1 
a 2.

3.7.2 Pro tunely PK lze informativně užít ČSN 
73 0420-1 a 2, zásadně je nutno mezní vytyčovací od-
chylky pro tunely PK řešit v zadávací dokumentaci 
stavby, zpravidla v ZTKP, ve smyslu kap. 7 TKP-D a kap. 
24 TKP.

3.7.3 Pro ostatní objekty (štoly, stoky a kolektory, 
toky upravené a umělé, nadzemní a podzemní vedení, 
pohybové plochy letišť, upravená prostranství a úpravy 
terénu) lze užít příslušné části ČSN 73 0420-1 a 2, pokud 
zadávací dokumentace stavby (zpravidla ZTKP ve smyslu 
přísl. kap. TKP-D a TKP) nestanoví jinak. Obecně lze 
použít metodiku uvedenou v této příloze pro mostní ob-
jekty.

3.7.4 Pro další objekty neuvedené v čl. 3.7.3 je vhodné 
stanovit mezní vytyčovací odchylky podle podobného 
objektu co do konstrukce nebo funkce. Ověřuje se po-
loha základních vytyčovacích prvků objektu, jako jsou 
hlavní osy a významné body. Pro náročné objekty nutno 
užít metodu charakteristických bodů jako pro mostní 
objekty.

3.7.5 Důležité pro vzájemnou koordinaci jednotlivých 
objektů stavby je započítání vytyčovacích odchylek ob-
jektů do vzájemných vazeb. Často je nutno vyloučit nebo 
zohlednit i přesnost bodů vytyčovacích sítí, zvláště jsou-li 
objekty vytyčovány z různých bodů sítě nebo dokonce 
z různých sítí.

4 GEOMETRICKÁ PŘESNOST

4.1 Obecně

4.1.1 Přesnost geometrických parametrů se stanovuje 
ve všech fázích projektování na základě požadovaných 
funkčních parametrů na stavební objekty a jejich části 
staveb PK.

4.1.2 Určuje se na základě výpočtů přesnosti nebo na 
základě zkušeností z realizací obdobných stavebních sys-
témů a to v souladu s funkčními parametry a konstrukč-
ními technologickými a ekonomickými možnostmi. Musí 
vyhovovat případným dalším požadavkům zadávací do-
kumentace stavby.

4.1.3 Přesnost geometrických parametrů se vesměs 
vyjadřuje mezními odchylkami od nominální (projek-
tované) hodnoty parametru podle ČSN 73 0202.

4.1.4 Návrh charakteristik přesnosti se provádí pro ge-
ometrické parametry výrobků a stavebních procesů, které 
přímo ovlivňují přesnost kritických geometrických para-
metrů (dále jen kritických parametrů). Charakteristiky 
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přesnosti kritických parametrů jsou zpravidla odvozeny 
z hlavních požadovaných funkčních parametrů na kon-
strukce, jako bezpečnost, spolehlivost, použitelnost, ne-
stavitelnost, estetické požadavky apod. ve smyslu ČSN 
73 0205.

4.1.5 Kontrola přesnosti se provádí porovnáním 
skutečných hodnot geometrických parametrů nebo cha-
rakteristik jejich přesnosti s hodnotami požadovanými 
ke kontrole v projektové dokumentaci ve smyslu ČSN 
73 0212-1.

4.1.6 Geometrické parametry konstrukcí staveb PK, 
pro které je nutno stanovit přesnost, lze odvodit z obec-
ných požadavků na parametry určené ke kontrole na 
liniových stavbách uvedených v ČSN 73 0212-4.

4.2 Přesnost pozemních komunikací

4.2.1 Na pozemních komunikacích se kontroluje ze-
jména (viz čl. 9.1 ČSN 73 0212-4):

a) prostorová poloha,

b) poloha ve vodorovné rovině v místech charakterizu-
jících průběh osy komunikace,

c) výška v místech určených dokumentací,

d) příčný sklon vozovky a zpevněné krajnice,

e) tloušťka jednotlivých vrstev vozovky,

f) nerovnost povrchu vozovky,

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

4.2.2 Kontrola prostorové polohy se obecně kryje 
s kontrolou vytyčení objektu. Pro komunikace se zto-
tožňuje s kontrolou vytyčení HB a HVB, pro mostní ob-
jekty se ztotožňuje s kontrolou CHB a přilehlých HVB. 
Provádí se srovnáním a stoprocentně na základě hodnot 
vytyčovacích odchylek, viz čl. 3. 

4.2.3 Kontrola polohy se provádí kontrolou geomet-
rické přesnosti polohy konstrukce ve vodorovné rovině 
vůči HB nebo PB, u mostů vůči CHB. Může také zahr-
nout kontrolu geometrické přesnosti tvaru konstrukce 
a vesměs nahrazuje kontrolu vytyčení polohy podrob-
ných bodů, viz čl. 4.4 a 4.5. Kontrola polohy stavebních 
liniových objektů staveb PK se provádí vesměs stano-
vením odchylek ve směru podélné osy a ve směru k ní 
kolmém.

4.2.4 Kontrola výšek se provádí kontrolou geomet-
rické přesnosti konstrukce ve svislé rovině vůči HVB. 
Může také zahrnout kontrolu geometrické přesnosti tvaru 
konstrukce a vesměs nahrazuje kontrolu vytyčení výšek 
podrobných bodů, viz čl. 4.4 a 4.5.

4.2.5 Kontrola příčného sklonu je zvláštní kontrola 
určená pro kryty pozemních komunikací, viz čl. 4.4.

4.2.6 Kontrola tloušťky jednotlivých vrstev vozovek 
je zvláštní kontrolou určenou pro vozovky PK. Provádí 
se podle technických předpisů uvedených v čl. 2.3.

4.2.7 Kontrola rovnosti povrchu vozovky je zvláštní 
kontrolou určenou pro vozovky PK a provádí se měřením 
jeho nerovností, viz. čl. 4.6.

4.2.8 Kontrolu vzdálenosti od jiných objektů je možno 
ztotožnit s kontrolou vytyčení významných podrobných 
bodů a to jak ve vodorovné, tak ve svislé rovině. Rozdílem 
v poloze nebo výškách bodů je možno získat požadova-
nou vzdálenost. Kontrola se může provádět i přímým 
měřením požadovaného parametru nebo výpočtem jeho 
hodnoty z ostatních měření a porovnáním s požadovanou 
hodnotou parametru. Provádí se podle požadavků pro-
jektové dokumentace a v případě pochybnosti na žádost 
objednatele.

4.2.9 Při kontrole funkčních parametrů a vzdálenosti 
od jiných objektů je často geometrický parametr dán 
v minimální (maximální) hodnotě (průjezdný, průchozí, 
plavební prostor, případně volné výšky nebo šířky na 
i pod mosty, ochranná pásma sítí, výška nadnásypu, 
výška vodní hladiny apod.). Dokumentace stavby musí 
uvažovat s přesností dosahovanou u těchto parametrů 
a musí uvádět hodnotu těchto tolerovaných parametrů 
větší (menší) s uvedením jejich mezních záporných (klad-
ných) odchylek. Během výstavby musí být prováděna 
kontrola těchto parametrů. Je vhodné max. případně min. 
hodnotu parametru v projektové dokumentaci uvést.

4.3 Přesnost konstrukcí

4.3.1 Pro kontrolu konstrukcí pozemních komunikací 
lze obecně užít postupy uvedené v čl. 4.2.3 a 4 a dále 
ustanovení v ČSN 73 0212-4. Z hlediska geometrické 
přesnosti konstrukcí se kontrolují pouze geometrické 
parametry uvedené v projektové dokumentaci. Kontrola 
se provádí výběrem, pokud v projektové dokumentaci 
stavby není stanoveno jinak.

4.3.2 Pokud v zadávací dokumentaci stavby, zejména 
TKP a ZTKP stavby, případně v příslušných technických 
normách není geometrická přesnost určena, jedná se 
o geometrické parametry, které se z důvodu geometrické 
přesnosti nekontrolují. Mohou se však kontrolovat z ji-
ných důvodů např. z důvodu množství, kvality prací, nebo 
pochybností objednatele. Pro práce, pro které jsou zpra-
covány jednotlivé kapitoly TKP, předepisuje přípustné 
odchylky těchto konstrukcí vždy oddíl 6 příslušné kapi-
toly. Není-li jinak uvedeno považují se uvedené přípustné 
odchylky za mezní odchylky.

4.3.3 Pro významné konstrukce staveb PK, kryty 
vozovek a mostní objekty jsou uvedeny dále hodnoty 
požadované geometrické přesnosti, viz čl. 4.4 a 4.5.

4.3.4 Z hlediska funkčnosti konstrukcí je možno pro 
přesnost netolerovaných geometrických parametrů užít 
některých obecných norem pro nepředepsané odchylky 
a tolerance, případně stanovit požadované hodnoty v pro-
jektové dokumentaci. Obecné normy jsou vesměs stano-
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veny pro strojírenské výrobky, na stavbě lze je užít pouze 
pro zvláštní konstrukce odpovídajícího charakteru.

4.3.5 Na stavbách PK jsou pro stanovení geometrické 
přesnosti stavebních objektů nebo jejich částí užívány 
třídy přesnosti. Pro jednotlivé třídy přesnosti uvádí tab. 
1 mezní odchylky geometrických parametrů výrobků 
a procesů stavění. V těchto odchylkách není zahrnuta 
chyba měřící metody a chyba v identifikaci měřících 
bodů pokud nedosahují běžných hodnot.

Tabulka 1

Interval 
základního 

rozměru v mm

Symetrické mezní odchylky 
v mm (±) podle tříd přesnosti

6 7 8 9 10 11 12

do 20 0,5 0,8 1,2 2 – – –

Přes 20 do 60 0,6 1,0 1,5 2,5 – – –

Přes 60 do 120 0,8 1,2 2,0 3 5 – –

Přes 120 do 250 1,0 1,5 2,5 4 6 10 –

Přes 250 do 500 1,2 2,0 3,0 5 8 12 20

Přes 500 do 1000 1,5 2,5 4,0 6 10 15 25

Přes 1000 do 
1600

2,0 3,0 5,0 8 12 20 30

Přes 1600 do 
2500

2,5 4,0 6,0 10 15 25 40

Přes 2500 do 
4000

3,0 5,0 8,0 12 20 30 50

Přes 4000 do 
8000

4,0 6,0 10,0 15 25 40 60

Přes 8000 do 
16000

5,0 8,0 12,0 20 30 50 80

Přes 16000 do 
25000

6,0 10,0 15,0 25 40 60 100

Přes 25000 do 
40000

8,0 12,0 20,0 30 50 80 120

Přes 40000 do 
60000

10,0 15,0 25,0 40 60 100 150

Přes 60000 do 
100000

12,0 20,0 30,0 50 80 120 200

Přes 100000 do 
120000

15,0 25,0 40,0 60 100 150 250

Přes 120000 do 
160000

20,0 30,0 50,0 80 120 200 300

4.4 Přesnost povrchu vozovek

4.4.1 Přesnost zpevněných krajnic je stejná jako 
vozovek.

4.4.2 Geometrická přesnost povrchu vozovek se 
stanovuje symetrickými mezními odchylkami polohy 
a tvaru (ve vodorovné rovině) a výšky (ve svislé rovině). 
Odchylky se určují vůči podrobným bodům nebo HB 
a HVB. Pro povrch vozovek a konstrukce umístěné na 

nebo ve vozovce jsou závazné třídy přesnosti uvedené 
v tab. 2.

Tabulka 2

Komunikace skupiny Třída přesnosti

1. skupina třída 9

2. skupina třída 10

4.4.3 Geometrická přesnost povrchu vozovek i její 
kontrola se provádí v příčných řezech komunikace umís-
těných podle projektové dokumentace a nebo v obecných 
řezech. U projektovaných příčných řezů (daných v pro-
jektové dokumentaci) je výhoda, že hodnoty parametrů 
jsou dokumentací dány, ale jejich značky je nutno často 
obnovit. U obecných příčných řezů se značky určí přímo 
rozměřením, ale hodnoty parametrů je nutno dopočítat.

4.4.4 Z hlediska problematiky určení identifikace 
měřených bodů na hranách vozovky i dodržení souvis-
losti identifikace u jednotlivých příčných řezů odsunují 
se body hran od projektované hrany až o hodnotu 250 
mm.

4.4.5 Přesnost podrobných bodů je dána odchylkami 
dle čl.3.5. Pro vozovky komunikací 1. skupiny je mezní 
podélná odchylka ± 40 mm a příčná ± 30 mm a pro komu-
nikace 2. skupiny je podélná odchylka ± 80 mm a příčná 
± 50 mm. Mezní výškové odchylky jsou pro vozovky 
komunikací 1. skupiny ± 10 mm a pro komunikace 2. 
skupiny ± 15 mm. Pro výšky cementobetonových vozo-
vek platí ČSN 73 6123-1.

4.4.6 Kontrola polohy a výšek se provádí u vozovek 
1. skupiny komunikací po 20 m, u vozovek 2. skupiny 
po 40 m. Projektová dokumentace stavby to může sta-
novit jinak. V těchto příčných řezech se rovněž provádí 
kontrola příčného sklonu vozovky. Mezní odchylka je ± 
0,5 %. Pro příčné sklony menší než 1,5 % platí hodnota 
± 0,2 %. Na mostech se provádí kontrola po 5 m.

4.4.7 Kontrola výšek na délku přechodové oblasti 
mostů (viz ČSN 73 6244) a na mostech se provádí v příč-
ných řezech po 5 m.

4.5 Přesnost mostních a ostatních objektů

4.5.1 Geometrická přesnost stavebních objektů na 
PK nebo přímo jednotlivých konstrukcí se řídí ČSN 
73 0212-4, možno využít i ČSN 73 0212-3; dále je v této 
příloze podrobněji rozpracována metodika pro mostní 
objekty. U ostatních objektů, zvláště betonových nebo 
ocelových konstrukcí, je možno postupovat analogicky 
pokud pro předmětnou konstrukci neplatí samostatný 
předpis. Těmito předpisy jsou zejména jednotlivé kapi-
toly TKP, které vždy v oddílu 6 „Přípustné odchylky“ 
vesměs uvádějí přípustné (mezní) odchylky požadova-
ných parametrů. Tyto hodnoty se sledují při ověřovacích 
a kontrolních měření.
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Pro betonové mostní objekty a další betonové objekty 
PK platí odchylky dle kap. 18 TKP vč. příloh, pro oce-
lové mosty a konstrukce platí odchylky dle kap. 19 TKP 
včetně příloh.

4.5.2 Na mostech PK se kontrolují zejména (viz čl. 
12.1 ČSN 73 0212-4):

a) poloha charakteristických bodů osy mostu,

b) tolerované geometrické parametry, uvedené v projek-
tové dokumentaci pro zemní práce, spodní stavbu, 
nosnou konstrukci a svršek mostu.

Dále se kontrolují parametry sledované obecně pro přes-
nost pozemních komunikací uvedené v odstavci 4.2 této 
přílohy.

4.5.3 V projektové dokumentaci, není-li jinak uve-
deno, jsou předpokládány symetrické mezní odchylky 
geometrických parametrů mostních konstrukcí. Pro jed-
notlivé konstrukční části jsou závazné třídy přesnosti 
uvedeny v tab. 3.

Tabulka 3

Konstrukční část mostu Třída přesnosti

Zemní práce Není předepsána

Základy, kromě pilot a podzemních stěn třída 12

Části základů, na které navazují podpěry (např. 
kapsy pro prefabrikované pilíře, hlavní nosná 
výztuž pilířů kotvená do základů apod.) Opěry 
mimo úložných prahů, piloty, podzemní stěny, 
monolitické opěrné zdi, konstrukce pro odvod 
srážkové vody1)

třída 11

Pilíře, nosné železobetonové konstrukce, vyjma 
prefabrikovaných, úložné prahy, protihlukové 
stěny, svodidla, podchody, propustky, 
vodohospodářské objekty

třída 10

Svršek mostu, nosné prefabrikované 
konstrukce, předpjaté konstrukce, předpjaté 
podpěry, bloky pod ložiska, prefabrikované 
piloty

třída 9

1) Vyjma konstrukce odvodnění, navazující bezprostředně na 
vozovky a zpevněné plochy, kde platí geometrická přesnost dle 
kap. 3 TKP. Zároveň tyto konstrukce musí vždy funkčně navazovat 
na odvodňovací konstrukci s vyšší geometrickou přesností (např. 
vozovku). 
2) Prvky vybavení mostu patří do třídy přesnosti té konstrukční části 
mostu, ve které jsou osazeny pokud přísl. TKP nestanoví jinak.

4.5.4 Tolerance rovnosti rovinných viditelných ploch 
v libovolném směru a přímosti viditelných hran jsou uve-
deny v tab. 4. 

Tabulka 4

Vztažná délka (m) 2 4 8 16

Tolerance (mm) 
(obecná hodnota)

10 15 20 25

Tolerance (mm) 
(římsy, monolitická svodidla, 
zábradlí a obrubníky)

6 10 12 15

Měřením na vztažnou délku 2 m se provádí i průkaz 
místní rovnosti povrchů rovinných ploch. Průkaz rovnosti 
na vztažnou délku menší než 2 m nebo větší než 16 m 
se neprovádí. Měření se provádí v libovolném směru. 
Uvedená tolerance platí i pro odchylky přímosti hran.

Při výskytu dovolených odchylek nesmí jít o lokální ná-
hlé změny, které snižují estetickou úroveň konstrukce na 
pohledových částech. Uvedené hodnoty tolerancí jsou 
hodnotami maximálními, průměrné hodnoty tolerance, 
zjištěná ze souboru nejméně 16 místních měření, může 
mít max. hodnotu poloviční.

4.5.5 Mezní odchylky svislosti svislých ploch a hran 
jsou uvedeny v tab. 5.

Tabulka 5

Výška h

Mezní odchylka (mm) viditelných ploch a hran obecně h/300

Mostních pilířů1) h/400

Mezní odchylka (mm) neviditelných ploch a hran h/200
1) Mezní odchylky svislosti svislých ploch a hran výšky nad 10 m 
je nutné stanovit individuálně v dokumentaci stavby, ale ne více 
než h/400

Při výskytu dovolených odchylek nesmí jít o náhlé 
změny, které snižují estetickou úroveň pohledových částí 
konstrukce. Uvedené hodnoty tolerancí jsou hodnotami 
maximálními, průměrná hodnota tolerance, zjištěná ze 
souboru nejméně 16 místních měření, může mít max. 
hodnotu poloviční.

4.5.6 U mostních ocelových konstrukcí se stanovují 
parametry geometrické přesnosti charakteristikami podle 
kap. 19 TKP. Mezní odchylky jsou  zpravidla dány v ČSN 
73 2611. U zvláštních ocelových konstrukcí užívaných na 
PK se postupuje podle příslušných kapitol TKP (viz čl. 
2.2 této přílohy. 

4.5.7 U konstrukcí, pro které jsou zpracovány jed-
notlivé kapitoly TKP, se postupuje podle ustanovení 
příslušné kapitoly nebo kapitol, zvláště podle oddílu 6 
„Přípustné odchylky“. Dokumentace stavby může přede-
psat odchylky dalších geometrických parametrů zvláště 
s ohledem na předpokládané technologie stavebních pro-
cesů, návaznost jednotlivých staveb, objektů a konstrukcí 
apod. 
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4.6 Nerovnost povrchu vozovek

4.6.1 Rovinnost povrchu vozovek PK je jedna z vlast-
ností vozovky, která má rozhodující význam pro po-
hodlí a bezpečnost jízdy a životnost vozovky a vozidel. 
Vyjadřuje se svislými rozdíly mezi teoretickým povr-
chem a skutečným povrchem vozovky. Měření nerov-
ností povrchů vozovek se provádí podle ČSN 73 6175. 
Lokálně se provádí v podélném směru pod latí délky 4 m 
a v příčném směru pod latí délky 2 m. Lze použít i jiná 
zařízení.

4.6.2 Měření nerovností se provádí ve stopách 
a to průběžně v celé délce stopy. Stopy jsou podélné 
a příčné. Podélné stopy se umisťují do os jízdních pruhů. 
Vzdálenost příčných stop se uvažuje pro vozovky komu-
nikací 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech 
a na přechodových oblastech mostů se umisťují příčné 
stopy po 5 m.

4.6.3 Maximální hodnoty nerovností jsou pro jed-
notlivé druhy krytů stanoveny v následujících normách, 
nejsou-li stanoveny v příslušných TKP  (kap. 7, 8, 9) nebo 
ZTKP:

– Cementobetonový kryt, ČSN 73 6123-1,

– Hutněné asfaltové vrstvy, ČSN 73 6121,

– Litý asfalt, ČSN 73 6122,

– Kryty z dlažeb, ČSN 73 6131-1, TP Dlažby pro kon-
strukce PK.

4.6.4 Vlivem podélných a příčných nerovností nesmí 
dojít k zamezení odtoku vody z povrchu krytu. Nesmí 
se jednat o náhlé změny nebo o změny systematické tj. 
opakující se.

4.6.5 Ve smyslu ČSN 73 6175 se na vozovkových kry-
tech provádí dále měření a hodnocení podélných nerov-
ností, které výrazně ovlivňují kvalitu jízdy. Požadavky 
na tato měření udává zadávací dokumentace stavby.

4.6.6 Způsobilost krytu vozovky zajišťovat spolu-
působení mezi pneumatikou a povrchem vozovky při 
pohybu dopravního prostředku je dána protismykovými 
vlastnostmi krytu vozovky. Měření a hodnocení těchto 
protismykových vlastností se provádí podle ČSN 73 6177, 
případně jiným zařízením ve smyslu příslušných kapitol 
TKP.

5 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

5.1 Ověřovací měření

5.1.1 Mezi ověřovací měření na stavebních objek-
tech PK patří kontrola vytyčení a kontrola geometrické 
přesnosti těchto objektů. Ověřovací měření zajišťuje 
zhotovitel prací ať již v rámci kontroly svých prací nebo 
v rámci kontroly návaznosti prací na předcházející kon-
strukce anebo v návaznosti na související konstrukce 

nebo objekty. Kontrolují se zejména parametry, které 
jsou uvedené v dokumentaci stavby. V každém případě se 
kontrolují parametry, které budou předmětem kontrolních 
měření.

5.2 Kontrolní měření

5.2.1 Mezi kontrolní měření na stavebních objektech 
PK patří kontrola vytyčení a kontrola geometrické přes-
nosti těchto objektů. Kontrolní měření zajišťuje objed-
natel prací. V rámci přípravy přejímacího řízení může 
pro své potřeby zajistit kontrolní měření (tj. nezávislé na 
ostatních ověřovacích měřeních) i zhotovitel.

5.2.2 Pro kontrolu přesnosti vytyčení HB, CHB 
a HVB se provádí stoprocentní kontrola. Kontrola přes-
nosti vytyčení podrobných bodů komunikací se provádí 
výběrem v rozsahu uvedeném v této příloze případně 
v dokumentaci stavby s přihlédnutí k ČSN 73 0212-6. 
Kontrola přesnosti vytyčení podrobných bodů mostních 
objektů se provádí v rámci kontroly geometrické přes-
nosti těchto objektů.

5.2.3 Kontrola geometrické přesnosti je stanovena 
v této příloze pro povrch vozovek, pro jeho nerovnosti 
a pro mostní objekty. Pro ostatní konstrukce se vychází 
z hodnot uvedených v této příloze pro analogické kon-
strukce a ze ZDS, TKP a ZTKP stavby, z oddílů 6 jed-
notlivých kapitol TKP, které obsahují ustanovení o pří-
pustných odchylkách pro předmětné konstrukce.

5.3 Kontrolní a zkušební plány

5.3.1 Kontrolní a zkušební plány pro kontrolu mě-
ření se vypracují na základě této přílohy a dokumentace 
stavby, přičemž je nutno zohlednit etapy výstavby.

Přicházejí v úvahu tyto etapy:

a) ověření prováděné zhotovitelem;

b) kontrola (výstupní) prováděná zhotovitelem;

c) kontrola (přejímací) prováděná objednatelem.

5.3.2 Pro účely kontrolních měření se rozdělí stavba 
na objekty a ty dále na jednotlivé kontrolované části. 
Komunikace a další liniové objekty se dělí na jednotlivé 
měřené úseky v délce do 1 až 3 km.

5.3.3 V KZP stavby se uvedou pravidla jednotlivých 
kontrol přesnosti. Ustanovení KZP mohou být rozpraco-
vána v jednotlivých technických předpisech stavebních 
procesů užitých na stavbě. Potom se postupuje podle 
těchto předpisů.

Uvede se zejména:

a) označení objektu a jeho měřené části;
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b) označení kontrolovaného parametru nebo jeho cha-
rakteristiky přesnosti vč. uvedení požadovaných od-
chylek;

c) použitá metoda kontroly;

d) plán a postup kontrol;

e) přístroje, měřidla a pomůcky, metody měření a jejich 
přesnosti;

f) metody hodnocení.

5.3.4 Výsledky kontrolních měření se uvádějí v „Pře-
dávacích protokolech o kontrolním měření“.

V protokolu se uvádí:

a) označení stavby, objektu a jeho měřené části, její 
umístění, poloha a označení;

b) označení kontrolovaného parametru nebo jeho cha-
rakteristiky přesnosti vč. uvedení požadovaných od-
chylek;

c) identifikace osoby, která měření prováděla, datum, 
klimatické podmínky, použité přístroje, měřidla a je-
jich parametry, metody měření a jejich přesnosti;

d) naměřené hodnoty a jejich vyhodnocení;

e) případné údaje o teplotě, stavu a stáří konstrukce, 
nebo jiné údaje důležité pro měření; 

f) jméno a podpis zpracovatele protokolu, datum jeho 
vypracování;

g) jména a podpis úředně oprávněného zeměměřického 
inženýra, datum ověření.

6 CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY

6.1 Citované normy

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví – Označování 
charakteristik přesnosti

ČSN EN ISO 6284 (01 3405) Výkresy ve stavebnictví 
– Předepisování mezních odchylek

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací 
výkresy staveb

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy 
pozemních komunikací

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy 
mostů

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy 
betonových konstrukcí

ČSN 01 3483 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy 
kovových konstrukcí 

ČSN 01 3487 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy 
dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 01 3489 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy 
konstrukcí z kamene

ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní tavby – Tolerance 
– Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvo-
sloví

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě 
– Základní ustanovení

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
– Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0210-1 a 2 Geometrická přesnost ve vý-
stavbě

Podmínky provádění

Část 1: Přesnost osazení

Část 2: Přesnost monolit. bet. konstrukcí 

ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve vý-
stavbě – Měřické metody ve výstavbě – Všeobecné 
zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

ČSN ISO 7737 (73 0212) Geometrická přesnost ve vý-
stavbě – Tolerance ve výstavbě – Záznam dat o přes-
nosti rozměrů

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
– Kontrola přesnosti

Část 1: Základní ustanovení

ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve vý-
stavbě – Určování přesnosti měřících přístrojů

Část 2: Měřická pásma

Část 7: Přístroje používané při vytyčování

ČSN ISO 8322-10 (73 0212) Pozemní stavby – Měřící 
přístroje – Určování přesnosti během používání

Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro 
měření vzdáleností do 150 m

ČSN 73 0212-3,4,5,6 a 7 Geometrická přesnost ve vý-
stavbě – Kontrola přesnosti

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílů

Část 6: Statistická analýza a přejímka
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Část 7: Statistická regulace (1994)

ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby – Postupy 
měření a vytyčování

Slovník a vysvětlivky

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů

ČSN ISO 4463-1,2 a 3 (73 0411) Měřící metody ve 
výstavbě – vytyčování a měření

Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření 
a přejímací podmínky

Část 2: Měřické značky

Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřic-
kých služeb

ČSN 73 0415 Geodetické body

ČSN 73 0420-1 a 2 Přesnost vytyčování staveb

Část 1: Základní ustanovení

Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN P ENV 13670-1 (ČSN 73 24 00) Provádění beto-
nových konstrukcí

Část 1: Společná ustanovení

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových kon-
strukcí

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací – 
Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové 
vrstvy

ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Lité asfalty

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové 
kryty

Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek – Dlažby a dílce

Část 1: Kryty z dlažeb

Část 2: Kryty ze silničních dílců

Část 3: Kryty z vegetačních dílců

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových 
vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komuni-
kací

6.2 Citované předpisy

TP 113 Značky a symboly pro výkresy pozemních ko-
munikací

TP Dlažby pro konstrukce PK, 2007
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