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Obchodní podmínky 

• co to je termín „FIDIC“ – Mezinárodní federace 
konzultačních inženýrů 

• publikace FIDIC – Condition of Contract for Construction  
(Red Book) 

• důvod vzniku – stanovit práva a povinnosti účastníků 
výstavby 

• Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací 
vypracovány na základě publikace FIDIC– Condition of 
Contract for construction  (Red Book) 

• část Všeobecné obchodní podmínky- překlad části 
General   Condition 



Základní ustanovení pravomocí správce 

stavby v VOP 

 

• článek 3.1 VOP - Správce stavby vykonává pravomoc 
náležející správci stavby, tak jak je uvedena ve Smlouvě o 
dílo nebo jak   z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby 
správce stavby získal souhlas objednatele před výkonem 
určité pravomoci, musejí být takové požadavky takto 
uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. 
Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci 
správce stavby další omezení, s výjimkou těch, které jsou 
sjednány se zhotovitelem. 

• Avšak kdykoliv správce stavby vykonává určitou 
pravomoc, pro niž se vyžaduje souhlas objednatele, potom 
se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že objednatel 
souhlas poskytl. 

 



Základní ustanovení pravomocí správce 

stavby v VOP 

 

• vazba na čl.3.1 ZOP 

     Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než 
přistoupí k následným krokům podle následujících článků 
těchto Podmínek: 

 (a) Článek 13.1 (Právo na změnu) a 13.2 (Zhodnocení) v 
případě změn, které mají vliv na přijatou cenu stavby 

 (b) Článek 8.4. (Prodloužení lhůty pro dokončení) 

   

 V některých případech velmi rozporuplné doplnění v 
rámci ZOP ( např. bude doplněno atd.) 

 

 



Základní ustanovení pravomocí správce 

stavby v VOP - schvalování materiálů 

 

 schvalování materiálů je popsáno velmi všeobecně  v 
čl.7.2 VOP Vzorky: 

     Zhotovitel předá správci stavby následující vzorky 
materiálů a potřebné informace ke schválení před tím, než 
budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě: 

 a) standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky 
uvedené ve Smlouvě o dílo, to vše na náklady zhotovitele, 
a 

 b) další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude 
chápáno jako změna. 

 Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené 
použití na stavbě. 

 



Základní ustanovení pravomocí správce 

stavby v VOP – schvalování materiálů 

 

• vazba  čl.7.2 VOP schvalování materiálů  a vazba na MP 
čl. 4.7.3: 

 ......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. 

 Veškeré změny oproti ZDS se řeší jako změna v souladu s 
OP. 

     

 



Důležité 

• VOP čl.3.1. c) veškerá schválení, kontroly, potvrzení, 
souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky nebo podobné kroky správce stavby (včetně 
absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné 
odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy o dílo, včetně 
odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

• MP 4.6.1 Odsouhlasením prací ve smyslu ustanovení OP se 
míní souhlas správce stavby s polohou, tvarem, rozměry, 
množstvím, jakostí a ostatními charakteristikami stavby 
odpovídajícími požadavkům dokumentace, TKP, ZTKP a s 
oceněním provedených prací. Toto odsouhlasení však 
nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze 
Smlouvy o dílo. 

• MP 4.6.3 Jakákoliv kontrola a odsouhlasení správcem stavby 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za provedené práce. 



Změny a úpravy 

• Dle VOP 13.1 změny iniciuje  Správce stavby 

• Dle VOP 13.2 zhodnocení navrhuje zhotovitel 

  

 Pozn.: většinou tyto dva články jsou uvedeny v ZOP čl 3.1, 
že Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než 
přistoupí ke krokům v rámci výše uvedených bodů 



Disproporce 

• Správce stavby se má chovat nestranně jak ke zhotoviteli 
tak k objednateli 

• postupovat v souladu s čl.3.5 VOP (rozhodování), to 
znamená, že se pokusí dosáhnout shody předchozí 
konsultací s oběma  stranami dříve, než v dané záležitosti 
rozhodne 

 

 Ale ve většině případů je Správce stavby 
zaměstnancem objednatele! 



Děkuji za pozornost 

 


