
    Všeobecné znalosti 

 

   1.   Který  předpis/co zajišťuje závaznost technických norem? 

   2.   Proč jsou vydávány TKP? 

   3.   Co se prokazuje průkazními zkouškami? 

   4.   Jakou musí mít laboratoře způsobilost, aby mohly provádět průkazní a kontrolní zkoušky? 

   5.   Jakou musí mít laboratoře způsobilost, aby mohly provádět rozhodčí zkoušky? 

   6.   Je zhotovitel povinen předávat TDS protokoly s výsledky zkoušek? 

   7.  Kdy je zhotovitel povinen předávat objednateli souhrnnou zprávu o hodnocení kvality? 

   8.  Co musí obsahovat souhrnná zpráva o hodnocení kvality prací? 

   9.  Co musí zajistit zhotovitel před prováděním průkazních zkoušek?  

 10.  Co jsou to kontrolní zkoušky? 

 11.  Co se rozumí pod pojmem odsouhlasení prací? 

 12.  Co musí zhotovitel přiložit k žádosti o odsouhlasení prací? 

 13.  Má objednatel/správce přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů a výrobny směsi za 
účelem kontroly správnosti odběru vzorků a kontroly zkoušek a měření?  

 14.  Kdo vypracuje kontrolní a zkušební plán? 

 15.  Jaký předpis určuje metodu příslušné zkoušky v případě, že je normou povolena volba více 
metod zkoušky? 

 16.  Kdy může objednatel/správce stavby souhlasit se slevou z ceny? 

 17.  U jakých typů pozemních komunikací se jako kontrolní zkouška prokazují protismykové 
vlastnosti obrusné vrstvy? 

 18. U jakých typů pozemních komunikací se jako kontrolní zkouška provádí měření indexu IRI 
případně měření multifunkčním zařízením měřícím nerovnosti v podélném směru (IRI), 
příčný sklon, příčné nerovnosti, hloubku kolejí a makrotexturu povrchu? 

 19.  Jak zhotovitel dokladuje způsobilost provádět vybrané technologie? 

 20.  Může zhotovitel předat dílo jako celek ke zhotovení jiné osobě? 

 21.  Musí být u výrobků určených pro trvalé zabudování do stavby prováděny kontrolní zkoušky 
když má výrobek platné prohlášení o shodě / ES prohlášení o shodě / prohlášení shody? 

 22.  Jsou všechna ustanovení souvisejících platných právních předpisů neuvedená 
v jednotlivých kapitolách TKP  pro zhotovitele stavby závazná? 

 23.  V jakých případech je jmenován správce stavby pro stálý stavební dozor? 

 24.  Kdy je jmenován správce stavby pro občasný stavební dozor? 

 25.  Může správce stavby přenést povinnosti a delegovat pravomoc na asistenty? 

 26.  Je v pravomoci správce stavby měnit Smlouvu o dílo? 

 27.  Může být objednatelem provedena výměna správce stavby? 

 28.  Ve kterém dokumentu jsou vymezeny povinnosti a pravomoci správce stavby? 

 29.  Jak má správce stavby postupovat při odsouhlasování nebo rozhodování o záležitostech 
plynoucích ze smlouvy o dílo? 



 30.  Jak často má být při výkonu stálého stavebního dozoru přítomen správce stavby nebo jím 
pověření asistenti na stavbě? 

 31.  Požaduje se přítomnost správce stavby jím pověřených asistentů při předání stavby 
(objektů, úseků) uživateli a  při kolaudaci stavby: 

 32.  Je správce stavby oprávněn dát souhlas zhotoviteli k vykonávání práce na staveništi 
v místně uznaných dnech pracovního klidu a mimo pracovní dobu uvedenou v Příloze 
k nabídce? 

 33.  V případě nesouhlasí-li zhotovitel s rozhodnutím, názorem, souhlasem, návrhem dohody 
nebo konáním správce stavby a nedojde k dohodě zhotovitele s objednatele, platí rozhod-
nutí správce stavby? 

 34.  Jsou osoba(-y) vykonávající autorský dozor (AD) a správce stavby nějak funkčně či organi-
začně závislé? 

 35.  Má správce stavby v rámci své působnosti nějaké povinnosti vůči pracovníkům orgánů 
státního stavebního dohledu a státního odborného dozoru? 

 36.  Pokud byl správce stavby jmenován již před společnou prohlídkou staveniště pro uchazeče 
v průběhu soutěžní lhůty, je jeho povinnost se jí zúčastnit. 

 37.  Kdy může správce stavby dát zhotoviteli pokyn k zahájení prací? 

 38.  Kdy může zhotovitel postupovat podle správci stavby předloženého Programu prací 
zhotovitele a odhadu plateb (Program)? 

 39.  V kolika vyhotoveních (soupravách) je povinen zhotovitel předat správci stavby RDS, pokud 
není v zadávací dokumentaci uveden požadavek na větší počet souprav? 

 40.  V jakém rozsahu je povinností správce stavby opatrování dokumentace pro provedení díla 
a vedení její evidence? 

 41.  Kdo za zhotovitele může vykonávat zeměměřičské práce? 

 42.  Které dokumenty jsou pro účely posouzení priority dokumentů nadřazeny. 

 43.  V jaké lhůtě může zhotovitel uplatnit námitky vůči měření množství prací zjištěné správcem 
stavby bez přítomnosti zhotovitele v souvislosti s měsíční fakturací, tzn. prohlásit je za ne-
správné? 

 44.  V jaké lhůtě musí správce stavby zhotoviteli oznámit svůj úmysl být účasten zkoušek pro 
kontrolu dokončených prací? 

 45.  K čemu slouží dokument „Prohlášení shody“ vydané výrobcem nebo dovozcem a nebo 
distributorem? 

 46.  Mají být společně s Prohlášením o shodě, Prohlášením shody nebo Certifikátem předklá-
dány protokoly o zkouškách s jejich výsledky? 

 47.  Může zhotovitel použít ke stavbě jiných výrobků, než určených v ZDS? 

 48.  Jaké další doklady kromě dokladů o posouzení shody nebo posouzení vhodnosti výrobků 
správce stavby vyžaduje? 

 49.  Který z dokumentů v případě náhodných odlišností má prioritu? 

 50.  Kdo hradí zkoušky nařízené správcem stavby a neobsažené v Souhrnu smluvních dohod 
(TKP, ZTKP)? 

 51.  Jaká je pro správce stavby lhůta pro vydání nebo odmítnutí vydání Protokolu o převzetí pra-       
cí? 



52.  Je správce stavby oprávněn podat příslušnému stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci, být 
účasten kolaudačního řízení a vznášet požadavky vůči zhotoviteli vyplynuvši z  kolaudační-
ho řízení?  

53.  Co musí obsahovat protokol o ukončení záruční doby? 

54. Musí něco udělat (jak se event. má zachovat) správce stavby/ asistent, když zjistí nesrovna-
losti/chybu v RDS? 

55.  Co musí udělat (jak se má zachovat) správce stavby/asistent, když zjistí neshodu skuteč-
ného stavu na stavbě s předpoklady projektové dokumentace v RDS? 

56. Musí (event. jak má) reagovat správce stavby/asistent na zjištěné porušení zásad bezpeč-
nosti práce při zhotovovacích pracích zhotovitele? 

57.  Je vyžadována účast správce stavby/asistenta u provádění kontrolních zkoušek na stave-
ništi? 

58.  Je nutná účast správce stavby/asistenta na staveništi u odběru vzorků pro kontrolní 
zkoušky? 

59. Může správce stavby/asistent objednatelem odsouhlasené laboratoři zhotovitele určovat 
místa provádění kontrolních zkoušek a odběrů vzorků pro kontrolní zkoušky nebo  je to 
v plné kompetenci laboratoře, kde zkoušku provede a vzorek odebere a požadavky staveb-
ního dozoru se nemusí  řídit? 

60. Je povinností  správce stavby/asistenta průběžně sledovat provádění složitějších technolo-
gických procesů při realizaci díla zhotovitelem nebo plně stačí, že zhotovitel má odsouhla-
sený technologický předpis a dozor stavby nemusí sledovat provádění prací a může se vě-
novat jiné činnosti. 

61.  V jakých případech má správce stavby/asistent (pokud ho vůbec má) přerušit práce 
zhotovitele v daném úseku/části díla? 

62.  Jak správce stavby/asistent provede přerušení prací? 

63.   Jak se správce stavby/asistent má zachovat v případě neshody výsledků kontrolních 
zkoušek zhotovitele a kontrolních (ověřovacích) zkoušek objednatele/správce stavby? 

64.  Kdo hradí kontrolní (ověřovací) zkoušky objednatele/správce stavby a kdo hradí rozhodčí 
zkoušky. 

65.  Jaká laboratoř může provádět rozhodčí zkoušky? 

66. Co je povinen zhotovitel (pokud je vůbec povinen) předkládat za doklady prokazující jejich 
vhodnost k výrobkům, které nejsou stanovené ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a Nařízení 
vlády 163/2002 Sb. a 190/2002 Sb., vše v platném znění - tzv. „ostatní výrobky“? 

67.  Co je STO (stavební technické osvědčení), proč se vydává a k čemu slouží? 

68.  Je výrobce, dovozce nebo distributor oprávněn vydat „prohlášení o shodě“ a kdo ho může 
za něj podepsat?  

69. Je výrobce, dovozce nebo distributor oprávněn vydat „prohlášení shody“ a kdo ho může  za 
něj podepsat? 

70.  Pokud je k výrobku vystaveno stavební technické osvědčení (STO), má správce stavby a 
jeho asistenti právo toto STO po zhotoviteli požadovat pro potřeby procesu odsouhlasování 
výrobku správcem stavby/objednatelem ? Je zhotovitel povinen toto STO předložit ? 

71.  Jaké doklady a prohlášení musí být předloženy zhotovitelem k žádosti o odsouhlasení jeho 
podzhotovitele, který nebyl uveden v nabídce? 

72. Jaké jsou druhy technických norem a jak se používají na stavbě? 

73. Které normy jsou platné a které závazné? 



 74. Co obsahují ZTKP stavby a k čemu slouží? 

 75. Co jsou to TP (Technické podmínky MD), jakou mají úlohu, jak se používají a jakou mají na 
stavbách závaznost? 

 76. Co jsou to zkoušky typu (ZT/ITT) a kde se využívají? 

 77. Co musí splňovat staveništní laboratoř? 

 78. Zúčastňuje se správce stavby kontrolních zkoušek? 

 79. Pokud se správce stavby zúčastní kontrolní zkoušky, co při tom kontroluje? 

 80. Na jak velkou část stavby se KZP zpracovává? 

 81. Jaké jsou principy pro schválení zvýšení ceny nebo změny popisu položky prací během 
stavby? 

 82. Jaké náležitosti musí mít RDS, aby mohla být používána na stavbě k provádění a kontrole 
prací? 

 83. Kdo může měnit a doplňovat RDS? 

 84. Kdo provádí kontrolu, zda RDS je v souladu se ZDS? 

 85. Zúčastňuje se správce stavby, případně asistent správce stavby předání a převzetí objektu 
objednatelem stavby? 

 86. Jaké činnosti a doklady zajišťuje nebo připravuje správce stavby pro přejímací řízení? 

 87. Kdo nebo co stanovuje délku záruční doby, kdo je oprávněn ji měnit? 

 88. Kdo zodpovídá za vedení stavebního deníku na stavbě? 

 89. Kdo má právo a kdo povinnost provádět zápisy do stavebního deníku? 

 90. Co se do stavebního deníku zapisuje? 

 91. Kde je stavební deník uložen a jak se s ním zachází, jak se nakládá s kopiemi? 

 92. Jaké náležitosti musí mít stavební deník? 

 93. Co obsahuje Technologický předpis (TePř) pro provádění prací? 

 94.  Je Technologický předpis (TePř) nutný pro udělení souhlasu s prováděním prací? 

 95. Kdo zpracovává Technologický předpis (TePř), kdo jej kontroluje a schvaluje, podle jakých   
pravidel? 

 96.  Kdo na staveništi zodpovídá za bezpečnost práce? 

 97.  Čím se na stavbě řídí bezpečnost práce? 

 98. Kterému podzhotoviteli může zhotovitel zadat práce? 

 99.  Je v pravomoci asistenta správce stavby měnit ZTKP stavby? 

100. Co je stanovený výrobek v legislativě ČR? 

101. Může být do stavby zabudován nestanovený výrobek? 

102. Co musí vykonat správce stavby, když zjistí hrubé porušení Technologického předpisu 
(TePř)? 

 

 


