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Ú V O D
Od vydání prvního pracovního znûní dokumentu V˘kony a honoráfie architektÛ, inÏen˘rÛ a technikÛ uplynulo právû deset let.

Sedm let pak uplynulo od uceleného a zatím posledního vydání z konce roku 1996 (âKAIT), resp. poãátku roku 1997 (âKA).

Od obou tûchto vydání nastal ve v˘voji profese znaãn˘ posun. Profesní samospráva se stabilizovala, profesní pravidla pronikla

hloubûji do povûdomí profesního i spoleãenského. Byly vypracovány smluvní standardy pro fiadu oborÛ ãinnosti architektÛ,

inÏen˘rÛ a technikÛ. Byly rovnûÏ v úzké spolupráci architektÛ a inÏen˘rÛ zpracovány a vydány podstatné ãásti profesních stan-

dardÛ dokumentaãních a v˘konov˘ch, které se ostatnû staly základem tohoto nového vydání. Skuteãností zásadní byla do znaã-

né míry úspû‰ná implementace honoráfiov˘ch a v˘konov˘ch pfiedpisÛ v profesní praxi minul˘ch nûkolika let. ¤ád byl a dosud

je metodicky vyuÏíván ‰irok˘m spektrem projektové, investorské i dodavatelské sféry a stavebního managementu a byl pfii pfií-

leÏitosti mezinárodního stavebního veletrhu ForArch vyhodnocen dokonce jako nejúspû‰nûj‰í metodická publikace v oboru.

Autorsk˘ kolektiv k jeho praktickému vyuÏití od té doby uspofiádal fiadu odborn˘ch semináfiÛ a podal mnoho komentáfiÛ 

a vysvûtlujících stanovisek.V‰echny tyto skuteãnosti vedly autorsk˘ t˘m âeské komory architektÛ, âeské komory autorizova-

n˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû a âeského svazu stavebních inÏen˘rÛ ke zpracování nové tfietí (resp. druhé pra-

covní) verze V˘konÛ a honoráfiÛ architektÛ, inÏen˘rÛ a technikÛ (honoráfiového fiádu), jejíÏ znûní máte pfied sebou.

Proã v tomto pfiípadû nikoli kompletní a definitivní, tedy proã druhé pracovní znûní? Pro tento postup byla celá fiada dÛvodÛ.

Pfiedev‰ím se mûní zákon o v˘konu povolání. Souãasnû se chystá promûna stavebního práva, jehoÏ struktura dozná jak v ãásti

územnû plánovací vãetnû územního fiízení, tak v ãásti stavebního fiádu mnoha podstatn˘ch systémov˘ch zmûn,které budou mít

na ãinnost autorizovan˘ch osob bezprostfiední vliv. Oãekáváme pfiedev‰ím, Ïe bude pfiekonán dosavadní (stále je‰tû pfieÏívající

stav), pfii nûmÏ není osobní odpovûdnost architekta, popfiípadû inÏen˘ra respektována v celém rozsahu jeho profesních v˘ko-

nÛ v mífie, která je v‰ak jiÏ dnes souãástí ãeského právního fiádu, a to prostfiednictvím zákona o v˘konu povolání.Toto v‰e nás

vedlo k vydání pracovního textu, kter˘ základní my‰lenky, k nimÏ nová právní úprava smûfiuje, obsahuje, kter˘ v‰ak musí 

souãasnû odpovídat dosud platnému právu. Obûma tûmito právními úpravami vstoupí totiÏ do v˘konu profese architekta, inÏe-

n˘ra i technika nové skuteãnosti, k nimÏ bude nutno následnû pfiihlédnout a co nejdfiíve na nû reagovat vydáním nového 

úplného znûní v˘konového a honoráfiového fiádu, pro kter˘ je právû pfiedloÏené pracovní znûní dÛleÏit˘m krokem.

JiÏ ve svém prvním, ale zejména ve druhém vydání tohoto dokumentu nastoupila âeská komora architektÛ (ve spolupráci 

s âKAIT) cestu obnovy profese zaloÏené na evropsky a svûtovû srovnateln˘ch standardech, a to jednak profesními standardy

UIA,které byly souhrnnû publikovány âeskou komorou architektÛ v roce 1999 (Roãenka 199/2000) a dále standardy ACE,které

z uveden˘ch dokumentÛ UIA vycházejí rovnûÏ. Je potû‰ující skuteãností, Ïe se zpÛsobu v˘konu profese, zaloÏenému zákonem

o v˘konu povolání v roce 1992 dostává v souãasnosti opakovanû potvrzení.Av‰ak i v souvislosti s nov˘mi ãesk˘mi i evropsk˘-

mi právními pfiedpisy a s pfiípravou vstupu âR do EU nastala nutnost zachytit souãasn˘ v˘voj v˘konu povolání ve stavebnictví,

pfiihlédnout k nûmu a zobecnit fiadu nov˘ch skuteãností, srovnat vyuÏití honoráfiové metodiky s evropsk˘mi zvyklostmi a vydat

novelu V˘konového a honoráfiového fiádu. RovnûÏ nûkterá nedávná rozhodnutí Evropského soudního dvora ve vûci národních

honoráfiov˘ch fiádÛ nezpochybÀují právo vydávat je, neboÈ evropskému právu neodporují.

Architekt a inÏen˘r zaãínají b˘t tedy postupnû stále více vnímáni jako skuteãní odborní advokáti svého klienta v pÛvodním

smyslu tohoto slova - tedy advokáta jako nûkoho, koho voláme k poradû a k pomoci, k obhajobû sv˘ch zájmÛ.Aby mohl toto

svoje poslání plnit, aby mohl poskytovat klientovi sluÏby vskutku profesionální, k tomu musí splÀovat fiadu pfiedpokladÛ a pod-

mínek, jak je blíÏe vymezuje právní fiád a jak jsou také souãástí profesního a etického kodexu architekta a inÏen˘ra. Spoleãnost

stále více dospívá k poznání nezbytnosti zv˘‰ená osobní odpovûdnost fyzické osoby za v˘kon ãinností,uspokojujících indi-

viduální a tedy v konkrétní situaci vÏdy velmi promûnlivé potfieby klientÛ, na jejichÏ kvalitû je ov‰em zároveÀ vefiejn˘ zájem.

Ani spoleãnost souãasná se nedokázala s tímto nárokem na nutnou kvalitu uveden˘ch profesí vyrovnat jinak neÏ formou 

pfiísnûj‰ího právního reÏimu pro jejich v˘kon. DÛvody lze (v souladu s legislativou Evropské unie) shrnout do nûkolika blokÛ.
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âinnosti vykonávané autorizovan˘mi osobami 

 • mají v˘znamn˘ vliv na zdraví, Ïivot, majetek a Ïivotní prostfiedí obãanÛ,

 • mají vÏdy individuálního jmenovitého adresáta a nelze je poskytovat vÛbec anebo jenom velmi obtíÏnû anonymní-

mu adresátovi v jakési standardizované podobû,

 • vyÏadují vysok˘ stupeÀ kvalifikace, zejména dlouhodobé ‰kolení a obvykle i dlouhodobou odbornou praxi,

 • mají tvÛrãí charakter s vysok˘m stupnûm individuálního autorského pfiínosu,

 • jsou pro svoji sloÏitost obtíÏnû posuzovatelné laiky, pfiiãemÏ v‰ak mohou zpÛsobit ‰kody velkého rozsahu na majet-

ku a zdraví,

 • vyÏadují nezávislost, neboÈ ti, kdo ãinnosti konají se ãasto pohybují na samé hranici mezi zájmy soukrom˘mi a vefiej-

n˘mi, pfiiãemÏ se mnohdy nemohou vyhnout stfietÛm i se zájmy státu samotného v zájmu zachování a ochrany práv

jejich klientÛ - a to práv, která nepochybnû patfií k jejich právÛm základním.

V˘kon územnû plánovacích a stavebnû projektov˘ch ãinností patfií v‰ude ve svûtû k ãinnostem, s nimiÏ právní fiád spojuje tyto

zvlá‰tní právní dÛsledky, respektive které podfiizuje zvlá‰tnímu právnímu reÏimu.

Z uveden˘ch dÛvodÛ patfií i smlouvy o zhotovení, projednání a provedení projektu stavebního díla (pozemních, inÏen˘rsk˘ch

a technologick˘ch staveb a zafiízení, geotechnick˘ch prÛzkumÛ a inÏen˘rské geodézie), smlouvy o zhotovení a projednání

územnû plánovací dokumentace (vãetnû plánování území zemûdûlské a lesní krajiny), smlouvy o zhotovení, projednání a pro-

vedení projektu zahradních a krajináfisk˘ch úprav a systémÛ ekologické stability, jakoÏ i smlouvy o zhotovení, projednání a pro-

vedení staveb interiérov˘ch, v˘stavnick˘ch a scénick˘ch sv˘m obsahem mezi nejkomplikovanûj‰í profesní smlouvy, pro nûÏ

jsou v fiadû zemí svûta vypracovávány v‰eobecné podmínky pro poskytování vysoce kvalifikovan˘ch sluÏeb v rámci tûchto

smluv uskuteãÀovan˘ch, jimiÏ se má úãinnû bránit v mífie co nejvût‰í moÏnému vzniku budoucích ‰kod. Nezbytn˘m v˘chodis-

kem je jasná, v‰em zúãastnûn˘m subjektÛm dostateãnû pfiehledná a zároveÀ celistvá struktura a obsah v˘konÛ autorizovaného

architekta (urbanisty), inÏen˘ra a technika ve smluvním vztahu ke klientovi. Úplnost v˘konÛ a tomu odpovídající v˘‰e honorá-

fiÛ je nutnou (byÈ jistû ne postaãující) podmínkou pro kvalitní projekt.A jenom kvalitní projekt je, jak bylo jiÏmnohokrát pfii 

rÛzn˘ch pfiíleÏitostech fieãeno, pfiedpokladem pro úsporu nákladÛ pfii samotné realizaci stavby ãi úspû‰ném uplatÀování 

územního plánu.

Smyslem a posláním pfiedloÏeného pracovního dokumentu bylo a je vytvofiit obecnû pfiijateln˘ mechanismus takové konstruk-

ce ceny projektov˘ch prací a souvisících sluÏeb, poskytovan˘ch architekty, inÏen˘ry a techniky klientovi, která vytvofií vhodn˘

základ pro sjednávání smluvních cen v rámci trÏního pÛsobení nabídky a poptávky a která zároveÀ umoÏní celistv˘,osobnû zod-

povûdn˘ v˘kon profese a úplnou nabídku sluÏeb architekta, inÏen˘ra a technika klientovi.Aby mohlo b˘t postupnû dosahová-

no této mety, musí se promûÀovat desítkami let devastované vûdomí a povaze a cenû du‰evní práce, o nutnosti úzké spoluprá-

ce klienta s architektem, inÏen˘rem nebo technikem a spolupráce tohoto „tandemu“ se stavební firmou. Cel˘ systém musí b˘t

postaven na jemném pfiedivu trojjediné vzájemné dÛvûry a kontrolovatelné odpovûdnosti.

„V˘kony a honoráfie“ byly jiÏ ve vydání v roce 1997 vzhledem ke své komplexnosti rozsáhlej‰í a jejich struktura byla propra-

covanûj‰í, coÏ pfiispívalo k jejich pfiehlednosti a systematiãnosti. ProtoÏe byl autorsk˘ t˘m veden snahou po je‰tû snaz‰í a rych-

lej‰í orientaci v dokumentu, bude nadále uspofiádán do pûti samostatn˘ch, logicky souvisících celkÛ odpovídajících systemati-

ce stavebního zákona, kter˘ je základním právním rámcem ãinností autorizovan˘ch architektÛ, inÏen˘rÛ a technikÛ.Tyto samo-

statné ãásti v‰ak budou graficky vypraveny jednotnû a budou tvofiit postupnû celek vzájemnû propojen˘ch dokumentÛ odpo-

vídající podobû, v níÏ byl tento dokument vydán âeskou komorou architektÛ poãátkem roku 1997. DÛvodem pro rozdûlení do

samostatn˘ch celkÛ je pfiedev‰ím snaha umoÏnit pruÏnûj‰í a úãelnûj‰í uÏívání tohoto dokumentu v profesní praxi.

âást první bude vûnována ãinnostem územnû plánovacím a ãinnostem na nû navazujícím, které mohou b˘t souhrnnû nazvá-

ny krajinné plánování (plánování vyuÏití a uspofiádání zemûdûlské a lesní krajiny) a zpracovávání pozemkov˘ch úprav.
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âást druhá, která je vydávána jako první v pofiadí a která je nejobsáhlej‰í, je vûnována ãinnostem pfii zpracovávání projektÛ

pozemních staveb, inÏen˘rsk˘ch staveb, technologick˘ch staveb, objektÛ a zafiízení.

âást tfietí bude obsahovat v˘kony a honoráfie spojené s obory bezprostfiednû souvisejícími s projektováním staveb, objektÛ a

zafiízení, a to technologick˘ch zafiízení, nosn˘ch konstrukcí pozemních, inÏen˘rsk˘ch a technologick˘ch staveb, geotechnické-

mu prÛzkumu, technice prostfiedí staveb a inÏen˘rské geodézii a dal‰ím navazujícím prÛzkumov˘ch ãinnostem, pokud nejsou

uvedeny pfiímo v pfiíslu‰né ãásti VH¤..

âást ãtvrtá bude vûnována interiérové tvorbû a ãinnostem souvisícím, zejména jiÏ tradiãnû v˘stavnictví a scénick˘m stavbám

filmov˘m a divadelním.

âást pátá bude vûnována ãinnostem pfii projektování zahradních a krajináfisk˘ch úprav vãetnû zpracovávání projektÛ územ-

ních systémÛ ekologické stability.

Základním posláním dokumentu je poskytnout celistvou informaci o rozsahu a obsahu profesních sluÏeb, poskytovan˘ch auto-

rizovan˘mi osobami. Proto je základní a rozhodující pozornost autorÛ vûnována pfiedev‰ím velmi dÛkladnému v˘mûru posky-

tovan˘ch sluÏeb v jednotliv˘ch v˘konov˘ch fázích,pfiiãemÏ jsou v tûchto fázích relativnû detailnû popsány v˘kony základní,bez

nichÏ není moÏno obvykle dosáhnout vskutku kvalifikovaného v˘sledku, a v˘kon zvlá‰tní, pfiedstavující nadstandardní sluÏby

architektÛ, inÏen˘rÛ a technikÛ klientovi. Doplnûna byla klientova souãinost v jednotliv˘ch v˘konov˘ch fázích. Pfiesnûji jsou

vypracovány referenãní tabulky a jsou doplnûny ilustrativními grafy, z nichÏ je i laikovi zfiejmá základní konstrukce honoráfie.

V˘konov˘ a honoráfiov˘ fiád postihuje profesionální v˘kony, které zpracovávají architekti, inÏen˘fii a technici pfii v˘konu svého

povolání, pfiiãemÏ pfiímá vazba zhotovitele dokumentace na objednatele – stavebníka dává fiadu moÏností pro v˘bûr dÛvûry-

hodného partnera a odpovídající zázemí pro inÏen˘ra, architekta a technika k fiádnému a nezávislému plnûní zakázky. Uvádí

v˘ãet v˘konÛ inÏen˘ra, architekta a technika v dostateãném ãlenûní a s moÏností jejich kontroly, doporuãen˘ obsah dokumen-

tace vybran˘ch v˘konov˘ch fází a v˘kon autorského a investorského (technického) dozoru.

Smlouvy, které jsou uÏívány v souvislosti s v˘konem profese a jejichÏ pfiedmûtem jsou v˘kony podle tohoto dokumentu, se má

zásadnû uzavírat pro v˘kon v‰ech v˘konov˘ch fází; v pfiípadech,kdy rozsah zakázky nebo její charakter umoÏÀují uzavfiít smlou-

vu o dílo pro v˘kon jednotliv˘ch v˘konov˘ch fází nebo redukovaného rozsahu nûkolika v˘konov˘ch fází, musí b˘t souãástí

smluvního ujednání ustanovení o ochranû autorsk˘ch práv architektÛ, popfiípadû inÏen˘rÛ, zejména o svolení k uÏití autorské-

ho díla. Je-li smlouva o dílo uzavfiena s pfiihlédnutím k charakteru zakázky a úãelnosti provádûn˘ch v˘konÛ na jednotlivé v˘ko-

nové fáze,popfiípadû na redukovan˘ poãet nûkolika v˘konov˘ch fází,pfiihlédne se pfii v˘poãtu honoráfie i k v˘konÛm,které bylo

nutno úãelnû vykonat nad rozsah jednotlivé v˘konové fáze, resp. které bylo nutno vykonat v rámci redukovan˘ch v˘konov˘ch

fází, popfiípadû nad jejich rozsah. Z tohoto základního pfiístupu plyne, Ïe tento dokument není urãen pro stanovování jednotli-

v˘ch podílÛ honoráfie profesí podílejících se na úplné dodávce projektov˘ch prací a souvisících sluÏeb, coÏ je nutno zdÛraznit,

protoÏe v tomto bodû docházelo k opakujícím se omylÛm; stanovení podílÛ pfiíslu‰í tomu,kdo nese vÛãi klientovi odpovûdnost

za plnûní ze smlouvy jako celku.

Autorizovan˘m osobám i ‰ir‰í stavební vefiejnosti by mûl tento V˘konov˘ a honoráfiov˘ fiád slouÏit minimálnû stejnû dobfie jako

pfiedchozí vydání pfii vûdomí dal‰í provûrky konkrétní stavební praxí. Pfiejeme vám v‰em, aby vám tento dokument byl spoleh-

liv˘m vodítkem pfii uzavírání smluv a stanovování smluvních cen, jejichÏ v˘‰e by mûla b˘t pfiimûfiená bezpeãnému a úplnému,

ovûfiitelnému a proveditelnému projektu a poskytnut˘m souvisejícím odborn˘m sluÏbám.

Za autorsk˘ t˘m

Jifií Plos, Michal Gabriel



1. V·EOBECNÁ âÁST

1.1. Obsah fiádu a rozsah pouÏití

1.1.1. Tento V˘konov˘ a honoráfiov˘ fiád v souladu s ustano-

vením § 23 odst. 6 písmeno i) zákona ã. 360/1992 Sb., stanovuje

metodické zásady honorování oprávnûn˘ch autorizovan˘ch osob.

1.1.2. V˘konov˘ a honoráfiov˘ fiád umoÏÀuje klientovi

dohodnout honoráfi s oprávnûnou osobou, která je povinnû

poji‰tûna dle § 16 zákona ã. 360/1992 Sb., je povinna se dále

vzdûlávat a mÛÏe b˘t za poru‰ení sv˘ch povinností discipli-

nárnû postiÏena.

1.1.3. Ustanovení honoráfie odpovídají minimálnû nutn˘m

nákladÛm pro vypracování úplné, proveditelné a bezpeãné

projektové dokumentace stavby, objektu nebo zafiízení a pos-

kytnutí dal‰ích v˘konÛ.

1.2. PouÏité právo a pofiadí dÛleÏitosti

1.2.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami klientem a

architektem, inÏen˘rem, popfiípadû technikem (dále jen

„architektem/inÏen˘rem (technikem)“) se fiídí:

1.2.1.1. právními pfiedpisy âeské republiky,

1.2.1.2. uzavfienou standardní profesní smlouvou,

1.2.1.3. ustanoveními v‰eobecn˘ch obchodních podmínek

pro stavby a dokumentaci staveb, na jejichÏ pouÏití smluvní

strany odkázaly,

1.2.1.4. technick˘mi normami, na nichÏ se smluvní strany

dohodly jako na normách závazn˘ch a na jejichÏ pouÏití odkázaly,

1.2.1.5. tímto fiádem, pokud se smluvní strany na jeho pou-

Ïití dohodly.

1.2.2. S v˘hradou závazn˘ch ustanovení ãeského práva je

toto pofiadí rozhodující také pro pfiípad, Ïe by si jednotlivá

ustanovení odporovala.

1.3. Uzavfiení smlouvy

1.3.1. Smlouva na vypracování dokumentace stavby,

objektu nebo zafiízení se uzavírá dle platného ãeského práva,

v souladu se smluvními standardy a písemnou formou, ledaÏe

charakter zakázky pfiipou‰tí v˘jimeãnû formu jinou.

1.4. Pojmy

1.4.1. Honoráfi ve smyslu tohoto fiádu je finanãní ohod-

nocení v˘konÛ architekta/inÏen˘ra (technika), které vedly

k pfiedem urãenému cíli nebo dílãímu cíli.

1.4.2. V˘kony autorizovan˘ch architektÛ, inÏen˘rÛ a tech-

nikÛ ve smyslu tohoto fiádu jsou ãinnosti,které musí b˘t vyko-

nány, aby bylo dosaÏeno urãeného cíle.

1.4.3. V˘konová fáze ve smyslu tohoto fiádu je sled v˘ko-

nÛ, jejichÏ v˘sledkem je urãit˘ dílãí cíl (napfi. návrh stavby,

vypracování dokumentace k Ïádosti o vydání územního roz-

hodnutí nebo stavebního povolení).

1.4.4. V˘stavba je proces realizace nov˘ch objektÛ a jak˘ch-

koliv zásahÛ do stávajících objektÛ, napfi. obnova, nástavba

nebo pfiístavba.

1.4.5. Stavba je souhrn dodávek stavebních materiálÛ,hmot,

a dílÛ,popfi.strojÛ,zafiízení a inventáfie vã.souvisejících prací,slou-

Ïících k vytvofiení díla na podkladû pfiíslu‰né dokumentace.

1.4.6. Soubor staveb je vzájemnû provoznû a ekonomic-

ky související soubor, jímÏ se uskuteãÀuje rozsáhlá a dlouho-

dobá v˘stavba na souvislém území nebo ke spoleãnému cíli.

1.4.7. Ucelená ãást stavby je zpravidla skupina staveb-

ních objektÛ a provozních souborÛ, které jako celek mají

plnit spoleãnou technicko-ekonomickou funkci.

1.4.8. Objekt je ucelená, úãelovû vymezená samostatná

ãást stavby, zpÛsobilá bezpeãného uÏívání a provozu, pro 

kterou lze stanovit v˘‰i zapoãitateln˘ch nákladÛ pro úãely

tohoto fiádu a tudíÏ i v˘‰i honoráfie samostatnû. Rozeznáváme

objekty pozemní, inÏen˘rské a technologické.

1.4.9. Kategorie objektÛ pro úãely tohoto fiádu slouÏí 

k rozli‰ení objektÛ podle nárokÛ, které jsou kladeny na jejich

navrhování a provedení.

1.4.10. Zafiízením se rozumí dílãí, obvykle provozní nebo

technologická ãást stavby nebo objektÛ.

1.4.11. Honoráfiové zóny slouÏí ke stanovení v˘‰e hono-

ráfiÛ pro jednotlivé kategorie objektÛ.

1.4.12. Zapoãitatelné náklady slouÏí pro úãely tohoto

fiádu jako podklad pro stanovení honoráfie. Stanovují se bud’

odhadem, nebo podle rozpoãtu. Podrobnûji v pfiíslu‰n˘ch

kapitolách.

1.4.13. Návrh/studie stavby (STS) je pfiedprojektová ãást

dokumentace dokládající koncepãní tvarové/hmotové,

materiálové, technologické a technické, dispoziãní a provoz-

ní fie‰ení stavby, objektu nebo zafiízení, popfiípadû jejich 

souboru, jejímÏ smyslem a úãelem je vzájemné ujasnûní si

zámûrÛ a stavebního programu mezi klientem a architek-

tem/inÏen˘rem (technikem) a ovûfiení proveditelnosti staveb-

ního programu ve zvoleném území.Vypracovává se standard-

nû ve variantách, nadstandardnû v alternativách.

1.4.14. Dokumentace k územnímu fiízení (DÚR) je

dokumentace obsahující projekt dokládající základní

tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické,

dispoziãní a provozní fie‰ení stavby, objektu nebo zafií-

zení, popfiípadû jejich souboru pfiedev‰ím z hlediska

souladu s poÏadavky klienta a v souladu s územnû plánova-

cí dokumentací, popfiípadû s územnû plánovacími podklady,

a s pfiedchozími rozhodnutími o území; projekt musí vyho-

vovat podmínkám ochrany zdrav˘ch Ïivotních podmínek,

ochrany pfiírodních a krajinn˘ch sloÏek Ïivotního prostfiedí,

zejména ochrany pfiírody a krajiny, ochrany zemûdûlského

pÛdního fondu, pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa,

vod, ovzdu‰í, podmínkám ochrany kulturního bohatství,

zejména památek, a obecn˘m technick˘m poÏadavkÛm na

v˘stavbu a obecn˘m technick˘m poÏadavkÛm zabezpeãují-

cím uÏívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace, popfiípadû speciálním pfiedpisÛm stanovujícím

základní technické podmínky dopravní, energetické, proti-

poÏární, bezpeãnosti konstrukãní, uÏivatelské a provozní,

bezpeãnosti práce a technick˘ch zafiízení a podobnû;
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projekt se pfiedkládá spolu s pfiíslu‰n˘mi vyjádfieními k návr-

hu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umís-

tûní stavby; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby

oprávnûné (autorizované) dle zákona ã. 50/1976 Sb. a záko-

na ã. 360/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

1.4.15. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) je

dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tva-

rové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dis-

poziãní a provozní fie‰ení stavby, objektu nebo zafiízení,

popfiípadû jejich souboru, a to v souladu s poÏadavky 

klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí,

s poÏadavky t˘kajícími se vefiejn˘ch zájmÛ, pfiedev‰ím 

splnûní obecn˘ch technick˘ch poÏadavkÛ na v˘stavbu 

a obecn˘ch technick˘ch poÏadavkÛ zabezpeãujících uÏívá-

ní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orien-

tace, a speciálních právních pfiedpisÛ, popfiípadû norem sta-

novujících podrobné technické podmínky dopravní, ener-

getické, protipoÏární, bezpeãnosti konstrukãní, hygienické,

uÏivatelské a provozní, bezpeãnosti práce a technick˘ch

zafiízení a zvlá‰tních pfiedpisÛ zaji‰Èujících komplexnost 

a plynulost v˘stavby, vãasné vybudování technického,

obãanského nebo jiného vybavení potfiebného k fiádnému

uÏívání; projekt se pfiedkládá spolu s dal‰ími podklady 

k Ïádosti o vydání stavebního povolení; tuto dokumentaci

zpracovávají pouze osoby oprávnûné (autorizované) dle

zákona ã. 50/1976 Sb. a zákona ã. 360/1992 Sb., ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ pro

1.4.15.1. samostatnou stavbu,

1.4.15.2. soubor staveb vãetnû zafiízení staveni‰tû,

1.4.15.3. jednotlivé stavby souboru, pokud budou po dokon-

ãení schopné samostatného uÏívání, podmiÀující pfieloÏky

inÏen˘rsk˘ch sítí a stavby zafiízení staveni‰tû.

1.4.16. Dokumentace pro provedení stavby-objektu (DPS)

je dokumentace obsahující projekt jednoznaãnû urãující

závazné poÏadavky tvarové/hmotové, materiálové, techno-

logické a technické, dispoziãní a provozní na jakost, mnoÏství

a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovan˘ch

zafiízení a na koneãné provedení stavby, objektu nebo zafiíze-

ní, popfiípadû jejich souboru; dokumentace pro provedení

stavby je propracováním pfiedchozích fází dokumentace do

té úrovnû, aby odbornû zpÛsobilému dodavateli stavby

umoÏnila stavbu, objekt nebo zafiízení provést. MÛÏe ve spe-

cifick˘ch pfiípadech slouÏit i jako dokumentace pro vyhledá-

ní zhotovitele stavby, objektu nebo zafiízení. Nenahrazuje rea-

lizaãní (v˘robní a dílenskou) dokumentaci stavby.Tuto doku-

mentaci zpracovávají pouze osoby oprávnûné (autorizované).

1.4.17. Dokumentace pro v˘bûr dodavatele (zhotovi-

tele) stavby (DZS) je dokumentace zpracovaná na základû

dokumentace pro provedení stavby, upravená do rozpoãto-

vé struktury pro úãely posouzení skladby a v˘‰e cenové

nabídky jednotliv˘ch uchazeãÛ o dodávku stavby, ovûfiení

odborné zpÛsobilosti uchazeãÛ provést fiádnû a vãas dodávku

stavby a porovnání dal‰ích smluvních podmínek, za kter˘ch

bude dodávka stavby provedena.

1.4.18. Realizaãní dokumentace stavby, objektu nebo

zafiízení je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby,

resp. její ãásti, obsahující zejména dílenské a v˘robní v˘kresy

slouÏící k realizaci stavby, objektu nebo zafiízení. Zpracování

realizaãní dokumentace není souãástí v˘konÛ architekta/

inÏen˘ra podle tohoto fiádu a honoráfi za její vypracování se

podle tohoto fiádu neurãuje. Architekt/inÏen˘r mÛÏe b˘t

povûfien v˘konem dohledu nad jejím zpracováním, obvykle

jako souãásti v˘konu autorského dozoru.

1.4.19. Autorsk˘ (estetick˘ a technick˘) dozor (ATD)

je dohled architekta/inÏen˘ra jakoÏto autora nad souladem

kvalitativních parametrÛ projektu (tvarov˘ch/hmotov˘ch,

materiálov˘ch, technick˘ch a technologick˘ch, dispoziãních

a provozních) s provádûnou stavbou, objektem nebo zafiíze-

ním, popfiípadû supervize nad souladem realizaãní (v˘robní

nebo dílenské) dokumentace vypracovávané dodavatelem

stavby s projektem.Autorsk˘ dozor je vykonáván na základû

smlouvy mezi klientem (objednatelem) a zhotovitelem (auto-

rem) osobou, která pfiíslu‰nou dokumentaci autorsky zpraco-

vala, popfiípadû osobou autorem povûfienou. Na v˘znamn˘ch,

technicky a architektonicky sloÏit˘ch a rozsáhl˘ch stavbách

je obvykle autorsk˘ dozor trval˘,na ostatních stavbách obãasn˘.

1.4.20. Investorsk˘ (technick˘) dozor (ITD) je ãinnost

fyzické nebo právnické osoby povûfiené klientem (stavební-

kem, investorem, objednatelem) nad souladem kvantitativ-

ních a kvalitativních parametrÛ projektu s provádûnou stav-

bou,objektem nebo zafiízením. Investorsk˘ (technick˘) dozor

nesmí b˘t vykonáván osobou v zamûstnaneckém nebo smluv-

ním vztahu s osobou, která je odpovûdná za vedení stavby.

Oprávnûná autorizovaná osoba povûfiená v˘konem investor-

ského technického dozoru je rovnûÏ povûfiena sledovat sou-

lad provádûné stavby s právními pfiedpisy, vydan˘mi správní-

mi rozhodnutími a dal‰ími podmínkami stanoven˘mi smlou-

vou s klientem (objednatelem).

1.4.21. Oprávnûná autorizovaná osoba je autorizo-

van˘ architekt, inÏen˘r nebo technik dle § 4 a § 5 zákona 

ã. 360/1992 Sb., o v˘konu povolání autorizovan˘ch architek-

tÛ a o v˘konu autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

1.5. Povinnosti a kompetence 

1.5.1. Architekt/inÏen˘r (technik) vykonává svou ãinnost

ve prospûch klienta a jedná pfii tom odpovûdnû vÛãi Ïivotní-

mu prostfiedí a vefiejn˘m zájmÛm. Je nezávisl˘, pokud jde

o volbu firem, systémÛ a dodavatelÛ, pokud si jejich v˘bûr

nevyhradí klient ve smlouvû.

1.5.2. V˘bûr architekta/inÏen˘ra (technika) se má fiídit jeho

zpÛsobilostí k realizaci zakázky. Architekt/inÏen˘r (technik)

poskytuje ve smyslu tohoto fiádu poradenské,expertní a projek-

tové sluÏby, sluÏby autorského a technického dozoru, vypraco-

vává posudky a zaji‰Èuje vedení zakázky.

1.5.3. Architekt/inÏen˘r (technik) hájí zájmy klienta podle

svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí s vyuÏitím v‰eobecnû

uznávaného standardu vûdomostí svého oboru.

1.5.4. Architekt/inÏen˘r (technik) nepfiijímá od tfietích

osob, napfi. podnikÛ a dodavatelÛ, Ïádné osobní v˘hody.

Poznatky, získané pfii provádûní zakázky povaÏuje za dÛvûrné

a nepouÏije jich v neprospûch klienta.

1.5.5. Obsah a rozsah kompetencí architekta/inÏen˘ra

(technika) se fiídí uzavfienou smlouvou.V pfiípadû pochyb si
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architekt/inÏen˘r (technik) vyÏádá instrukce klienta pro ve‰-

kerá právní opatfiení i pro nafiízení, která mají dÛleÏitost pro

termíny, kvalitu nebo náklady.

1.5.6. Architekt/inÏen˘r (technik) je povinen upozornit

klienta na dÛsledky jeho pokynÛ, zejména pokud jde o termí-

ny, kvalitu a náklady a odrazovat jej od neúãeln˘ch nafiízení ãi

poÏadavkÛ.

1.5.7. Architekt/inÏen˘r (technik) je oprávnûn a ve smys-

lu zákona ã. 360/1992 Sb. povinen pfiizvat si za úãelem spl-

nûní sv˘ch smluvních povinností vhodné tfietí osoby a speci-

alisty. Za jejich ãinnost je odpovûdn˘.

1.5.8. Tfietím osobám klient zpravidla neudûluje pfiímé

pokyny.V opaãném pfiípadû je tfieba, aby písemnû a nepro-

dlenû informoval architekta/inÏen˘ra (technika). Zejména je

povinen jej písemnû informovat o pfiípadn˘ch platbách tfie-

tím osobám, pokud tyto platby souvisí s plnûním zakázky.

1.5.9. V pfiípadû vadného plnûní zakázky ãi poru‰ení jiné

povinnosti ze závazkového vztahu je architekt/inÏen˘r (tech-

nik) povinen kromû zaplacení smluvní pokuty a uspokojení

nárokÛ vypl˘vajících z reklamace klienta nahradit klientovi

zpÛsobenou ‰kodu. Podmínky, zpÛsob a rozsah náhrady upra-

vuje zákon.

1.5.10. Za v˘kony pfiizvan˘ch samostatn˘ch tfietích osob,

které jsou v pfiímém smluvním vztahu s klientem, architekt/

inÏen˘r (technik) neodpovídá.

1.6. V˘kony

1.6.1. Jednotlivé v˘kony jsou zaãlenûny do v˘konov˘ch

fází, pfiiãemÏ se dûlí na v˘kony základní a v˘kony zvlá‰tní.

V ãásti 3 tohoto fiádu jsou uvedeny podrobné popisy v˘ko-

nov˘ch fází a jejich ãlenûní na v˘kony základní a zvlá‰tní.

V˘kony jsou v tomto fiádu popsány pro celé stavby, respekti-

ve jejich ãásti – objekty.Ve smlouvû o dílo je tfieba stanovit,

v jak˘ch pfiípadech bude tfieba rozhodnutí klienta. âlenûní

v kap. 2.2., odst. 2.2.3 ukazuje chronologicky obvykl˘ prÛbûh

stavby.

1.6.2. Pokud jde o studie,konzultace,posudky,koordinaci,

kontrolní a dozorãí úkony, je tfieba popsat v˘kony co nejpo-

drobnûji pfiedem a dohodnout se na nich s klientem.

1.6.3. Aby architekt/inÏen˘r (technik) mohl svÛj v˘kon

vykonat úãelnû a cílenû, je nutné, aby úkol byl definován

a aby k nûmu byly k disposici podklady. Je vûcí architekta/

inÏen˘ra (technika), aby pfiípadné nejasnosti korigoval s kli-

entem.

1.6.4. Základní v˘kony jsou pro jednotlivé v˘konové fáze

stanoveny tímto fiádem.

1.6.5. Zvlá‰tní v˘kony mohou b˘t k základním v˘konÛm

pfiifiazeny nebo mohou základní v˘kony nahradit, jestliÏe to

úkol vyÏaduje, pokud si to klient pfieje, nebo jsou-li kladeny

zvlá‰tní poÏadavky na zabezpeãení Ïádaného v˘sledku, napfi.

dokumentace podle zvlá‰tních pfiedpisÛ.

1.7. V˘konová fáze

1.7.1. Tento v˘konov˘ a honoráfiov˘ fiád rozeznává cel-

kem 9 v˘konov˘ch fází. Podíl z celkového základního hono-

ráfie pfiíslu‰n˘ k jednotliv˘m fázím je vyjádfien v procentech

v kap. 2.2.

1.8. Kategorie staveb a objektÛ

1.8.1. Stavby nebo objekty dle tohoto fiádu se ãlení do

pûti kategorií, a to podle nárokÛ, které jsou kladeny na jejich

navrhování a provedení.

1.8.2. Zaãlenûní reprezentantÛ staveb nebo objektÛ do

kategorií je uvedeno v oddílech „Honoráfiové zóny“ v jednot-

liv˘ch kapitolách tohoto fiádu. Speciální poÏadavky se hodnotí

podpÛrnû pomocí bodÛ. Pokud je pfii uÏití bodového hodno-

cení u konkrétní stavby zafiazení vycházející z popisu charak-

teru stavby rozdílné od zafiazení podle souãtu bodÛ, je roz-

hodující zafiazení podle bodÛ.

âást A – bodování podle kritérií

Kritérium poãet bodÛ

1. poÏadavky na fie‰ení vazeb staveb a objektÛ 

s okolím, vãetnû poÏadavkÛ ekologie 0 – 7

2. poãet funkãních okruhÛ ve stavbách 

a objektech, jejich rozsah, nutnost jejich 

provázání a koordinace, rozsah a sloÏitost 

technického vybavení objektu 0 – 7

3. nároky na architektonické, inÏen˘rské 

a krajináfiské fie‰ení 0 – 7

4. sloÏitost nosné konstrukce a mimofiádné zatíÏení 0 – 7

5. hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky 0 – 7

6. specifické odborné podmínky, netradiãní 

technické fie‰ení, rozsah a sloÏitost fiídicích 

systémÛ, poÏadavky na manipulaci, dopravu 

a organizaci provozu, sloÏitost postupu v˘stavby 0 – 7

7. vazby na stávající technologická zafiízení a objekty 0 – 7

Celkem 0 – 49

âást B – fiazení do kategorií podle dosaÏen˘ch bodÛ

I. kategorie 1 – 7 bodÛ

II. kategorie 8 – 14 bodÛ

III. kategorie 15 – 26 bodÛ

IV. kategorie 27 – 34 bodÛ

V. kategorie 35 – 49 bodÛ

1.9. Honoráfiová zóna

1.9.1. ¤ád rozeznává honoráfiové zóny I. – V., které odpo-

vídají pûti kategoriím staveb, resp. objektÛ. Jsou uvedeny

v jednotliv˘ch kapitolách v tabelárním uspofiádání. Rozpûtí

kaÏdé honoráfiové zóny, stanovené její dolní a horní mezí,

umoÏÀuje jemnûj‰í rozli‰ení honoráfie. Horní a dolní mez

následujících zón jsou totoÏné.

1.9.2. Pro pfiesnûj‰í rozli‰ení honoráfie v rámci pfiíslu‰né

honoráfiové zóny lze pouÏít systému bodování dle kritérií,

uveden˘ch v kap. 1.8., odst. 1.8.2.
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1.14.4. Tabulka hodinov˘ch sazeb dle nároãnosti odborné ãinnosti

Charakter odborné ãinnosti Funkce PoÏadavky na v˘kony Kã/hod

velmi vysoce kvalifikovaná • hlavní architekt • stanovení koncepce 800,- a v˘‰e

• hlavní inÏen˘r • celkové vedení a koordinace

• expert • fie‰ení zvlá‰tû obtíÏn˘ch 

• zku‰ební inÏen˘r • problémÛ

vysoce kvalifikovaná • vedoucí architekt • odpovûdnost za vedení zakázky 600,- aÏ 800,-

• vedoucí inÏen˘r • fie‰ení obtíÏn˘ch problémÛ

stfiednû kvalifikovaná • projektant • vedení dílãích ãástí zakázky 450,- aÏ 600,-

• fie‰ení dílãích problémÛ

ménû kvalifikovaná • konstruktér • fie‰ení konstrukãních úkolÛ 250,- aÏ 450,-

pomocné ãinnosti málo • technik • pomocné práce a fie‰ení 150,- aÏ 250,-

kvalifikované, popfiípadû • jednotliv˘ch dílãích úkolÛ

nekvalifikované

1.10. Zapoãitatelné náklady

1.10.1. Zapoãitateln˘mi náklady se rozumí:

1.10.1.1. náklady celé stavby (sestavené z nákladÛ samostat-

n˘ch objektÛ) pro stanovení honoráfie za stavbu,

1.10.1.2. náklady objektu nebo dílãí ãásti stavby pro stano-

vení honoráfie za tento objekt nebo dílãí ãást stavby (jsou-li

fie‰eny samostatnû),

1.10.1.3. náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení

honoráfie za pfiíslu‰nou profesní ãást objektu podle poÏadav-

kÛ klienta (jsou-li objekty a zafiízení fie‰eny samostatnû).

1.11. Základní honoráfi

1.11.1. Základní celkov˘ honoráfi, tj. honoráfi za provedení

v‰ech základních v˘konÛ se stanoví podle zapoãitateln˘ch

nákladÛ kap. 1.10. nebo podle hodinov˘ch sazeb (kap.1.14.).

1.11.2. V˘‰e celkového základního honoráfie podle zapoãi-

tateln˘ch nákladÛ se stanoví procentem ze zapoãitateln˘ch

nákladÛ stavby, objektu nebo profesní dodávky a podle hono-

ráfiové zóny, ke které stavba nebo objekt náleÏí (viz tabulky

uvedené v kapitolách „Celkov˘ základní honoráfi“ v jednotli-

v˘ch ãástech tohoto fiádu).

1.12. Zvlá‰tní honoráfi

1.12.1. Zvlá‰tní honoráfi se poskytuje za zvlá‰tní v˘kony.

Stanovuje se individuálnû s doporuãen˘m vyuÏitím hodino-

v˘ch sazeb dle kap.1.14.

1.13. Smluvní honoráfi

1.13.1. Smluvní honoráfi je ãást základního honoráfie, která

odpovídá rozsahu a podílu dohodnut˘ch, resp. zpracovan˘ch

základních v˘konÛ (v˘konov˘ch fází).

1.13.2. Za v˘kony profesí v rámci ‰ir‰í (komplexní) zakázky

se stanovují honoráfie smluvnû s ohledem na rozsah a podíl

profese na celkov˘ch v˘konech s uskuteãnûním zakázky spo-

jen˘ch.

1.14. V˘poãet honoráfie podle hodino-
v˘ch sazeb

1.14.1. Oblast pouÏití

V˘poãet honoráfie podle hodinov˘ch sazeb se hodí pfiede-

v‰ím pro:

1.14.1.1. v˘kony související s úkoly, jejichÏ druh a rozsah lze

tûÏko odhadnout a které nelze podchytit v nákladovém tari-

fu,

1.14.1.2. v˘kony na stavby, jejichÏ pravdûpodobné náklady

dÛleÏité pro v˘poãet honoráfie jsou niÏ‰í neÏ 500.000,– Kã

nebo 1.000.000,– Kã,

1.14.1.3. pfiípravu, projektové a pfiedbûÏné studie,

1.14.1.4. zvlá‰tní v˘kony, doplÀující v˘kony, doplÀující stu-

die, zmûny,

1.14.1.5. zvlá‰tní zakázky jako posudky, odhady a inventury,

poradenství, obstarání podkladÛ, pfiedbûÏná ‰etfiení, poskyto-

vání informací,

1.14.1.6. v˘kony v rámci údrÏby, sanace a restaurování staveb

(památková péãe),

1.14.1.7. v˘kony pro provozní zafiízení,

1.14.1.8. v˘kony v oblasti geotechniky a geologie,

1.14.1.9. v˘kony v oblasti územního plánování,

1.14.1.10. v˘kon technického dozoru.

1.14.2. Zásady v˘poãtu honoráfie:

1.14.2.1. podkladem pro v˘poãet honoráfie podle hodino-

v˘ch sazeb jsou hodinové sazby podle charakteru ãinností,

resp. podle funkcí, a ãasová nároãnost jednotliv˘ch úkonÛ

(vãetnû doby na cestu),

1.14.2.2. vyúãtované pfiíplatky za dohodnutou práci pfies ãas,

1.14.2.3. práce dle hodinov˘ch sazeb je tfieba prÛkaznû evi-

dovat v pfiehledu, ke kterému má klient pfiístup, jejich vyú-

ãtování se provádí pravidelnû.

1.14.3. Úprava hodinov˘ch sazeb

1.14.3.1. Hodinové sazby vyhlá‰ené v Bulletinu âKA,

resp.Vûstníku âKAIT s platností k 1. 7. bûÏného roku se pro

dal‰í období zvy‰ují v okamÏiku, kdy inflace vzroste o 5 %.

Procentní zv˘‰ení hodinov˘ch sazeb bude odpovídat procen-

tuálnímu vyjádfiení míry inflace dle údajÛ âSÚ.
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1.15. Úãtování honoráfie ve zvlá‰tních pfií-
padech

1.15.1. Smlouva na vypracování a provedení úplné, správ-

né, proveditelné a bezpeãné projektové dokumentace stavby,

objektu nebo zafiízení, jejímÏ pfiedmûtem jsou v˘kony podle

tohoto dokumentu, zahrnuje standardnû v˘kon v‰ech v˘ko-

nov˘ch fází. Pfiipou‰tí-li jednotlivû rozsah zakázky nebo její

charakter uzavfiení smlouvy pouze na v˘kony jednotlivé fáze

nebo na v˘kony redukovaného rozsahu nûkolika v˘konov˘ch

fází, a jedná-li se zároveÀ o dílo, poÏívající ochrany autorské-

ho zákona, popfiípadû dal‰ích právních pfiedpisÛ ochrany

práv k du‰evnímu vlastnictví, musí b˘t souãástí smluvního

ujednání ustanovení o ochranû práv autorsk˘ch, resp. dal‰ích

práv k du‰evnímu vlastnictví architektÛ/inÏen˘rÛ (technikÛ),

zejména svolení k uÏití autorského díla (licenãní ujednání).

1.15.2. Je-li smlouva o dílo uzavfiena pouze na jednotlivé

v˘konové fáze, popfiípadû na nûkolik v˘konov˘ch fází, pfii-

hlédne se pfii v˘poãtu honoráfie i k v˘konÛm, které bylo

nutno úãelnû vykonat nad rozsah jednotlivé v˘konové fáze,

resp. které bylo nutno úãelnû vykonat nad rozsah jednotli-

v˘ch v˘konov˘ch fází.

1.15.3. Pokud nebyla objednána nûkterá z fází 1 aÏ 5, mÛÏe

b˘t dohodnuto zv˘‰ení procentní sazby pro kaÏdou fázi,která

jako první následuje po neobjednané fázi takto:

1.15.3.1. v˘konová fáze ã. 2 aÏ na 14 %

1.15.3.2. v˘konová fáze ã. 3 aÏ na 21 %

1.15.3.3. v˘konová fáze ã. 4 aÏ na 33 %

1.15.3.4. v˘konová fáze ã. 5 aÏ na 30 % 

z celkového základního honoráfie,pfiiãemÏ se procentní sazby

u ostatních v˘konov˘ch fází nemûní. Nemûní se v˘‰e celko-

vého základního honoráfie nad 100 %.

1.15.4. Obsahuje-li stavba více objektÛ nebo provozních

souborÛ, úãtují se honoráfie pro kaÏd˘ objekt a provozní sou-

bor zvlá‰È. Takto nelze postupovat, pokud se jedná o stejné

objekty co do typu, objemu, konstrukce apod. Zde je moÏné

úãtovat pouze dohodnut˘ podíl z celkového základního

honoráfie.

1.15.5. V˘‰e honoráfie architekta/inÏen˘ra (technika),povû-

fieného koordinací v˘konÛ pfii pfiípravû a v prÛbûhu stavby

(generální projektant) ãiní za tuto ãinnost 10 % z celkového

základního honoráfie za stavbu nebo ze souãtu základních

honoráfiÛ koordinovan˘ch objektÛ a staveb.

1.15.6. Pfii rekonstrukcích, roz‰ífiení, pfiestavbû, vytváfiení

nového prostoru v objektu a pfii modernizaci se zvy‰uje

základní honoráfi o 20 aÏ 33 %.

1.15.7. V˘konové fáze 1, 2, 3 a 8 ve smyslu tohoto fiádu

mohou b˘t úãtovány alternativnû podle ãasového honoráfie,

pokud je to ve smlouvû dohodnuto.

1.15.8. Bylo-li pro tent˘Ï objekt z popudu klienta (napfi.

zmûna vstupních údajÛ) zhotoveno více návrhÛ ve smyslu 2.

v˘konové fáze tohoto fiádu, pak mohou b˘t nejobsáhlej‰í

z nich úãtovány opakovanû v plné v˘‰i nebo nejménû 50 %

z ãásti, která na tuto fázi pfiipadá.

1.15.9. V pfiípadû zpracování opakované dokumentace lze

stanovit honoráfi buì:

1.15.9.1. pevnou pau‰ální ãástkou,

1.15.9.2. procentuálním podílem z honoráfie pro kaÏdou jed-

notlivou stavbu,

1.15.9.3. kombinovanû pau‰ální ãástkou a podílem z honorá-

fie pro kaÏdou jednotlivou stavbu,

1.15.9.4. pau‰ální ãástkou za kaÏdou opakující se sérii sta-

veb,

1.15.9.5. kombinovanû pau‰ální ãástkou a podílem z honorá-

fie pro kaÏdou opakující se sérii staveb.

1.16. Vedlej‰í náklady

1.16.1. Vedlej‰í náklady se úãtují pau‰álnû nebo podle jed-

notliv˘ch dokladÛ o jejich vynaloÏení.

1.16.2. Smluvní strany se dohodnou, co bude za vedlej‰í

náklady pokládáno.

1.16.3. Specifikace obvykl˘ch vedlej‰ích nákladÛ:

1.16.3.1. poplatky za po‰tovné, telefon a.j. sdûlovací pro-

stfiedky mimo místní poplatky v místû pracovi‰tû architek-

ta/inÏen˘ra (technika),

1.16.3.2. náklady na rozmnoÏování dokumentace (v˘kresÛ,

zpráv a dokladÛ), na zhotovení filmÛ, fotografií, maket

a modelÛ nad obvykl˘ rámec,

1.16.3.3. náklady na kanceláfi pro autorsk˘ a technick˘ dozor

vãetnû jejího zafiízení a provozních nákladÛ,

1.16.3.4. cestovní náhrady za cesty podle platn˘ch pfiedpisÛ,

1.16.3.5. náklady na pfieklady z cizích jazykÛ a do cizích jazykÛ,

1.16.3.6. odmûny za v˘kony nepfiíslu‰ející architektovi/inÏe-

n˘rovi (technikovi), které v‰ak architekt/inÏen˘r (technik) se

souhlasem klienta zadal tfietí osobû (napfi. zamûfiení, prÛzku-

my nebo mapové podklady).

1.16.3.7. správní poplatky, místní poplatky, kolky apod.

1.17. DaÀ z pfiidané hodnoty

1.17.1. Je-li architekt/inÏen˘r (technik) plátcem danû z pfii-

dané hodnoty, má nárok na její vyúãtování a je nutné v pfií-

slu‰né smlouvû o dílo uvést, Ïe DPH bude k dohodnuté ãást-

ce úãtována.

1.18. Platební podmínky a vyúãtování

1.18.1. Smluvní strany si mohou sjednat postupné a koneã-

né vyúãtování na základû proveden˘ch v˘konÛ.

1.18.2. Architekt/inÏen˘r (technik) má nárok dostat v díl-

ãích splátkách uhrazeno minimálnû 90 % proveden˘ch v˘ko-

nÛ s maximální pozastávkou v rozmezí 5 aÏ 10 %. V tûchto

pfiípadech mÛÏe architekt/inÏen˘r (technik) poÏadovat zaji‰-

tûní svého honoráfie nebo pfiimûfienou platbu pfiedem.

Takováto pozastávka musí b˘t uhrazena ihned po kolaudaci

stavby. Práce a v˘kony provedené architektem/inÏen˘rem

(technikem) se stanou majetkem klienta aÏ po jím provedené

úhradû celého smluvního honoráfie.

1.18.3. Faktura jako daÀov˘ doklad pfiedkládan˘ klientovi

proplacení obsahuje zpravidla tyto poloÏky:

1.18.3.1. základní honoráfi, odpovídající základním v˘konÛm

proveden˘ch v˘konov˘ch fází, a to pro kaÏdou stavbu nebo

objekt, popfi. profesi zvlá‰È;
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1.18.3.2. zvlá‰tní honoráfi, odpovídající zvlá‰tním v˘konÛm

proveden˘ch v˘konov˘ch fází, a to pro kaÏdou stavbu nebo

objekt, popfi. profesi zvlá‰t’;

1.18.3.3. vedlej‰í náklady, pokud bylo jejich úãtování ve

smlouvû dohodnuto;

1.18.3.4. daÀ z pfiidané hodnoty podle platného daÀového

zákona.

1.18.4. Pokud pfiíãiny nedokonãení v˘konu nevznikly na

stranû architekta/inÏen˘ra (technika), vzniká architektovi/

inÏen˘rovi (technikovi) nárok na zaplacení honoráfie. V pfií-

padû, Ïe nebyly provedeny v‰echny dohodnuté v˘kony nebo

v˘konové fáze, úãtuje se jen dílãí honoráfi, odpovídající sku-

teãnû proveden˘m v˘konÛm.Tím není dotãeno právo archi-

tekta/inÏen˘ra (technika) na náhradu vzniklé ‰kody za pod-

mínek stanoven˘ch zákonem.

1.19. Práva k du‰evnímu vlastnictví,
zejména práva autorská

1.19.1. Práva k du‰evnímu vlastnictví, zejména práva autor-

ská, práva k prÛmyslovému vlastnictví (prÛmyslov˘m vzo-

rÛm), práva k objevÛm a vynálezÛm, jakoÏ i dal‰í práva jsou

právem ústavním a jsou chránûna pfiíslu‰n˘mi zákony.

1.19.2. Autorská práva architekta/inÏen˘ra popfiípadû tech-

nika jsou chránûna zákonem ã. 121/2000 Sb., o právu autor-

ském, o právech souvisejících s právem autorsk˘m a o zmûnû

nûkter˘ch zákonÛ (autorsk˘ zákon).

1.19.3. Klient má právo uÏít autorského díla architekta/

inÏen˘ra popfiípadû technika v˘luãnû se souhlasem autora

a pro úãel sjednan˘ smlouvou, obvykle pro provedení autor-

ského díla stavbou. Jakékoliv jiné uÏití díla je podmínûno

v˘slovn˘m souhlasem autora.

1.19.4. ZvefiejÀování díla. Autor má právo uvefiejnit své

dílo pfii zachování zájmÛ klienta, a to zejména pro úãely pre-

zentaãní a publikaãní. Má rovnûÏ právo b˘t jmenován jako

autor v pfiíslu‰n˘ch publikacích klientov˘ch, popfiípadû tfie-

tích osob.

1.20. UloÏení dokumentÛ

1.20.1. Originály pracovních materiálÛ v listinné nebo elek-

tronické formû zÛstávají vlastnictvím architekta/inÏen˘ra

(technika). Klient má právo nechat si udûlat kopie tûchto

dokumentÛ a architektovi/inÏen˘rovi (technikovi) uhradí

náklady s tím spojené. Forma disposice s dokumentací a její-

mi kopiemi musí b˘t dohodnuta mezi architektem/inÏen˘rem

(technikem) a klientem s cílem zamezit neoprávnûné mani-

pulaci se zpracovanou dokumentací.

1.20.2. Z dÛvodÛ zamezení moÏnosti zneuÏití dokumenta-

ce a z dÛvodÛ bezpeãnosti provádûní stavby a odpovûdnosti

autorizované osoby není dovoleno pfiedávat dokumentaci ve

zdrojové podobû.Dokumentace v elektronické podobû mÛÏe

b˘t pfiedána pouze ve formû pro elektronické prohlíÏení

a archivaci, neumoÏÀující úpravu kopií.

1.21. Pfieru‰ení práce

1.21.1. V pfiípadû nepfiedvídaného pfieru‰ení nebo znaãné-

ho zpoÏdûní zakázky má architekt/inÏen˘r (technik) nárok na

náhradu ‰kody, která mu tím vznikla z pfiíãin, které nevznikly

na stranû architekta/inÏen˘ra (technika).

1.21.2. Pokud obnovení prací vyÏaduje pfiepracování stáva-

jících podkladÛ, je nutno vyplatit za tyto dal‰í v˘kony zvlá‰t-

ní honoráfi.

1.22. V˘klad fiádu a spory

1.22.1. Pro fie‰ení sporÛ mezi smluvními stranami, nebylo-li

prokazateln˘m úsilím smluvních stran dosaÏeno dohody,

popfiípadû nebyl-li urãen rozhodce dle 1.22.2., jsou pfiíslu‰né

obecné soudy.Bylo-li to v‰ak písemnû dohodnuto,budou tako-

vé spory fie‰eny pfied pfiíslu‰n˘m orgánem komory.

1.22.2. Neshody,pokud jde o rozsah v˘konÛ a honoráfie, lze

dát k posouzení k tomu pfiíslu‰nému t˘mu rozhodcÛ, které

ustanovuje komora a vede jejich seznam.
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2. V¯KONY ARCHITEKTA/INÎEN¯RA
(TECHNIKA) PRO CELÉ STAVBY

A JEJICH OBJEKTY

2.1. V˘poãet celkového základního
honoráfie podle honoráfiov˘ch zón 
a zapoãitateln˘ch nákladÛ

2.1.1. Pro stavby a objekty rozeznává fiád 5 honoráfiov˘ch

zón, které podle nároãnosti odpovídají pûti kategoriím objek-

tÛ ve smyslu kapitoly 1.8.

2.1.2. Zafiazení staveb a objektÛ do honoráfiov˘ch zón je

obsaÏeno v jednotliv˘ch ãástech tohoto fiádu

2.1.2.1. pro pozemní stavby,

2.1.2.2. pro inÏen˘rské stavby,

2.1.2.3. pro technologické stavby a objekty a technologická

zafiízení.

2.1.3. ZpÛsobem podle odst. 2.1.1. se stanovují celkové

základní honoráfie pro stavby nebo objekty, jejichÏ zapoãita-

telné náklady se pohybují v rozmezí od 0,5 mil. Kã, popfi.

1 mil. Kã do 1 mld. Kã.

2.1.4. Celkové základní honoráfie pro stavby nebo objekty

se zapoãitateln˘mi náklady pod 0,5 mil. Kã, popfi. 1 mil. Kã

a nad 1 mld. Kã se stanovují individuálnû s pfiihlédnutím

k hodnotám uveden˘m v pfiíslu‰n˘ch tabulkách.

2.1.5. V˘‰e honoráfie mezi dolní a horní mezí téÏe honorá-

fiové zóny se stanovuje s pfiihlédnutím ke zvlá‰tním poÏadav-

kÛm klienta, napfi. pouÏití zvlá‰tních materiálÛ a konstrukcí,

nebo s pfiihlédnutím ke kritériím uveden˘m v kapitole 1.18.

2.1.6. Procento pro stanovení v˘‰e honoráfie pro ty stavby

nebo objekty, jejichÏ v˘‰e zapoãitateln˘ch nákladÛ není

v tomto fiádu pfiímo uvedena a je v rozmezí uvedeném v odst.

2.1.3. se stanovuje lineární interpolací mezi nejbliÏ‰í niÏ‰í

a vy‰‰í hodnotou tûchto nákladÛ.

2.1.7. Celkov˘ základní honoráfi se dûlí na jednotlivé v˘ko-

nové fáze 1 aÏ 9 podle kapitoly 2.2.

2.2. Standard profesních v˘konÛ a podíl
z honoráfie na v˘konové fázi

2.2.1. Profesní v˘kony spojené s pfiípravou, navrhováním,

projektováním a zaji‰Èováním realizace celé stavby a objektÛ

se ãlení do devíti v˘konov˘ch fází.

2.2.2. âlenûní v˘konÛ na základní a zvlá‰tní vãetnû podrob-

ného popisu jejich standardu obsahuje ãást 3.
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2.2.3. Podíl v % z celkového základního honoráfie, kter˘ odpovídá kaÏdé z devíti v˘konov˘ch fází (VF 1 aÏ 9)   

âíslo VF Název VF Zkratka VF Podíl celkového honoráfie

pozemní inÏen˘rské technologické

stavby stavby stavby

VF 1 pfiíprava zakázky PPR 1 % 1 % 2 %

VF 2 návrh/studie stavby STS 13 % 13 % 17 %

VF 3 vypracování dokumentace DUR 15 % 15 % 11 %

pro územní fiízení

VF 4 vypracování dokumentace DSP 22 % 26 % 30 %

pro stavební fiízení

VF 5 vypracování dokumentace pro DPS 28 % 24 % 25 %

provedení stavby

VF 6 vypracování dokumentace DZS 7 % 7 % 4 %

zadání stavby dodavateli

VF 7 spolupráce pfii v˘bûru dodavatele VDS 1 % 1 % 0 %

VF 8 spolupráce pfii provádûní ATD 11 % 11 % 7 %

stavby/v˘konu autorského ITD

a investorského dozoru

VF 9 spolupráce po dokonãení stavby SKP 2 % 2 % 4 %

a uvedení stavby do uÏívání

100 % 100 % 100 %
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3. STANDARD PROFESNÍCH 
V¯KONÒ – V¯KONOVÉ FÁZE 

[základní a zvlá‰tní v˘kony pfii zpracování a projednání

projektu stavby a související dokumentace a souãinnost

klienta; doporuãuje se uvést je ve smlouvû]

3.1. V˘konová fáze I 
Pfiípravné práce [PPR] – provedení
profesních v˘konÛ pro pfiípravu
zakázky 

V pfiípadû,Ïe klient odstoupí od zpracování dal‰ích fází,musí uhra-

dit min.2 % z vynaloÏen˘ch nákladÛ a doloÏené vedlej‰í náklady.

3.1.1. základní v˘kony

3.1.1.1. anal˘za zakázky architektem/inÏen˘rem (technikem)

3.1.1.2. pfiedbûÏná anal˘za stavu staveni‰tû a jeho okolí

architektem/inÏen˘rem (technikem) a provûfiení a posouzení

vhodnosti staveni‰tû pro sledovan˘ úãel

3.1.1.3. specifikace potfiebn˘ch podkladÛ a prÛzkumÛ pro-

vádûn˘ch specialisty koordinovan˘mi architektem/inÏen˘-

rem (technikem), a to podle charakteru zakázky

3.1.1.4. pfiedbûÏné vymezení a upfiesnûní potfiebn˘ch pro-

jektov˘ch prací a speciálních profesí architektem/inÏen˘rem

(technikem) a urãení rozsahu tûchto prací

3.1.1.5. shrnutí a závûry, odsouhlasení dal‰ího postupu/uza-

vfiení smlouvy 

3.1.2. zvlá‰tní v˘kony

3.1.2.1. sestavení funkãního a prostorového programu stav-

by a vypracování podrobnûj‰ího harmonogramu architek-

tem/inÏen˘rem (technikem)

3.1.2.2. podrobnûj‰í anal˘za stavu staveni‰tû a jeho okolí

architektem/inÏen˘rem (technikem) s pfiihlédnutím k násle-

dujícím v˘konov˘m fázím 

3.1.2.3. provedení ãásti nezbytn˘ch pfiedbûÏn˘ch prÛzku-

mÛ specialisty koordinovan˘mi architektem/inÏen˘rem

(technikem) z klientova povûfiení

3.1.2.4. obstarání vstupních podkladÛ o vlastnick˘ch

a jin˘ch právech k pozemkÛm/parcelám, popfiípadû stavbû/

stavbám na nich architektem/inÏen˘rem (technikem) 

3.1.3. souãinnost klienta

3.1.3.1. pfii zadávání zakázky 

3.1.3.2. pfii provûfiení stavu staveni‰tû a jeho okolí 

3.1.3.3. pfii vymezení ãásti nezbytn˘ch pfiedbûÏn˘ch prÛzkumÛ

3.1.3.4. pfii pfiedání ve‰ker˘ch nezbytn˘ch vstupních pod-

kladÛ klientem architektovi/inÏen˘rovi (technikovi)

3.1.3.5. pfii shrnutí a potvrzení závûrÛ a odsouhlasení dal‰í-

ho zpracování návrhu/studie stavby

3.2. V˘konová fáze II
Studie stavby [STS] - provedení 
profesních v˘konÛ pro zpracování
návrhu

3.2.1. základní v˘kony

3.2.1.1. pfiíprava návrhu/studie stavby architektem/inÏen˘-

rem (technikem)

3.2.1.2. zpracování návrhu/studie stavby architektem/inÏe-

n˘rem (technikem), popfiípadû specialisty (koordinace speci-

alistÛ) – ve variantách [alternativy jsou zvlá‰tním v˘konem

samostatnû honorovan˘m]

3.2.1.2.1. textová ãást návrhu/studie stavby

3.2.1.2.2. v˘kresová ãást návrhu/studie stavby

3.2.1.3. upfiesnûní specifikace potfiebn˘ch ãástí pfiedbûÏ-

n˘ch prÛzkumÛ pro specialisty koordinované architektem/

inÏen˘rem (technikem), a to podle charakteru zakázky

3.2.1.4. uskuteãnûní pfiedbûÏn˘ch jednání architektem/

inÏen˘rem (technikem) k zam˘‰lenému dílu s dotãen˘mi

orgány a osobami

3.2.1.5. projednání v˘sledkÛ s klientem a odsouhlasení

v˘sledkÛ a cílov˘ch pfiedstav 

3.2.2. zvlá‰tní v˘kony

3.2.2.1. doplnûní dokumentace dosud zpracované architek-

tem/inÏen˘rem (technikem) o zvlá‰tní nároky a nové poÏa-

davky, popfiípadû vypracování alternativních studií 

3.2.2.2. vypracování nûkter˘ch poÏadavkÛ zvlá‰tními

(nestandardními) technikami projektování

3.2.2.3. provedení potfiebn˘ch ãástí pfiedbûÏn˘ch prÛzku-

mÛ specialisty koordinovan˘mi architektem/inÏen˘rem

(technikem),a to podle charakteru zakázky (specifikace ener-

getick˘ch, hospodáfisk˘ch, biologick˘ch a ekologick˘ch sou-

vislostí a vazeb na okolí) 

3.2.2.4. posouzení a návrh fie‰ení nûkter˘ch vybran˘ch

finanãních náleÏitostí stavby architektem/inÏen˘rem (techni-

kem), pfiedbûÏn˘ odhad investiãních nákladÛ

3.2.2.5. stanovení nûkter˘ch speciálních ãasov˘ch a organi-

zaãních náleÏitostí stavby

3.2.2.6. provedení pfiedbûÏné poptávky

3.2.2.7. znázornûní zámûrÛ zvlá‰tní technikou (napfi. per-

spektivy nebo digitálního prostorového zobrazení)

3.2.2.8. vypracování návrhu fie‰ení údrÏby objektÛ, kon-

strukcí a zafiízení

3.2.2.9. sestavení plánu financování, anal˘za stavebních,

provozních a uÏitn˘ch nákladÛ

3.2.2.10. spolupÛsobení pfii získání úvûru

3.2.2.11. podklady k v˘poãtu poplatkÛ za získání vyjádfiení

úãastníkÛ fiízení a za v˘pisy z evidence nemovitostí.

3.2.3. souãinnost klienta

3.2.3.1. pfii pfiípravû návrhu/studie stavby 

3.2.3.2. pfii pouÏití nûkter˘ch zvlá‰tních (nestandardních)

technik projektování klientem

3.2.3.3. pfii provádûní potfiebn˘ch pfiedbûÏn˘ch prÛzkumÛ 

3.2.3.4. pfii uskuteãnûní pfiedbûÏn˘ch jednání 

3.2.3.5. pfii projednání v˘sledkÛ s architektem/inÏen˘rem

(technikem) a rozhodnutí o rozpracování zakázky do dal‰ího

stupnû

3.3. V˘konová fáze III
Provedení profesních v˘konÛ pro
zpracování a sestavení dokumenta-
ce k návrhu na vydání územního
rozhodnutí o umístûní stavby [DUR]

3.3.1. základní v˘kony

3.3.1.1. provedení anal˘zy a vyhodnocení dosavadního

postupu, urãení podmínek pro zpracování dokumentace



návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní fiízení]

architektem/inÏen˘rem (technikem)

3.3.1.2. zadání pfiedbûÏn˘ch prÛzkumÛ specialistÛm a spe-

cifikace potfiebn˘ch podrobn˘ch prÛzkumÛ pro specialisty

koordinované architektem/inÏen˘rem (technikem), a to

podle charakteru zakázky

3.3.1.3. zpracování dokumentace pro územní fiízení [územ-

ní rozhodnutí] architektem/inÏen˘rem (technikem)

3.3.1.3.1. textová ãást dokumentace 

3.3.1.3.2. v˘kresová ãást dokumentace

3.3.1.4. získání srovnávacích nabídek na technická zafiízení

3.3.1.5. odhad investiãních nákladÛ 

3.3.1.6. na podkladû v˘sledkÛ dosaÏen˘ch ve fázi 1 a 2,

obstarání dokladÛ a stanovisek vefiejnoprávních orgánÛ

a organizací potfiebn˘ch pro vydání územního rozhodnutí

3.3.1.7. zpracování náleÏitostí dokumentace návrhu na

vydání územního rozhodnutí pfiedkládaného k územnímu

fiízení, shrnutí v˘sledkÛ, zhodnocení a závûry

3.3.2. zvlá‰tní v˘kony

3.3.2.1. vyhodnocení návrhÛ alternativních fie‰ení architek-

tem/inÏen˘rem (technikem) a jeho specialisty m. j. s ohledem

na hospodárnost, náklady a návratnost

3.3.2.2. provedení potfiebn˘ch pfiedbûÏn˘ch prÛzkumÛ

a zamûfiení a ãásteãné zpracování podrobn˘ch prÛzkumÛ

specialisty koordinovan˘mi architektem/inÏen˘rem (techni-

kem), a to podle charakteru zakázky 

3.3.2.3. zpracování zvlá‰tních/alternativních fie‰ení, zpraco-

vání speciálních podkladÛ, popfiípadû speciálních ãástí doku-

mentace a provedení doplÀkÛ a zmûn podkladÛ pro územní

fiízení

3.3.2.3.1. vypracování alternativních fie‰ení pro územní fiízení

3.3.2.3.2. vypracování speciálních podkladÛ, popfiípadû spe-

ciální dokumentace pro územní fiízení

3.3.2.3.3. vypracování nûkter˘ch poÏadavkÛ zvlá‰tními

(nestandardními) technikami projektování

3.3.2.3.4. vypracování zvlá‰tních ãástí dokumentace

3.3.2.4. vypracování doplÀkÛ a zmûn podkladÛ pro doku-

mentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí pfiedkláda-

ného k územnímu fiízení, spolupráce pfii rozporn˘ch jedná-

ních a fiízeních

3.3.2.5. vypracování podkladÛ pro odvolání proti rozhod-

nutí o umístûní stavby, vypracování zvlá‰tní dokumentace

napfi. dle zákona ã.100/2001 Sb.

3.3.2.6. zapracování podmínek územního rozhodnutí do

dokumentace

3.3.2.7. doplnûní podkladÛ pro územní fiízení podle zvlá‰t-

ních poÏadavkÛ pfiíslu‰ného orgánu

3.3.2.8. spolupÛsobení pfii obstarání souhlasu vlastníkÛ

sousedních pozemkÛ a staveb na nich a dotãen˘ch organiza-

cí ãi osob

3.3.2.9. zpracování pfiedbûÏného oznámení v pfiípadû, Ïe je

nutné zabezpeãit funkci koordinátora bezpeãnosti a ochrany

zdraví na staveni‰tích

3.3.2.10. podání návrhu na vydání územního rozhodnutí,

úãast pfii územním fiízení, obstarání rozhodnutí o umístûní

stavby

3.3.3. souãinnost klienta

3.3.3.1. pfii vyhodnocení dosavadního postupu a upfiesÀo-

vání zadání

3.3.3.2. pfii provádûní potfiebn˘ch pfiedbûÏn˘ch, popfiípadû

ãástí podrobn˘ch prÛzkumÛ 

3.3.3.3. pfii zpracování dokumentace pro územní fiízení/

územní rozhodnutí

3.3.3.4. pfii zpracování dokumentace návrhu na vydání

územního rozhodnutí pfiedkládaného k územnímu fiízení

3.3.3.5. schválení dokumentace k územnímu fiízení a roz-

pracování v˘sledkÛ fiízení do úrovnû dokumentace pro sta-

vební povolení

3.3.3.6. pfiepracování dokumentace k územnímu fiízení

s nov˘mi podklady nebo zastavení projektov˘ch prací.

3.4. V˘konová fáze IV
Provedení profesních v˘konÛ pro
zpracování a sestavení dokumenta-
ce k Ïádosti o stavební povolení pro
stavbu [DSP]

3.4.1. základní v˘kony

3.4.1.1. provedení anal˘zy a vyhodnocení dosavadních

v˘sledkÛ dosaÏen˘ch ve fázi 1 aÏ 3 a urãení podmínek pro

zpracování dokumentace pro stavební fiízení [stavební povo-

lení]

3.4.1.2. vypracování dokumentace pro stavební fiízení [sta-

vební povolení]

3.4.1.3.1. textová ãást dokumentace

3.4.1.3.2. v˘kresová ãást dokumentace

3.4.1.3. zpracování a sestavení dokumentace k Ïádosti o sta-

vební povolení pfiedkládané ke stavebnímu fiízení

3.4.1.4. stanovení poÏadavkÛ na doplÀkové prÛzkumy

3.4.1.5. statické ovûfiení konstrukce 

3.4.1.6. úãast pfii stavebním fiízení

3.4.1.7. odhad orientaãních nákladÛ na provedení stavby

jako podklad pro urãení správních poplatkÛ za stavební fiízení

3.4.1.8. obstarání dokladÛ a vyjádfiení vefiejnoprávních orgá-

nÛ a organizací, potfiebn˘ch pro vydání stavebního povolení

3.4.2. zvlá‰tní v˘kony

3.4.2.1. anal˘za zvlá‰tních/alternativních fie‰ení pro staveb-

ní fiízení [stavební povolení]

3.4.2.2. provedení a organizace potfiebn˘ch podrobn˘ch

prÛzkumÛ specialisty koordinovan˘mi architektem/inÏen˘-

rem (technikem), a to zejména geologick˘ch a geotechnic-

k˘ch, geodetick˘ch mûfiení a dopravních, hydrologick˘ch

a ekologick˘ch prÛzkumÛ 

3.4.2.3. zpracování zvlá‰tních/alternativních fie‰ení, zpraco-

vání speciálních podkladÛ, popfiípadû speciálních ãástí pro-

jektu a provedení doplÀkÛ a zmûn podkladÛ pro stavební

fiízení [stavební povolení]

3.4.2.3.1. návrhy alternativních fie‰ení

3.4.2.3.2. vypracování speciálních podkladÛ, popfiípadû spe-

ciální dokumentace pro stavební fiízení

3.4.2.3.3. vypracování nûkter˘ch poÏadavkÛ zvlá‰tními

(nestandardními) technikami projektování

3.4.2.3.4. vypracování zvlá‰tních ãástí dokumentace

3.4.2.3.5. vypracování pfiedbûÏn˘ch stavebnû-technick˘ch

specifikací pro stavební povolení architektem/inÏen˘rem

(technikem) a specialisty

3.4.2.4. vypracování návrhu organizace v˘stavby 

3.4.2.5. vypracování návrhu dopravnû-inÏen˘rsk˘ch opatfie-

ní (DIO)

3.4.2.6. vypracování pfiedbûÏného rozpoãtu na základû

pfiedbûÏn˘ch v˘mûr a agregovan˘ch poloÏek

3.4.2.7. spolupráce a podpora klienta pfii rozporn˘ch jed-

náních a fiízeních
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3.4.2.8. zmûny dokumentace a podkladÛ pro vydání staveb-

ního povolení zpÛsobené okolnostmi, za které architekt/inÏe-

n˘r (technik) nezodpovídá

3.4.2.9. zpracování podkladÛ pro expertní a jiná fiízení

3.4.2.10. vypracování podkladÛ pro odvolání proti vydané-

mu, resp. zamítnutému stavebnímu povolení

3.4.2.11. posouzení hospodárnosti a návratnosti, pouÏití

zvlá‰tních technik (napfi. perspektivy nebo digitálního pro-

storového zobrazení)

3.4.2.12. zapracování v˘sledkÛ stavebního fiízení do doku-

mentace

3.4.2.13. vypracování Ïádosti o stavební povolení za pouÏití

podkladÛ v‰ech zúãastnûn˘ch profesí, doplnûní a pfiizpÛsobe-

ní dokumentace podle získan˘ch dokladÛ a vyjádfiení

3.4.2.14. doplnûní podkladÛ k Ïádosti o stavební povolení

podle zvlá‰tních poÏadavkÛ stavebního úfiadu

3.4.2.15. posouzení nutnosti zabezpeãit funkci koordinátora

bezpeãnosti a ochrany zdraví na staveni‰tích klientem dle pfií-

slu‰ného zákonného pfiedpisu, pfiíprava a zpracování plánu

BOZ

3.4.2.16. spolupÛsobení pfii získání souhlasu vlastníkÛ sou-

sedních pozemkÛ a staveb na nich a dotãen˘ch organizací

a osob

3.4.3. souãinnost klienta

3.4.3.1. pfii vyhodnocení dosavadního postupu a upfiesÀo-

vání zadání

3.4.3.2. pfii provádûní potfiebn˘ch pfiedbûÏn˘ch, popfiípadû

ãástí podrobn˘ch prÛzkumÛ 

3.4.3.3. pfii zpracování dokumentace pro stavební fiízení

[stavební povolení]

3.4.3.4. pfii schválení dokumentace pro stavební povolení

a provedení v˘bûrového fiízení

3.5. V˘konová fáze V
Provedení profesních v˘konÛ 
pro zpracování dokumentace 
pro povolení stavby [DPS]

3.5.1. základní v˘kony

3.5.1.1. provedení anal˘zy a vyhodnocení dosavadního

postupu a urãení podmínek pro zpracování dokumentace

pro provedení stavby 

3.5.1.2. zpracování základních náleÏitostí dokumentace pro

provedení stavby 

3.5.1.2.1. v‰eobecné náleÏitosti dokumentace pro provedení

stavby

3.5.1.2.2. textová ãást dokumentace

3.5.1.2.3. v˘kresová ãást dokumentace

3.5.1.2.4. vypracování stavebnû-technick˘ch specifikací

k dokumentaci pro provedení stavby (a k vyuÏití pro podklady

pro v˘bûr dodavatele/zhotovitele stavby) architektem/ inÏen˘-

rem (technikem) a profesními specialisty a konzultanty

3.5.1.3. zapracování podmínek stavebního povolení do

dokumentace pro provedení stavby

3.5.1.4. propracování dokumentace aÏ do úrovnû jedno-

znaãnû urãující poÏadavky na kvalitu a charakteristické vlast-

nosti stavby a instalovan˘ch zafiízení (napfi. v˘kresové znázor-

nûní s nutn˘mi detaily v mûfi. 1:50 aÏ 1:1 s nutn˘mi textov˘mi

vysvûtlivkami a popisy za spolupráce potfiebn˘ch profesí)

3.5.1.5. vypracování vytyãovacích plánÛ

3.5.1.6. spolupráce s klientem pfii v˘bûru materiálÛ a jejich

pouÏití

3.5.2. zvlá‰tní v˘kony

3.5.2.1. zpracování speciálních ãástí dokumentace pro pro-

vedení stavby 

3.5.2.2. zpracování speciálních podkladÛ, popfiípadû speci-

álních ãástí dokumentace 

3.5.2.2.1. vypracování nûkter˘ch poÏadavkÛ zvlá‰tními

(nestandardními) technikami projektování

3.5.2.3. zpracování samostatn˘ch navazujících nebo se stav-

bou souvisících projektÛ interiérÛ a zahradních a krajináfi-

sk˘ch úprav 

3.5.2.4. zpracování projektu organizace v˘stavby (POV)

3.5.2.5. vypracování dokumentace, vyÏádané klientem nad

rámec základních v˘konÛ 

3.5.2.6. zaji‰tûní podkladÛ pro provozní zafiízení (TZS aTPS)

3.5.2.7. vypracování podkladÛ pro dopravnû-inÏen˘rské

rozhodnutí

3.5.3. souãinnost klienta

3.5.3.1. pfii vyhodnocení dosavadního postupu a upfiesÀo-

vání zadání

3.5.3.2. pfii zpracování dokumentace pro provedení stavby 

3.5.3.3. pfii udílení dal‰ích pokynÛ pro dokumentaci pro pro-

vedení stavby,popfiípadû pro zpracování souvisejících nebo nava-

zujících projektÛ interiéru a zahradních a krajináfisk˘ch úprav

Pozn.: V pfiípadû dohody klienta s architektem/inÏen˘rem

(technikem) lze v˘konovou fázi 5 a 6 slouãit do jedné,

napfi. u staveb dopravních a inÏen˘rsk˘ch.

3.6. V˘konová fáze VI
Provedení profesních v˘konÛ pro
zpracování podkladÛ pro v˘bûr
dodavatele/zhotovitele stavby –
sestavení tendrové/zadávací 
dokumentace [DZS]

3.6.1. základní v˘kony

3.6.1.1. provedení anal˘zy a vyhodnocení dosavadního

postupu a spolupráce pfii vypracování pfiípravy postupu pro

v˘bûr dodavatele/zhotovitele stavby klientem

3.6.1.2. vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu

stavby s urãením standardÛ a pfiípadné vypracování potfiebné

dokumentace, pokud není vypracována podle fáze 4 nebo 5

3.6.2. zvlá‰tní v˘kony

3.6.2.1. zpracování alternativních a srovnávacích podkladÛ

pro v˘bûr dodavatele/zhotovitele stavby 

3.6.2.2. vypracování podkladÛ pro v˘bûrové fiízení, které

tvofií návrh textu smlouvy a zvlá‰tních ustanovení

3.6.2.3. vypracování souhrnu údajÛ a informací u vefiejn˘ch

zakázek v souladu se zákonem o zadávání vefiejn˘ch zakázek,

u ostatních zakázek v rozsahu a podrobnostech, úmûrn˘ch

znalostem z v˘konové fáze, na kterou vypracování navazuje,

pfiiãemÏ volba metody zpracování závisí na klientovû vyÏado-

vané mífie pfiesnosti nabídky

3.6.2.4. vypracování alternativních údajÛ a informací, vypra-

cování srovnávacích pfiehledÛ nákladÛ za spolupráce v‰ech

zúãastnûn˘ch profesí

3.6.2.5. podklady pro v˘bûr dodavatele/zhotovitele stavby

dohodnut˘m zpÛsobem napfi. nabídka konkrétního zhotovi-

tele nebo subdodavatele pro urãité specielní práce a v˘kony

3.6.2.6. organizace informaãních schÛzek, pfiípadnû prohlí-

dek stavby a úãast na nich

18



3.6.3. souãinnost klienta

3.6.3.1. pfii urãení postupu pro v˘bûr dodavatele/zhotovitele

stavby

3.6.3.2. pfii zpracování podkladÛ pro v˘bûr dodavatele/zho-

tovitele stavby 

3.6.3.3. pfii pfiedbûÏném vyhledání a v˘bûru vhodn˘ch

uchazeãÛ a pfii pfiípravû smluv 

Pozn.: V pfiípadû dohody klienta s architektem/inÏen˘rem

(technikem) lze v˘konovou fázi 5 a 6 slouãit do jedné,

napfi. u staveb dopravních a inÏen˘rsk˘ch.

3.7. V˘konová fáze VII
Provedení profesních v˘konÛ pfii
v˘bûru dodavatele/zhotovitele stav-
by – zadání realizace stavby [VDS]

3.7.1. základní v˘kon

3.7.1.1. posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele

stavby

3.7.2. zvlá‰tní v˘kony

3.7.2.1. získání a vyhodnocení nabídek architektÛ/inÏen˘rÛ

(technikÛ) stavby za spolupráce zúãastnûn˘ch profesí

3.7.2.2. vypracování srovnateln˘ch pfiehledÛ nákladÛ podle

jiÏ realizovan˘ch staveb obdobného charakteru a rozsahu

3.7.2.3. pfiezkou‰ení a vyhodnocení alternativních nabídek

s podstatnû jinou konstrukcí

3.7.2.4. jednání s architekty/inÏen˘ry (techniky) stavby,

vypracování podkladÛ pro uzavfiení smlouvy s architekty/

inÏen˘ry (techniky) stavby

3.7.2.5. posouzení nabídek pokud jde o kvalitu, termíny

a ceny

3.7.3. souãinnost klienta

3.7.3.1. pfii rozhodnutí o zadání stavby 

3.8. V˘konová fáze VIII
Provedení profesních v˘konÛ autor-
ského a investorského technického
dozoru pfii provádûní stavby [ATD, ITD]

3.8.1. základní v˘kony

3.8.1.1. provedení anal˘zy a vyhodnocení dosavadního prÛ-

bûhu pfiípravy stavby a pfiíprava podmínek pro v˘kon autor-

ského dozoru 

3.8.1.2. zadání doplÀkov˘ch prÛzkumÛ (v prÛbûhu prová-

dûní stavby) specialistÛm koordinovan˘m architektem/inÏe-

n˘rem (technikem), a to podle charakteru zakázky [napfiíklad

pfii rekonstrukci stavby]

3.8.1.3. v‰eobecné náleÏitosti obsahu a ãlenûní v˘konu

autorského dozoru dle doporuãen˘ch standardÛ této ãinnos-

ti a dle pfiíslu‰né smlouvy

3.8.2. zvlá‰tní v˘kony

3.8.2.1. spolupráce architekta/inÏen˘ra(technika) s klien-

tem v prÛbûhu v˘konu investorského technického dozoru 

3.8.2.2. provedení potfiebn˘ch doplÀkov˘ch prÛzkumÛ

(v prÛbûhu provádûní stavby) specialisty koordinovan˘mi

architektem/inÏen˘rem (technikem), a to podle charakteru

zakázky 

3.8.2.3. v˘kon investorského technického dozoru dle dopo-

ruãen˘ch standardÛ této ãinnosti a dle pfiíslu‰né smlouvy

3.8.2.4. vypracování realizaãní dokumentace stavby v roz-

sahu poÏadavkÛ architekta/inÏen˘ra (technika) stavby

3.8.2.5. vypracování dokumentace skuteãného provedení

stavby

3.8.2.6. sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad

ním

3.8.2.7. spolupráce pfii kontrole úãtÛ a zpfiesnûní a noveli-

zace ãasov˘ch plánÛ

3.8.3. souãinnost klienta

3.8.3.1. pfii pfiípravû podmínek pro v˘kon autorského

a investorského technického dozoru 

3.8.3.2. pfii provádûní potfiebn˘ch doplÀkov˘ch prÛzkumÛ

v prÛbûhu provádûní stavby

3.8.3.3. s architektem/inÏen˘rem (technikem) v prÛbûhu

provádûní stavby pfii v˘konu autorského a investorského

technického dozoru 

3.9. V˘konová fáze IX
Provedení profesních v˘konÛ po
dokonãení stavby a uvedení stavby
do uÏívání [SKP]

3.9.1. základní v˘kony

3.9.1.1. úãast pfii kolaudaãním fiízení stavby

3.9.1.2. dohled nad odstranûním zji‰tûn˘ch vad a nedodûl-

kÛ ve stanovené lhÛtû a kvalitû

3.9.2. zvlá‰tní v˘kony

3.9.2.1. spolupráce pfii vypracování poÏární dokumentace

pfiedkládané provozovatelem pfii kolaudaci stavby podle plat-

n˘ch pfiedpisÛ

3.9.2.2. spolupráce pfii vypracování závûreãného vyúãtová-

ní a ekonomického vyhodnocení stavby

3.9.2.3. spolupráce, resp. zpracování posudkÛ a kontrolních

mûfiení pfiedkládan˘ch klientem pfii kolaudaci stavby

3.9.2.4. zpracování Ïádosti o pfiípadné prodlouÏení záruã-

ních lhÛt nebo uvolnûní záruãních závazkÛ

3.9.2.5. sestavení plánu pronájmu budovy, zaji‰tûní návodÛ

k údrÏbû objektu pfied pfiedáním uÏivateli,dozor nad údrÏbou

objektu

3.9.2.6. porovnání nákladÛ stavby se smûrn˘mi hodnotami

nákladÛ

3.9.2.7. provedení anal˘zy stavebních a provozních nákladÛ

stavby

3.9.2.8. spolupráce pfii vypracování provozního a manipu-

laãního fiádu (návodu k údrÏbû zafiízení)

3.9.2.9. provozní plány, fiády apod.

3.9.3. souãinnost klienta

3.9.3.1. pfii uvedení stavby do provozu a pfii kolaudaãním fiízení

3.9.3.2. pfii provedení závûreãného vyúãtování a ekonomic-

kého vyhodnocení stavby

3.10 V˘kony, resp. dokumentace, které
nejsou obsahem v˘konov˘ch fází
podle tohoto fiádu a jejich zaji‰tûní
ãi vypracování není kryto celkov˘m
základním honoráfiem, zahrnují:

3.10.1. posuzování materiálÛ

3.10.2. mimofiádná posouzení protipoÏárních opatfiení
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3.10.3. souãinnost pfii zdlouhav˘ch schvalovacích

a odvolacích fiízeních

3.10.4. souãinnost pfii získání pozemku 

3.10.5. úãast na vefiejn˘ch shromáÏdûních za úãelem

vysvûtlení projektu

3.10.6. poskytnutí zvlá‰tních podkladÛ pro rozhodo-

vací orgány a pro vefiejná shromáÏdûní

3.10.7. grafické ztvárnûní (vizualizace) fie‰ení mimo

smlouvu

3.10.8. poradenství v oblasti financování a pfii sesta-

vení finanãního plánu

3.10.9. vypracování Ïádostí o subvence

3.10.10. v˘poãet provozních nákladÛ

3.10.11. vypracování rÛzn˘ch variant realizace stavby,

resp. postupu stavby

3.10.12. odborná a poãetní kontrola variant pfiedloÏe-

n˘ch stavebními firmami

3.10.13. projektování a statická kontrola skruÏí a bed-

nûní

3.10.14. vypracování dílensk˘ch v˘kresÛ a seznamÛ

pro ocelové, montované a dfievûné konstrukce

3.10.15. provedení a zhodnocení modelov˘ch zkou‰ek

3.10.16. posouzení ekologick˘ch vlivÛ, napfi. prognó-

zy emisí

3.10.17. mimofiádná mûfiení staveb bûhem v˘stavby

a po ní a jejich vyhodnocení

3.10.18. provádûní funkãních a zátûÏov˘ch zkou‰ek

3.10.19. souãinnost pfii instalaci a uvádûní zafiízení do

provozu a pfii zpracování návodu k provozu

3.10.20. vypracování nov˘ch provádûcích plánÛ

a schémat na vyÏádání klienta

3.10.21. zakreslení staveb a ãástí staveb, které nejsou

souãástí projektové dokumentace, do vlastních v˘kre-

sÛ

3.10.22. poradenská ãinnost pro klienta

3.10.23. dozor nad záruãními pracemi v opakovan˘ch

pfiípadech a pfii odstraÀování skryt˘ch závad

3.11. V˘kony, resp. dokumentace, které
zabezpeãuje zhotovitel/dodavatel
jako souãást své dodávky, zejména:

3.11.1. realizaãní dokumentace stavby nebo její ãásti

3.11.2. dokumentace pro prokazování poÏadovan˘ch

vlastností dodávek (atesty, individuální a komplexní

zkou‰ky apod.)

3.11.3. dokumentace pro správné a bezpeãné uvádûní

do provozu, provozování a odstavování dodávan˘ch stro-

jÛ a zafiízení

3.11.4. dokumentace pro správné a vãasné provádûní

údrÏby dodávan˘ch strojÛ a zafiízení

3.11.5. uÏivatelské programové vybavení pro auto-

matizaci fiízení

3.11.6. dokumentace doãasn˘ch objektÛ zafiízení staveni‰tû

3.11.7. dokumentace automatizovan˘ch systémÛ fiízení

3.12. V˘kony, resp. dokumentace, které
zabezpeãuje zhotovitel/dodavatel
v rámci své v˘robní pfiípravy, 
zejména:

3.12.1. konstrukãní, dílenské a montáÏní v˘kresy:

3.12.1.1. jednotliv˘ch strojÛ a zafiízení

3.12.1.2. kovov˘ch a dfievûn˘ch konstrukcí

3.12.1.3. v˘robkÛ pfiidruÏené stavební v˘roby

3.12.1.4. v˘robkÛ vnitfiního zafiízení a vybavení vãetnû zpÛ-

sobÛ upevnûní pfii jejich zabudování

3.12.1.5. vyzdívek a izolací technologick˘ch zafiízení

3.12.1.6. nosn˘ch konstrukcí kabelov˘ch a potrubních rozvodÛ;

3.12.2. v˘kresy:

3.12.2.1. podrobné v˘kresy v˘ztuÏe betonov˘ch konstrukcí

3.12.2.2. pomocn˘ch konstrukcí

3.12.2.3. stavebních a montáÏních zafiízení

3.12.2.4. konstrukcí bednûní a skruÏí

3.12.2.5. tvaru a v˘ztuÏe prefabrikovan˘ch prvkÛ, dílÛ

a jejich stykÛ

3.12.2.6. paÏení a rozepfiení r˘h a základov˘ch jam,‰tûtov˘ch

stûn a jímek

3.12.3. v˘kresy a specifikace:

3.12.3.1. prvkÛ a spojovacího materiálu konstrukcí lehké

prefabrikace

3.12.3.2. svarÛ stykÛ prefabrikátÛ

3.12.3.3. dûlení rovn˘ch ãástí vzduchotechnick˘ch rozvodÛ

stejného profilu na montáÏní díly a jejich oznaãování jednot-

liv˘mi pozicemi

3.12.3.4. základního a pomocného materiálu pro montáÏní

práce

3.12.4. statické, dynamické a technickofyzikální v˘poãty:

3.12.4.1. betonov˘ch,Ïelezobetonov˘ch a jin˘ch prefabrikátÛ

3.12.4.2. v˘robkÛ pfiidruÏené stavební v˘roby

3.12.4.3. podporovacích le‰ení,skruÏí a montáÏních konstrukcí

3.12.4.4. pomocn˘ch konstrukcí pro zakládání

3.12.4.5. prvkÛ lehké prefabrikace

3.12.5. realizaãní projekt zafiízení staveni‰tû

3.12.6. podrobné vytyãení stavby architektem/inÏe-

n˘rem (technikem)
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3.12.7. drátovací a svorkovací schémata

3.12.8. dokumentace pro ostatní v˘robní a montáÏní

pfiípravu architektÛ/inÏen˘rÛ (technikÛ) stavby.

4. POZEMNÍ STAVBY 
A POZEMNÍ OBJEKTY

4.1. Honoráfiové zóny

Pozemní stavby a objekty mohou b˘t porovnáním s dále uve-

den˘mi charakteristick˘mi stavbami zafiazeny do nûkteré

z pûti honoráfiov˘ch zón:

4.1.1. Honoráfiová zóna I 

Stavby, objekty a zafiízení administrativní, ubytovací, popfiípa-

dû jiné stavby a objekty pro doãasné pouÏití provizorního

charakteru bez sociálního a hygienického zafiízení, oddecho-

vé haly a herny, kryté promenády a shromaÏìovací haly, pfií-

stavky, spojovací chodby, jednoduché tribuny, pfiístfie‰ky, jed-

noduché zemûdûlské, prÛmyslové a skladové haly bez jefiábo-

v˘ch drah a podobnû.

4.1.2. Honoráfiová zóna II 

Stavby, objekty a zafiízení jednoduché, nízkopodlaÏní admi-

nistrativní a obytné budovy se spoleãn˘m sanitárním zafiíze-

ním a kuchyní, garáÏe, skleníky, jednoduché dílny bez jefiábo-

v˘ch drah, jednoduché zemûdûlské, vodohospodáfiské, prÛ-

myslové a skladové haly, pokladny, lodûnice, prodejní sklady,

vrátnice, ‰atny, o‰etfiovny, hudební pavilóny a podobnû.

4.1.3. Honoráfiová zóna III

Stavby, objekty a zafiízení administrativní, ubytovny a bytové

objekty se standardním vybavením a prÛmûrn˘mi nároky,

matefiské ‰koly, jesle, základní ‰koly, zdravotní stfiediska a poli-

kliniky, nákupní stfiediska, veletrÏní a v˘stavní pavilóny, poÏární

stanice, jednoduchá kulturní zafiízení a kina, tûlocviãny a spor-

tovní zafiízení,patrové garáÏe,v˘robní budovy lehkého prÛmys-

lu, tiskárny, chladírny, zemûdûlské haly a zafiízení a podobnû.

4.1.4. Honoráfiová zóna IV 

Stavby, objekty a zafiízení obytné a administrativní s nadprÛ-

mûrn˘mi poÏadavky, vícepodlaÏní, s ménû obvykl˘mi kon-

strukcemi a s dal‰ími doplÀkov˘mi funkcemi, stfiední a vysoké

‰koly se speciálními uãebnami, laboratofiemi a pfiedná‰kov˘mi

sály, polikliniky, nemocnice, odborné léãebny, rehabilitaãní,

lázeÀská a rekreaãní zafiízení s velkou kapacitou a nadprÛmûr-

n˘mi nároky, obchodní a nákupní centra, hotely a jiná velkoka-

pacitní ubytovací zafiízení s nadprÛmûrn˘mi nároky, správní

budovy (banky, spofiitelny a podobnû), kaple, stadióny a spor-

tovní areály, kulturní víceúãelová zafiízení, obfiadní sínû, oboro-

vá muzea a galerie, knihovny, archivy, budovy pro v˘voj

a v˘zkum se speciálním vybavením, prÛmyslové a inÏen˘rské

budovy s nároãn˘mi konstrukcemi a speciálním vnitfiním vyba-

vením nebo technologií, zemûdûlské budovy se zvlá‰tní tech-

nologií a vybavením, speciální vojenské objekty a podobnû.

4.1.5. Honoráfiová zóna V

Stavby, objekty a zafiízení obytné pro individuální bydlení

s nejvy‰‰ím standardem, nemocniãní areály s nejvy‰‰ími náro-

ky a speciálním vnitfiním vybavením, univerzitní kliniky,

v˘znamné a speciální správní budovy (soudy, parlamenty, rad-

nice a podobnû), kostely, víceoborová muzea, koncertní haly

a divadla, speciální knihovny a archivy, v˘zkumné ústavy se

speciálními laboratofiemi, rozhlasová, televizní a divadelní stu-

dia, speciální objekty tûÏkého prÛmyslu a energetiky (ocelár-

ny, koksovny, jaderné elektrárny a podobnû).
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4.2. Pozemní stavby – celkov˘ základní honoráfi v % 

Zapoãitatelné náklady Honoráfiová zóna podle kategorie objektu

v mil. Kã I II III IV V

% pro v˘poãet honoráfie

1 8,07 9,67 11,74 14,75 16,16 18,11

2 7,49 8,98 10,83 13,15 14,90 16,60

3 7,18 8,58 10,43 12,55 14,21 15,79

4 6,96 8,31 9,98 12,12 13,73 15,21

5 6,80 8,11 9,72 11,81 13,37 14,79

6 6,66 7,95 9,52 11,56 13,09 14,44

7 6,55 7,81 9,35 11,35 12,85 14,16

8 6,46 7,70 9,20 11,18 12,65 13,98

9 6,38 7,60 9,08 11,03 12,48 13,73

10 6,31 7,51 8,96 10,89 12,32 13,54

20 5,87 6,96 8,26 10,04 11,36 12,43

30 5,62 6,66 7,87 9,58 10,83 11,79

40 5,45 6,45 7,61 9,26 10,47 11,38

50 5,32 6,29 7,42 9,03 10,20 11,05

60 5,22 6,17 7,26 8,84 9,98 10,81

70 5,13 6,06 7,13 8,67 9,80 10,60

80 5,06 5,97 7,02 8,54 9,64 10,42

90 5,00 5,90 6,92 8,42 9,52 10,26

100 4,94 5,83 6,84 8,32 9,40 10,12

200 4,59 5,40 6,30 7,67 8,66 9,28

400 4,26 5,00 5,81 7,07 7,98 8,50

600 4,08 4,78 5,54 6,75 7,60 8,08

800 3,96 4,63 5,35 6,53 7,35 7,79

1000 3,87 4,52 5,11 6,38 7,17 7,57

Zapoãitatelné náklady Honoráfiová zóna podle kategorie objektu

v mil. Kã I II III IV V

Honoráfi v Kã

1 80 700 96 700 117 400 147 500 161 600 181 100

2 149 800 179 600 216 600 263 000 298 000 332 000

3 215 400 257 400 312 900 376 500 426 300 473 700

4 278 400 332 400 399 200 484 800 549 200 608 400

5 340 000 405 500 486 000 590 500 668 500 739 500

6 399 600 477 000 571 200 693 600 785 400 866 400

7 458 500 546 700 654 500 794 500 899 500 991 200

8 516 800 616 000 736 000 894 400 1 012 000 1 118 400

9 574 200 684 000 817 200 992 700 1 123 200 1 235 700

10 631 000 751 000 896 000 1 089 000 1 232 000 1 354 000

20 1 174 000 1 392 000 1 652 000 2 008 000 2 272 000 2 486 000

30 1 686 000 1 998 000 2 361 000 2 874 000 3 249 000 3 537 000

40 2 180 000 2 580 000 3 044 000 3 704 000 4 188 000 4 552 000

50 2 660 000 3 145 000 3 710 000 4 515 000 5 100 000 5 525 000

60 3 132 000 3 702 000 4 356 000 5 304 000 5 988 000 6 486 000

70 3 591 000 4 242 000 4 991 000 6 069 000 6 860 000 7 420 000

80 4 048 000 4 776 000 5 616 000 6 832 000 7 712 000 8 336 000

90 4 500 000 5 310 000 6 228 000 7 578 000 8 568 000 9 234 000

100 4 940 000 5 830 000 6 840 000 8 320 000 9 400 000 10 120 000

200 9 180 000 10 800 000 12 600 000 15 340 000 17 320 000 18 560 000

400 17 040 000 20 000 000 23 240 000 28 280 000 31 920 000 34 000 000

600 24 480 000 28 680 000 33 240 000 40 500 000 45 600 000 48 480 000

800 31 680 000 37 040 000 42 800 000 52 240 000 58 800 000 62 320 000

1000 38 700 000 45 200 000 51 100 000 63 800 000 71 700 000 75 700 000

4.3. Pozemní stavby – celkov˘ základní honoráfi v Kã 
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4.4. Pozemní stavby – grafické znázornûní rozmezí honoráfie ve vztahu k velikosti inves-
tiãních nákladÛ



5. INÎEN¯RSKÉ A DOPRAVNÍ 
STAVBY A OBJEKTY

5.1. Honoráfiové zóny

InÏen˘rské a dopravní stavby mohou b˘t porovnáním s dále

uveden˘mi charakteristick˘mi stavbami zafiazeny do nûkteré

z pûti honoráfiov˘ch zón:

5.1.1. Honoráfiová zóna I

5.1.1.1. Jednoduché nábfieÏní ‰tûtové stûny a nábfieÏní zdi,

jednoduché propustky, jednoduché opûrné zdi, jednoduché

zdûné komíny, jednoduché stoÏáry a vûÏe bez nástaveb.

5.1.1.2. Jednoduché vodní stavby – napfiíklad: jednoduché

nádrÏe a jednoduché odvodÀovací a silniãní pfiíkopy, jedno-

duché, zejména plo‰né zemní práce.

5.1.1.3. Vodovodní a kanalizaãní potrubí,pokud nejsou uve-

dena v honoráfiov˘ch zónách II nebo III. Topné a kabelové

kanály s pfiíslu‰n˘mi ‰achtami z trÏních prefabrikátÛ, monto-

vané nádrÏe z trÏních prefabrikátÛ.

5.1.1.4. Dopravní potrubí pro plyn a pevné látky, pokud

nejsou uvedena v honoráfiov˘ch zónách II nebo III.

5.1.1.5. Jednoduchá úloÏi‰tû odpadÛ bez zvlá‰tních zafiíze-

ní, malé domovní septiky, deponie bez zvlá‰tních opatfiení

k omezení emisí, pfiekladi‰tû pro odpady bez zhutÀovacích

zafiízení.

5.1.1.6. Jednoduché komunikace, samostatné pû‰í a cyklis-

tické stezky, jednoduché dopravní plochy, parkovi‰tû v extra-

vilánech.

5.1.1.7. Jednoduchá koleji‰tû a nástupi‰tû pokud nejsou

uvedeny v honoráfiové zónû II.

5.1.1.8. Jednoduché pfiistávací plochy pro letadla.

5.1.1.9. Jednoduchá, samostatná protihluková zafiízení.

5.1.2. Honoráfiová zóna II

5.1.2.1. NábfieÏní ‰tûtové stûny a nábfieÏní zdi,pokud nejsou

zafiazeny do honoráfiové zóny I nebo III, jednoduché pfiístav-

ní zdi a mola, propustky, pokud nejsou zafiazeny do honorá-

fiové zóny I, opûrné zdi staveb zatíÏené rovnûÏ dopravou,

mostky do 15 m, jednoduché pfiímé mosty o jednom poli, jed-

noduché komíny, pokud nepatfií do honoráfiové zóny I, stoÏá-

ry a vûÏe bez nástaveb, pokud nepatfií do honoráfiové zóny I,

plo‰nû zaloÏená jednotlivû stojící sila bez nástaveb, domácí

kryty základní ochrany.

5.1.2.2. Stfiednû sloÏité vodní stavby – napfiíklad: závlahové

sítû, protierozní technická a biologická opatfiení, lesotechnic-

ké meliorace, obnova mokfiadÛ, asanace sváÏn˘ch území, hra-

zení bystfiin,úpravy a revitalizace tokÛ s mal˘m povodím, jezy

a stupnû na tocích s mal˘m povodím, rybníky s v˘‰kou hráze

do 3 m se zafiízením pro pfievádûní velk˘ch vod, jednoduché

v˘pustû, hnoji‰tû a moãÛvkové jímky, kejdová hospodáfiství,

bazény, humusárny, studny domovní a vodárenské, jednodu-

ché malé vodní elektrárny.

5.1.2.3. Jednoduchá pfiístavi‰tû lodí, pfiístavní vykládací

a nakládací zafiízení, jednoduchá zafiízení pro lodûnice, lodní

skluzy a zafiízení lodûnic.

5.1.2.4. Disposiãnû jednoduchá vodovodní a kanalizaãní

potrubí, jednoduché vodovodní a kanalizaãní trubní sítû, jed-

noduchá zafiízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, jed-

noduché ãerpací stanice, ãerpadla a ãerpací zafiízení, jedno-

duché vodojemy a nádrÏe na ãistou a odpadní vodu, jedno-

duché potrubní shybky a raÏené stoky, prÛmyslovû vyrábûné

prefabrikované ãistírny odpadních vod. Topné a kabelové

kanály s pfiíslu‰n˘mi ‰achtami betonované na místû, jednodu-

ché podpovrchové kabelovody, NTL a STL plynovody vãetnû

regulaãních stanic v˘konu do 200 m3, trafostanice do 35 kV,

v˘topny, pfiedávací stanice, kabelov˘ rozvod TV, místní teleko-

munikaãní rozvody.

5.1.2.5. Deponie odpadÛ, pokud nejsou uvedeny v honorá-

fiové zónû I nebo III, sbûrny odpadÛ s jednoduch˘m doplÀ-

kov˘m vybavením, pfiekladi‰tû odpadÛ se zhutÀovacím zafií-

zením. Dopravní potrubí pro plyny a pevné látky málo 

rozvûtvené a dispoziãnû jednoduché, dopravní potrubí pro

kapaliny,pokud nejsou uvedena v honoráfiové zónû III nebo IV.

5.1.2.6. Komunikace v ãlenitém území s jednoduch˘mi

základov˘mi a odvodÀovacími pomûry, extravilánové silnice

bez v˘razn˘ch omezujících prvkÛ a nebo v nepfiíli‰ ãlenitém

území. âerpací stanice pohonn˘ch hmot a odpoãívky jedno-

duchého provedení, sbûrné a obsluÏné komunikace v novû

zastavovan˘ch územích, vnitromûstská parkovi‰tû, jednodu-

ché úrovÀové kfiiÏovatky.

5.1.2.7. Koleje ve volné trati bez v˘razn˘ch omezujících

prvkÛ, koleje ve volné trati v málo ãlenitém území, koleje

a nástupi‰tû nádraÏí s jednoduch˘m koleji‰tûm.

5.1.2.8. Propustky, pokud nejsou zafiazeny do honoráfiové

zóny I, mostky do rozpûtí 15 m, jednoduché pfiímé mosty

o jednom poli.

5.1.2.9. Pfiistávací plochy leti‰È pro lehk˘ provoz a dobré

geologické podmínky, plochy pro bezmotorové létání.

5.1.2.10. Jednoduchá samostatná protihluková zafiízení,

pokud nejsou uvedena v honoráfiové zonû I.

5.1.3. Honoráfiová zóna III

5.1.3.1. SloÏité nábfieÏní ‰tûtové stûny a nábfieÏní zdi, kotve-

né opûry, pfiístavní zdi a mola, pokud nejsou uvedeny v hono-

ráfiové zónû II nebo IV, jednoduché mosty o jednom poli,

pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II nebo IV, jedno-

duché mosty o více polích a obloukové mosty, jednoduché

tunely, ‰achty a kaverny, jednoduché ‰toly, jednoduchá pod-

zemní nádraÏí, domácí kryty se zesílenou ochranou. Stfiednû

sloÏité komíny, stoÏáry a vûÏe s nástavbami, jednotlivû stojící

sila s jednoduch˘mi pfiístavbami, ãerpací centra pro tankovací

zafiízení z monolitického betonu, jednoduché chladicí vûÏe.

5.1.3.2. SloÏité vodní stavby – napfiíklad : melioraãní

a odvodÀovací systémy a zafiízení, pokud nejsou uvedeny

v honoráfiové zónû II nebo IV., úpravy tokÛ, hrazení bystfiin,

stfiednû sloÏité závlahy, retenãní nádrÏe, pevné jezy, pokud

nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II, jednoduché pohyblivé

jezy, údolní nádrÏe a rybníky s v˘‰kou hráze do 5 m nade

dnem,nebo s objemem nádrÏe po hladinu ovladatelného pro-

storu do 100 000 m3, jednoduché vodní elektrárny.

Jednoduché plavební komory a propusti, plavební kanály,

pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II nebo IV, jedno-

duché doky, sloÏité pfiístavy, pfiístavní vykládací a nakládací

zafiízení, vnitrozemské a mofiské pfiístavy s jednoduch˘mi

stavbami, lodûnice, lodní skluzy a zafiízení lodûnic, pokud

nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II nebo IV.

5.1.3.3. Vodovodní a kanalizaãní potrubí s ãetn˘m vûtvením

a disposiãnû sloÏité vodovodní a kanalizaãní sítû, pokud

nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II nebo IV, zafiízení pro

jímání, dopravu a akumulaci vody, pokud nejsou uvedeny

v honoráfiové zónû II nebo IV, stoky pokud nejsou uvedeny

v honoráfiové zónû II nebo IV, ãerpací zafiízení a ãerpací sta-

nice, pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II nebo IV,

jednoduché shybky pod vodními toky a kanály s vodní hladi-
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nou, ãerpadla, ãerpací zafiízení a ãerpací stanice, pokud

nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II nebo IV, hnoji‰tû a kej-

dová hospodáfiství, humusárny, potrubní shybky a raÏené

stoky, pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II nebo IV,

jednoduché úpravny vody, jednoduché ãistírny odpadních

vod, pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû II.

5.1.3.4. Kabelovody, kolektorové podchody.

5.1.3.5. Telekomunikaãní tratû, optické kabely.

5.1.3.6. Stanice elektrické do 200 kV, kotelny.

5.1.3.7. Dopravní potrubí pro plyn s ãetn˘m vûtvením a slo-

Ïitou disposicí, dopravní potrubí pro kapaliny s neãetn˘m

vûtvením a disposiãnû jednoduché,velké odluãovaãe benzi-

nu, oleje a tukÛ.

5.1.3.8. Deponie odpadÛ s obzvlá‰È sloÏit˘mi opatfieními

k omezení emisí, skládky odpadÛ se zakládacím zafiízením pro

ukládání do vrstev, kompostovací zafiízení, jednoduché spa-

lovny odpadÛ.

5.1.3.9. Komunikace v extravilánu v ãlenitém terénu

s obtíÏn˘mi geologick˘mi a hydrogeologick˘mi pomûry,nebo

s v˘znaãn˘mi omezujícími prvky, sloÏité ãerpací stanice

pohonn˘ch hmot, odpoãívky, komunikace a prostranství

v intravilánu obcí, pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû

II, IV nebo V, dopravnû zklidnûné zóny s v˘jimkou povrcho-

v˘ch úprav a ozelenûní v pû‰ích zónách, sloÏité úrovÀové kfii-

Ïovatky, jednoduché mimoúrovÀové kfiiÏovatky, dopravní plo-

chy pro pfiekládku silnice-silnice.

5.1.3.10. Koleji‰tû nádraÏí, pokud nejsou uvedena v honorá-

fiové zónû II nebo IV, koleje v ‰iré trati s v˘znamn˘mi omezu-

jícími prvky, koleje v ‰iré trati v ãlenitém území, koleje

a nástupi‰tû nádraÏí se sloÏit˘m koleji‰tûm.

5.1.3.11. Pfiistávací dráhy a odstavné plochy leti‰È se stfiednû

tûÏk˘m provozem a pfii stfiednû sloÏit˘ch geotechnick˘ch

podmínkách.

5.1.4. Honoráfiová zóna IV

5.1.4.1. SloÏité nábfieÏní zdi a mola, nároãné mostní kon-

strukce o jednom i více polích,mosty obloukové,sloÏité tune-

ly, ‰toly, ‰achty a kaverny. SloÏité stoÏáry a vûÏe s nástavbami

a provozními poschodími, sila se spojen˘mi buÀkami a s pfií-

stavbami, chladící vûÏe, pokud nejsou uvedeny v honoráfiové

zónû III nebo V, sloÏité podzemní nádrÏe, pokud nejsou uve-

deny v honoráfiové zónû V.

5.1.4.2. Obzvlá‰tû sloÏité vodní stavby – napfiíklad: sloÏitá

melioraãní a odvodÀovací zafiízení, nároãné úpravy tokÛ,

pohyblivé jezy, malé vodní nádrÏe (dle âSN 73 6824), pokud

nejsou uvedeny v honoráfiové zónû III, pfiehrady, pokud

nejsou uvedeny v honoráfiové zónû III, vodní elektrárny,

pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû III nebo V. SloÏité

plavební komory a sloÏité plavební kanály, stfiednû sloÏité

fiíãní pfiístavy, pokud nejsou uvedena v honoráfiové zónû III,

sloÏitá zafiízení pro lodûnice, pokud nejsou uvedena v hono-

ráfiové zónû III, doky, sloÏité stoky a shybky pod pfiirozen˘mi

toky, kanály s volnou hladinou.

5.1.4.3. Vodovodní a kanalizaãní sítû zvlá‰È sloÏitû rozvûtve-

né, s nutností rozsáhlé koordinace, sloÏitá zafiízení pro jímání,

dopravu a akumulaci vody, sloÏitá ãerpací zafiízení a ãerpací

stanice, sloÏité nádrÏe a jímky na uÏitkovou vodu i odpadní

vodu, sloÏité shybky a raÏené stoky, úpravny vody, pokud

nejsou uvedeny v honoráfiové zónû III nebo V.

5.1.4.4. Potrubí pro pfiepravu kapalin s ãetn˘mi odboãkami

a s nutností rozsáhlé koordinace.

5.1.4.5. Zafiízení na zpracování nebezpeãn˘ch odpadÛ, spa-

lovny odpadÛ, pokud nejsou uvedeny v honoráfiové zónû III

nebo V, ãistírny odpadních vod, pokud nejsou uvedeny

v honoráfiové zónû II, III nebo V, velké humusárny a skládky

odpadu.

5.1.4.6. V˘topny, tepelné elektrárny, elektrické sítû nad 200

kV, rozvody plynu do 4 MPa (VTL), regulaãní stanice plynu

VTL/STL do 3000 m3.

5.1.4.7. Kolektory, tunely.

5.1.4.8. Silnice v extravilánu s mnoÏstvím omezujících

prvkÛ, silnice ve velmi ãlenitém území, pokud nejsou uvede-

ny v honoráfiové zónû V, mûstské komunikace a prostranství

s vysok˘mi dopravnû technick˘mi poÏadavky, nebo v obtíÏné

urbanistické situaci s v˘jimkou úprav povrchÛ a ozelenûní

pû‰ích zón dle kap. 2, velmi sloÏité úrovÀové kfiiÏovatky, slo-

Ïité mimoúrovÀové dopravní stavby, dopravní plochy pfiekla-

di‰È zboÏí kombinované dopravy.

5.1.4.9. Nároãné Ïelezniãní tratû v intravilánu, koleje v ‰iré

trati s mnoha omezujícími prvky, koleje v ‰iré trati ve velmi

ãlenitém území,koleje a nástupi‰tû stanic s velmi sloÏitou dis-

pozicí koleji‰tû, tunelová trasa metra.

5.1.4.10. Pfiistávací, pojezdové dráhy a odstavné plochy vel-

k˘ch leti‰È.

5.1.5. Honoráfiová zóna V

5.1.5.1. Obzvlá‰È sloÏité mosty, obzvlá‰È sloÏité komíny, sto-

Ïáry a vûÏe s nástavbami, provozními poschodími a zafiízení-

mi pro vefiejnost, sloÏité chladící vûÏe, podzemní kfiiÏovatko-

vá nádraÏí, podzemní elektrárny.

5.1.5.2. Retenãní nádrÏe a údolní pfiehrady s hrází vy‰‰í neÏ

9 m nade dnem a nebo s objemem nádrÏe po hladinu ovla-

datelného prostoru více neÏ 2 000 000 m3, sloÏité vodní elek-

trárny napfi. pfieãerpávací, lodní zdvihadla.

5.1.5.3. SloÏité úpravny vody, sloÏité kanalizaãní ãistírny.

5.1.5.4. Elektrárny, úloÏi‰tû jaderného odpadu, sítû nad 400

kV, dálkové tepelné sítû, plynové regulaãní stanice VTL/STL

do 3000 m3 a stanice VTL/STL nad 20 000 m3.

5.1.5.5. SloÏité spalovny odpadÛ.

5.1.5.6. Nároãné horské silnice, nároãné mûstské komuni-

kace a prostranství s velmi vysok˘mi dopravnû technick˘mi 

nároky ve velmi sloÏité urbanistické situaci, velmi sloÏité

mimoúrovÀové kfiiÏovatky.

5.1.5.7. Obzvlá‰È sloÏité mosty konstrukãnû i disposiãnû.

5.1.5.8. Velmi nároãné Ïelezniãní tratû v intravilánu.
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5.2. InÏen˘rské stavby – celkov˘ základní honoráfi v % 

Zapoãitatelné náklady Honoráfiová zóna podle kategorie objektu

v mil. Kã I II III IV V

% pro v˘poãet honoráfie

0,5 7,84 9,84 14,20 18,82 25,06 30,68

0,6 7,58 9,50 13,68 18,08 24,07 29,45

0,7 7,37 9,21 13,24 17,49 23,26 28,44

0,8 7,20 8,98 12,88 16,98 22,58 27,60

0,9 7,04 8,77 12,57 16,53 22,00 26,88

1 6,91 8,58 12,29 16,16 21,49 26,25

1,2 6,68 8,28 11,83 15,52 20,63 25,20

1,4 6,50 8,03 11,46 15,00 19,94 24,34

1,6 6,34 7,82 11,14 14,56 19,36 23,63

1,8 6,21 7,64 10,87 14,19 18,86 23,01

2 6,09 7,48 10,63 13,86 18,43 22,48

2,5 5,84 7,16 10,14 13,19 17,54 21,38

3 5,65 6,90 9,77 12,67 16,84 20,52

3,5 5,49 6,69 9,45 12,25 16,27 19,82

4 5,36 6,52 9,20 11,89 15,80 19,24

4,5 5,25 6,37 8,97 11,59 15,39 18,74

5 5,15 6,24 8,77 11,32 15,03 18,30

6 4,98 6,01 8,45 10,87 14,44 17,57

7 4,84 5,83 8,18 10,51 13,95 16,97

8 4,72 5,68 7,95 10,20 13,54 16,47

9 4,62 5,55 7,76 9,94 13,19 16,04

10 4,53 5,43 7,59 9,71 12,89 15,66

12 4,38 5,24 7,31 9,33 12,38 15,04

14 4,26 5,08 7,07 9,02 11,96 14,53

16 4,16 4,95 6,88 8,75 11,61 14,10

18 4,07 4,84 6,71 8,53 11,31 13,73

20 3,99 4,74 6,56 8,33 11,05 13,41

25 3,83 4,53 6,27 7,93 10,52 12,75

30 3,71 4,37 6,03 7,62 10,10 12,24

35 3,60 4,24 5,84 7,36 9,76 11,83

40 3,52 4,13 5,68 7,15 9,47 11,48

45 3,44 4,03 5,54 6,97 9,23 11,18

50 3,38 3,95 5,42 6,81 9,02 10,92

60 3,26 3,81 5,22 6,54 8,66 10,48

70 3,17 3,69 5,05 6,32 8,37 10,12

80 3,10 3,60 4,91 6,13 8,12 9,83

90 3,03 3,51 4,79 5,98 7,91 9,57

100 2,97 3,44 4,69 5,84 7,73 9,35

150 2,76 3,17 4,31 5,34 7,07 8,53

200 2,62 3,00 4,05 5,01 6,63 8,00

250 2,51 2,87 3,87 4,77 6,31 7,61

300 2,43 2,77 3,72 4,58 6,06 7,30

350 2,36 2,68 3,61 4,43 5,85 7,06

400 2,31 2,61 3,51 4,30 5,68 6,85

500 2,21 2,50 3,35 4,09 5,41 6,51

600 2,14 2,41 3,22 3,93 5,19 6,25

700 2,08 2,34 3,12 3,80 5,02 6,04

800 2,03 2,28 3,03 3,69 4,87 5,86

900 1,99 2,22 2,96 3,59 4,75 5,71

1000 1,95 2,18 2,89 3,51 4,64 5,58



5.3. InÏen˘rské stavby – celkov˘ základní honoráfi v Kã 

Zapoãitatelné náklady Honoráfiová zóna podle kategorie objektu

v mil. Kã I II III IV V

Honoráfi v Kã

0,5 39 200 49 200 71 000 94 100 125 300 153 400

0,6 45 500 57 000 82 100 108 500 144 400 176 700

0,7 51 600 64 500 92 700 122 400 162 800 199 100

0,8 57 600 71 800 103 000 135 800 180 600 220 800

0,9 63 400 78 900 113 100 148 800 198 000 241 900

1 69 100 85 800 122 900 161 600 214 900 262 500

1,2 80 200 99 300 142 000 186 200 247 600 302 400

1,4 91 000 112 400 160 400 210 000 279 200 340 800

1,6 101 400 125 100 178 200 233 000 309 800 378 000

1,8 111 700 137 500 195 600 255 400 339 500 414 200

2 121 700 149 600 212 600 277 200 368 500 449 500

2,5 146 100 178 900 253 600 329 800 438 400 534 400

3 169 500 207 000 293 000 380 200 505 200 615 600

3,5 192 300 234 300 330 900 428 700 569 500 693 800

4 214 400 260 700 367 800 475 700 631 900 769 500

4,5 236 100 286 500 403 700 521 400 692 500 843 200

5 257 300 311 800 438 700 566 000 751 700 915 000

6 298 600 360 800 506 800 652 400 866 200 1 054 000

7 338 700 408 300 572 500 735 600 976 600 1 187 800

8 377 700 454 400 636 200 816 200 1 083 500 1 317 500

9 415 900 499 400 698 300 894 700 1 187 500 1 443 500

10 453 300 543 400 759 000 971 200 1 288 900 1 566 400

12 526 100 628 900 876 700 1 119 400 1 485 400 1 804 400

14 596 700 711 600 990 300 1 262 200 1 674 600 2 033 600

16 665 400 792 000 1 100 600 1 400 600 1 857 900 2 255 500

18 732 600 870 400 1 208 000 1 535 200 2 036 200 2 471 300

20 798 500 947 100 1 312 900 1 666 500 2 210 200 2 681 700

25 958 100 1 132 500 1 566 300 1 982 900 2 629 200 3 188 500

30 1 112 000 1 310 700 1 809 100 2 285 500 3 029 900 3 672 900

35 1 261 200 1 483 100 2 043 600 2 577 100 3 416 000 4 139 400

40 1 406 600 1 650 600 2 271 200 2 859 600 3 789 900 4 591 200

45 1 548 600 1 814 000 2 492 900 3 134 400 4 153 600 5 030 400

50 1 687 800 1 973 900 2 709 400 3 402 600 4 508 400 5 458 800

60 1 958 900 2 284 500 3 129 600 3 921 800 5 195 500 6 288 100

70 2 221 700 2 584 900 3 535 200 4 422 200 5 857 500 7 086 800

80 2 477 800 2 876 800 3 928 900 4 907 000 6 498 800 7 860 200

90 2 728 000 3 161 600 4 312 400 5 378 500 7 122 400 8 612 200

100 2 973 200 3 440 200 4 687 000 5 838 600 7 730 900 9 345 600

150 4 140 700 4 761 200 6 458 400 8 007 200 10 598 100 12 799 800

200 5 237 600 5 995 900 8 107 900 10 018 700 13 256 500 15 999 900

250 6 284 800 7 170 000 9 672 400 11 920 700 15 769 800 19 023 500

300 7 294 200 8 298 200 11 172 200 13 739 900 18 173 100 21 913 500

350 8 273 000 9 389 400 12 620 400 15 493 000 20 488 600 24 696 900

400 9 226 400 10 450 000 14 025 700 17 191 400 22 731 700 27 392 200

500 11 071 300 12 496 400 16 732 000 20 455 200 27 041 300 32 568 600

600 12 849 300 14 462 600 19 326 600 23 576 900 31 162 300 37 516 400

700 14 573 500 16 364 500 21 831 700 26 585 100 35 132 900 42 281 600

800 16 253 100 18 213 000 24 262 800 29 499 500 38 979 100 46 896 000

900 17 894 600 20 016 100 26 630 900 32 334 200 42 719 800 51 382 400

1000 19 502 900 21 779 700 28 944 400 35 100 000 46 369 100 55 758 200
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5.4. InÏen˘rské stavby – grafické znázornûní rozmezí honoráfie ve vztahu k velikosti
investiãních nákladÛ



5.5. Dopravní stavby – celkov˘ základní honoráfi v %

Zapoãitatelné náklady Honoráfiová zóna podle kategorie objektu

v mil. Kã I II III IV V

% pro v˘poãet honoráfie

0,5 7,06 8,86 12,78 16,94 22,56 27,60

0,6 6,83 8,55 12,30 16,28 21,67 26,50

0,7 6,64 8,29 11,91 15,73 20,93 25,60

0,8 6,48 8,08 11,59 15,28 20,33 24,84

0,9 6,34 7,89 11,31 14,88 19,80 24,19

1 6,22 7,73 11,06 14,54 19,34 23,63

1,2 6,02 7,45 10,65 13,97 18,58 22,68

1,4 5,85 7,23 10,31 13,50 17,95 21,91

1,6 5,71 7,04 10,03 13,11 17,43 21,27

1,8 5,58 6,88 9,78 12,77 16,97 20,72

2 5,48 6,74 9,57 12,48 16,58 20,23

2,5 5,26 6,44 9,13 11,88 15,78 19,24

3 5,09 6,21 8,79 11,41 15,15 18,48

3,5 4,95 6,03 8,51 11,02 14,65 17,85

4 4,83 5,87 8,28 10,70 14,22 17,32

4,5 4,72 5,74 8,08 10,43 13,85 16,87

5 4,63 5,62 7,90 10,19 13,53 16,48

6 4,48 5,42 7,61 9,79 12,99 15,82

7 4,36 5,25 7,36 9,46 12,56 15,28

8 4,25 5,12 7,16 9,18 12,19 14,83

9 4,16 5,00 6,99 8,95 11,87 14,44

10 4,08 4,90 6,84 8,74 11,60 14,11

12 3,95 4,72 6,58 8,40 11,14 13,54

14 3,84 4,58 6,37 8,12 10,77 13,08

16 3,74 4,46 6,20 7,88 10,45 12,70

18 3,66 4,36 6,05 7,68 10,18 12,37

20 3,59 4,27 5,91 7,50 9,95 12,08

25 3,45 4,08 5,64 7,14 9,46 11,49

30 3,34 3,94 5,43 6,86 9,09 11,03

35 3,24 3,82 5,26 6,63 8,78 10,66

40 3,17 3,72 5,12 6,43 8,53 10,34

45 3,10 3,64 4,99 6,27 8,31 10,07

50 3,04 3,56 4,88 6,12 8,12 9,84

60 2,94 3,43 4,70 5,88 7,79 9,44

70 2,86 3,33 4,55 5,69 7,53 9,12

80 2,79 3,24 4,43 5,52 7,31 8,85

90 2,73 3,17 4,32 5,38 7,12 8,62

100 2,68 3,10 4,22 5,25 6,96 8,42

150 2,49 2,86 3,88 4,80 6,36 7,69

200 2,36 2,71 3,65 4,51 5,97 7,21

250 2,26 2,59 3,49 4,29 5,68 6,86

300 2,19 2,50 3,36 4,12 5,45 6,59

350 2,13 2,42 3,25 3,98 5,27 6,36

400 2,08 2,36 3,16 3,87 5,11 6,17

500 1,99 2,26 3,02 3,68 4,87 5,87

600 1,93 2,18 2,91 3,54 4,67 5,64

700 1,88 2,11 2,81 3,42 4,52 5,45

800 1,83 2,06 2,74 3,32 4,39 5,29

900 1,79 2,01 2,67 3,23 4,27 5,15

1000 1,76 1,97 2,61 3,16 4,17 5,03
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5.6. Dopravní stavby – celkov˘ základní honoráfi v Kã

Zapoãitatelné náklady Honoráfiová zóna podle kategorie objektu

v mil. Kã I II III IV V

Honoráfi v Kã

0,5 35 300 44 300 63 900 84 700 112 800 138 000

0,6 41 000 51 300 73 800 97 700 130 000 159 000

0,7 46 500 58 000 83 400 110 100 146 500 179 200

0,8 51 800 64 600 92 700 122 200 162 600 198 700

0,9 57 100 71 000 101 800 133 900 178 200 217 700

1 62 200 77 300 110 600 145 400 193 400 236 300

1,2 72 200 89 400 127 800 167 600 222 900 272 200

1,4 81 900 101 200 144 300 189 000 251 300 306 800

1,6 91 300 112 600 160 400 209 700 278 800 340 300

1,8 100 500 123 800 176 100 229 800 305 500 372 900

2 109 600 134 700 191 400 249 500 331 600 404 600

2,5 131 500 161 100 228 300 296 900 394 500 481 100

3 152 600 186 400 263 800 342 200 454 600 554 300

3,5 173 100 211 000 298 000 385 800 512 600 624 700

4 193 000 234 800 331 100 428 100 568 700 692 900

4,5 212 500 258 100 363 500 469 300 623 200 759 200

5 231 600 280 800 395 100 509 400 676 500 823 900

6 268 800 325 100 456 400 587 100 779 600 949 100

7 304 900 367 800 515 500 662 100 878 900 1 069 700

8 340 100 409 400 573 000 734 600 975 100 1 186 500

9 374 400 450 000 628 900 805 200 1 068 700 1 300 000

10 408 100 489 700 683 600 874 100 1 160 000 1 410 800

12 473 600 566 800 789 600 1 007 500 1 336 800 1 625 200

14 537 200 641 300 892 000 1 136 100 1 507 100 1 831 700

16 599 100 713 800 991 400 1 260 600 1 672 100 2 031 700

18 659 600 784 600 1 088 200 1 381 700 1 832 600 2 226 200

20 718 900 853 700 1 182 800 1 499 900 1 989 100 2 415 800

25 862 700 1 021 000 1 411 100 1 784 700 2 366 200 2 872 500

30 1 001 200 1 181 800 1 630 000 2 057 000 2 726 800 3 309 100

35 1 135 600 1 337 300 1 841 400 2 319 500 3 074 300 3 729 600

40 1 266 500 1 488 500 2 046 600 2 573 800 3 410 800 4 136 800

45 1 394 400 1 636 000 2 246 400 2 821 100 3 738 100 4 532 700

50 1 519 800 1 780 200 2 441 600 3 062 400 4 057 500 4 918 900

60 1 763 900 2 060 500 2 820 400 3 529 800 4 675 800 5 666 400

70 2 000 600 2 331 700 3 186 200 3 980 100 5 271 600 6 386 500

80 2 231 200 2 595 200 3 541 100 4 416 400 5 848 700 7 083 700

90 2 456 600 2 852 300 3 886 900 4 840 800 6 410 000 7 761 700

100 2 677 400 3 103 800 4 224 700 5 254 900 6 957 600 8 422 900

150 3 729 000 4 296 600 5 822 100 7 206 800 9 538 000 11 537 500

200 4 717 000 5 411 600 7 309 900 9 017 100 11 930 500 14 423 200

250 5 660 300 6 472 100 8 721 000 10 729 000 14 192 300 17 150 000

300 6 569 400 7 491 200 10 073 900 12 366 400 16 355 200 19 756 500

350 7 451 200 8 477 000 11 380 300 13 944 200 18 439 200 22 266 900

400 8 310 000 9 435 200 12 648 100 15 472 800 20 457 800 24 698 000

500 9 971 900 11 284 200 15 089 700 18 410 300 24 336 300 29 367 300

600 11 573 600 13 061 000 17 430 600 21 219 900 28 045 200 33 830 600

700 13 127 000 14 779 800 19 691 000 23 927 400 31 618 600 38 129 400

800 14 640 100 16 450 400 21 884 600 26 550 400 35 080 100 42 292 300

900 16 118 900 18 080 100 24 021 500 29 101 800 38 446 500 46 340 000

1000 17 567 900 19 674 300 26 109 200 31 591 100 41 730 800 50 287 900
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5.7. Dopravní stavby – grafické znázornûní rozmezí honoráfie ve vztahu k veli-
kosti investiãních nákladÛ
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6. TECHNOLOGICKÉ STAVBY 
A OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ

ZA¤ÍZENÍ

6.1. Honoráfiové zóny

Pro technologické stavby, objekty a zafiízení rozeznáváme pût

honoráfiov˘ch zón, kter˘m odpovídá pût kategorií objektÛ ve

smyslu kap. 1.8.

Technologické stavby, objekty a zafiízení fiadíme do pûti kate-

gorií v návaznosti na stupeÀ sloÏitosti technologického zafií-

zení analogicky podle následujících pfiedstavitelÛ:

6.1.1. Honoráfiová zóna I

Jednoduchá technologická zafiízení (mycí rampy, místní níz-

kotlak˘ a stfiedotlak˘ rozvod plynu, stoÏárové transformátory,

jednoduché modelárny, jednoduché údrÏbáfiské a prototypo-

vé dílny, provozní laboratofie, jednoduché sklady bez mecha-

nizace, bednárny, su‰árny, stavební údrÏba, armovny, pfiíprav-

ny stavebních hmot, tesafiské dílny, jednoduché liniové stavby,

jednoduché anténní systémy apod.).

6.1.2. Honoráfiová zóna II

SloÏitûj‰í technologická zafiízení (um˘várny vozidel, sklady

s malou mechanizací, mostové váhy, jednoduché dÛlní stro-

jovny, dálkov˘ rozvod plynu, regulaãní stanice plynu, elektric-

ké stanice – rozvodny, mûnírny, transformátorovny, spínací

stanice a el. vedení do 35 kV, hutní druhov˘roba, jednoduché

lisovny, jednoduché obrobny a jednoduché svafiovny, jedno-

duché montáÏní provozy, tûÏba a zásobníky ‰tûrku a drtû, roz-

hlas po drátû, VF zesilovací stanice, místní telekomunikaãní

rozvody, o‰etfiovny, jednoduché kotelny, kuchynû, v˘roba

sportovních potfieb, v˘roba jednoduch˘ch stavebních dílÛ

betonov˘ch a keramick˘ch, v˘roba cihel a stavební keramiky,

skladování krmiv, skladování ovoce a zeleniny, kabelové TV

rozvody apod.).

6.1.3. Honoráfiová zóna III

SloÏitá technologická zafiízení (náhradní zdroje proudu, skla-

dy s velkou mechanizací, autoservisy, prototypové dílny,

mechanické dílny pro kusovou a malosériovou v˘robu, v˘ro-

ba a distribuce technick˘ch plynÛ, elektrické stanice – roz-

vodny, mûnírny, transformátorovny, spínací stanice a el. vede-

ní od 36 do 200 kV, kotelny, kovárny, lisovny, obrobny, svafiov-

ny,montáÏní provozy, sklady hofilavin, tukov˘ prÛmysl, v˘roba

nábytku, v˘roba obuvi, jednoduché pfiádelny, v˘roba staveb-

ních dílÛ keramick˘ch a betonov˘ch, opravny kolejov˘ch

vozidel, mechanizované stáje pro chov hospodáfisk˘ch zvífiat,

su‰árny ovoce a zeleniny, skleníky s regulací prostfiedí, ãerpa-

cí a pfieãerpávací stanice, scénická zafiízení, velké kuchynû,

zdravotní stfiediska, polikliniky, dálkové telekomunikaãní

spoje, telefonní ústfiedny, úprava a skladování materiálÛ pro

chemick˘ prÛmysl, v˘roba izolaãních hmot, systémy audio-

video, teplárny, v˘roba hudebních nástrojÛ, potravináfisk˘

prÛmysl apod.).

6.1.4. Honoráfiová zóna IV

Velmi sloÏitá technologická zafiízení (automatizované sklady,

úpravny rud a uhlí, v˘roba tlakového plynu, spalovny, energe-

tické dispeãinky, elektrické stanice – rozvodny, transformáto-

rovny, spínací stanice a el. vedení nad 200 kV, tepelné elekt-

rárny, ocelárny, koksovny, vysoké pece, válcovny, slévárny, gal-

vanovny, automatizované v˘robní úseky, v˘roba elektroniky,

zpracování gumy a plastick˘ch hmot, zpracování ropy

a dehtu, farmaceutická v˘roba, polygrafie, pfiádelny a tkalcov-

ny, sklárny, v˘roba prefabrikátÛ z pfiedpjatého betonu, vodní

elektrárny, cukrovary, zemûdûlské a potravináfiské objekty se

zvlá‰tní technologií, prÛmyslové ãistírny odpadních vod, roz-

hlasové a televizní vysílací komplexy, polikliniky a nemocni-

ce, odborné léãebny, v˘zkumné a v˘vojové laboratofie, kom-

presorové stanice, sloÏité hydraulické systémy apod.).

6.1.5. Honoráfiová zóna V

NejsloÏitûj‰í a rozsáhlá technologická zafiízení (lomová tûÏba

uhlí, jaderné elektrárny, slévárny pfiesného lití, robotizovaná

pracovi‰tû, nemocnice se speciálním vybavením, vûdeckov˘-

zkumné ústavy, sloÏitá zafiízení chemického prÛmyslu apod.).

6.2. Celkov˘ základní honoráfi

6.2.1. Procento ze zapoãitateln˘ch nákladÛ, které urãuje

v˘‰i celkového základního honoráfie pro jednotlivé honoráfio-

vé zóny je uvedeno v následující tabulce.

6.2.2. Tabulka platí pro v˘kony, jsou-li technologická zafií-

zení fie‰ena samostatnû v rámci samostatného územního

nebo stavebního fiízení.



6.3. Technologické stavby a objekty a technologická zafiízení – celkov˘ základní 
honoráfi v %.

Zapoãitatelné náklady Honoráfiová zóna podle kategorie objektu

v mil. Kã I II III IV V

% pro v˘poãet honoráfie

0,5 5,43 6,97 9,69 12,15 14,12 15,19

1 5,39 6,79 9,24 11,66 13,86 14,98

2 5,30 6,62 9,08 11,50 13,27 14,39

3 5,06 6,44 8,91 11,33 13,05 14,09

4 4,88 6,26 8,42 10,87 12,82 13,86

5 4,56 6,11 8,26 10,71 12,34 13,30

6 4,55 5,96 7,63 10,30 12,18 13,14

7 4,54 5,81 7,46 9,82 11,50 12,39

8 4,53 5,65 7,30 9,18 11,27 12,08

9 4,52 5,48 6,79 9,02 10,71 11,51

10 4,51 5,34 6,62 8,86 9,94 10,76

15 3,94 4,98 6,06 8,23 9,31 10,12

20 3,36 4,64 5,88 7,62 8,68 9,48

30 3,23 4,28 5,71 7,35 8,37 9,09

40 3,11 3,92 5,22 7,08 8,06 8,78

50 2,98 3,68 5,06 6,82 7,75 8,39

60 2,86 3,53 4,98 6,55 7,44 8,08

70 2,84 3,50 4,93 6,50 7,38 8,02

100 2,76 3,40 4,47 6,02 7,19 7,83

200 2,72 3,35 4,27 5,86 6,90 7,46

400 2,64 3,25 4,12 5,66 6,31 6,79

600 2,62 3,21 3,97 5,50 6,11 6,59

800 2,60 3,18 3,74 4,58 5,27 5,75

1 000 2,58 3,16 3,68 4,47 5,24 5,72
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Pfiíloha ã. 1 

DOPORUâEN¯ OBSAH DOKUMENTACE VYBRAN¯CH
V¯KONOV¯CH FÁZÍ (BEZ ROZLI·ENÍ ZÁKLADNÍCH
A ZVLÁ·TNÍCH V¯KONÒ)

Standard základních a zvlá‰tních v˘konÛ je uveden v ãásti 

3 tohoto fiádu a doporuãuje se uvést jej ve smlouvû.

I. Standard obsahu a formy 
dokumentace návrhu/studie 
stavby [STS] 

âÁST I. A
IDENTIFIKAâNÍ A DOKLADOVÁ âÁST DOKUMENTACE
NÁVRHU/STUDIE STAVBY

A/1. Základní údaje a doklady o klientovi

A/1.1. údaje a doklady o klientovi – fyzická osoba / sdruÏení

A/1.2. údaje a doklady o klientovi – právnická osoba / sdru-

Ïení

A/1.3. údaje a doklady o povûfieném zástupci klienta –

fyzické/právnické osobû/sdruÏení [není-li zastupo-

váním povûfien architekt/inÏen˘r (technik) a rozsa-

hu jeho zmocnûní

A/2. Údaje a doklady o architektovi/inÏen˘rovi

(technikovi) dokumentace

A/2.1. údaje a doklady obchodní 

A/2.2. údaje a doklady o oprávnûní architekta/inÏen˘ra (techni-

ka), popfiípadû jeho spoluautorÛ nebo spolupracovníkÛ

A/3. Charakter území a stavby

A/3.1. pfiedbûÏné ovûfiení a posouzení charakteru území 

a jeho vhodnosti pro poÏadovan˘ úãel

A/3.2. pfiedbûÏné ovûfiení a posouzení poÏadavkÛ na cha-

rakter (typ) stavby a její funkci 

A/4. Oznaãení ve‰ker˘ch nezbytn˘ch spolupra-

cujících speciálních profesí a zapojení speci-

alistÛ do projektu a pfiípravy dokumentace

A/5. Oznaãení ve‰ker˘ch nezbytn˘ch prÛzku-

mÛ a mûfiení [která bude nutno provést

pfiedbûÏnû / podrobnû / doplÀkovû] 

A/6. Doporuãení architekta/inÏen˘ra (technika)

pro postup pfii zpracování a projednání

následn˘ch stupÀÛ zpracování dokumentace 

âÁST I. B
PROJEKTOVÁ âÁST DOKUMENTACE NÁVRHU/STUDIE STAVBY

B/1. Souhrnná zpráva

B/1.1. vstupní údaje o pozemku

B/1.1.1. údaje o provûfiení a posouzení vstupních podmí-

nek a o charakteru pozemku a území

B/1.1.2. údaje o provûfiení a posouzení vstupních podmí-

nek pro zvlá‰tû chránûné zájmy, které se k pozem-

kÛm vztahují nebo se jich dot˘kají

B/1.2. údaje o základní koncepci návrhu urbanistického

a architektonického fie‰ení stavby

B/1.3. údaje o poÏárnû bezpeãnostním fie‰ení

B/1.4. údaje o vlivu stavby na Ïivotní prostfiedí a o pfied-

bûÏné koncepci fie‰ení jeho ochrany

B/1.5. údaje o nárocích na technické sítû a napojení stavby

na dopravní síÈ a sítû technického vybavení

B/1.6. údaje o nadzemních a podzemních stavbách (vãetnû

sítí technického vybavení) 

B/1.7. zvlá‰tní údaje o stavbách s provozním, v˘robním

nebo technick˘m zafiízením 

B/1.8. údaje o provûfiení podmínek stanoven˘ch pro navr-

hování objektÛ na poddolovaném a sváÏném území

B/1.9. údaje o provûfiení poÏadavkÛ stanoven˘ch zvlá‰tní-

mi pfiedpisy

B/1.10. základní údaje o pfiedpokládan˘ch prÛzkumech a mûfie-

ních,popfiípadû vymezení rozsahu a obsahu (zadání) ãás-

teãného vypracování pfiedbûÏn˘ch prÛzkumÛ a mûfiení

B/1.11. popis staveni‰tû

B/2. Stavební ãást

B/2.1. technická zpráva a v˘kresová dokumentace ke kon-

cepci v‰eobecné stavební ãásti

B/2.1.1. základy

B/2.1.2. pÛdorysy 

B/2.1.3. fiezy 

B/2.1.4. pohledy

B/2.1.5. návrh konstrukãního fie‰ení

B/2.1.6. vnitfiní doprava a dopravní zafiízení

B/2.1.7. doplÀkové v˘kresy

B/3. Statická ãást

B/3.1. koncepce fie‰ení statické ãásti

B/4. PoÏární ochrana

B/4.1. koncepce fie‰ení poÏární ochrany

B/5. Technická zafiízení budov [TZB]

B/5.1. v‰eobecná koncepce fie‰ení technického zafiízení budov

B/5.2. zásobování vodou a energiemi

B/5.2.1. zásobování vodou, kanalizace a poÏární vodovod

B/5.2.2. zásobování plynem 

B/5.2.3. zásobování teplem, vytápûní a chlazení

B/5.2.4. vzduchotechnická zafiízení

B/5.2.5. silnoproudá zafiízení a rozvody 

B/5.2.6. hromosvody

B/5.2.7. slaboproudá zafiízení a rozvody 

B/5.2.8. mûfiení a regulace

B/5.2.9. elektropoÏární signalizace (EPS) a poÏární zabezpeãení

B/5.3. odpadové hospodáfiství

B/5.4. technologické plyny

B/5.5. pfiípojky jednotlivû podle druhÛ napojení

B/5.6. ostatní pozemky a inÏen˘rské objekty a zafiízení sou-

visející bezprostfiednû se stavbou

B/6. InÏen˘rské objekty

B/6.1. koncepce fie‰ení a návrh (odvodnûní území, zásobo-

vání vodou, zásobování energiemi, telekomunikace

a fie‰ení dopravy, komunikace)

B/7. Technologická ãást

B/7.1. v‰eobecná koncepce fie‰ení technologické ãásti 

B/8. Provedení [realizace/organizace] v˘stavby

B/8.1. podmínky pro provádûní stavby 

34



II. Standard obsahu a formy 
dokumentace návrhu na vydání
územního rozhodnutí o umístûní
stavby [DUR]

âÁST II. A
IDENTIFIKAâNÍ A DOKLADOVÁ âÁST DOKUMENTACE
STAVBY K NÁVRHU NA VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
O UMÍSTùNÍ STAVBY

A/1. Základní údaje a doklady o klientovi (navr-

hovateli)

A/1.1. údaje a doklady o klientovi – fyzická osoba/sdruÏení

A/1.2. údaje a doklady o klientovi – právnická osoba/sdru-

Ïení

A/1.3. údaje a doklady o povûfieném zástupci klienta –

fyzické/právnické osobû/sdruÏení (není-li zastupo-

váním povûfien architekt/inÏen˘r (technik) a rozsa-

hu jeho zmocnûní

A/2. Údaje a doklady o architektovi/inÏen˘rovi

(technikovi)

A/2.1. údaje a doklady obchodní

A/2.2. údaje a doklady o oprávnûní architekta/inÏen˘ra

(technika), popfiípadû jeho spoluautorÛ nebo spolu-

pracovníkÛ

A/3. Pfiedmût územního fiízení (územního roz-

hodnutí o umístûní stavby) 

A/3.1. údaje a doklady o názvu stavby, jejím obsahu a cha-

rakteristice

A/3.2. údaje o typu stavby a její funkci dle § 139b staveb-

ního zákona 

A/3.3. údaje o navrhovaném doruãování oznámení a roz-

hodnutí úãastníkÛm fiízení [§ 36 odst. 4 SZ]

A/3.4. údaje o moÏnosti spojit s územním fiízením fiízení

nutná k umístûní stavby [§ 38a SZ]

A/3.5. údaje o zafiazení stavby podle pÛsobnosti stavebních

úfiadÛ

A/4. Úãastníci fiízení (vãetnû úãastníkÛ podle

zvlá‰tních pfiedpisÛ a správcÛ sítí technic-

kého vybavení)

A/4.1. údaje, popfiípadû doklady o fyzick˘ch osobách 

A/4.2. údaje, popfiípadû doklady o sdruÏeních fyzick˘ch

osob (úãastníci podle zvlá‰tních pfiedpisÛ/zákon

o ochranû pfiírody a krajiny, zákon o posuzování

vlivÛ na Ïivotní prostfiedí) jsou-li navrhovateli známy

A/4.3. údaje, popfiípadû doklady o právnick˘ch osobách

(vãetnû správcÛ sítí technického vybavení, nejsou-li

dotãen˘mi orgány státní správy, a správci tokÛ)

A/5. Soupis nemovitostí dotãen˘ch stavbou,

uvedení vlastnick˘ch a jin˘ch práv k nim

a doklady o tûchto skuteãnostech / v˘pisy

z katastru nemovitostí

A/5.1. údaje a doklady o katastrálním a pozemkovém urãe-

ní nemovitostí dotãen˘ch stavbou

A/5.2. údaje, popfiípadû doklady o vlastnick˘ch a jin˘ch

právech ke stavbou dotãen˘m pozemkÛm a stavbám

[dle ustanovení § 58 odst. 2 SZ]

A/5.3. údaje o pfiípadném nesouhlasu vlastníka pozemku

s vydáním územního rozhodnutí

A/6. Podrobné údaje a doklady o území

a pozemku / parcele

A/6.1. podrobné údaje, popfiípadû doklady o charakteru

pozemku a urãení tohoto pozemku k vyuÏití

A/6.2. podrobné údaje, popfiípadû doklady o zvlá‰tû chrá-

nûn˘ch zájmech, které se k pozemkÛm vztahují

nebo se jich dot˘kají

A/6.3. údaje, popfiípadû doklady o napojovacích bodech

v‰ech sítí technického vybavení

A/6.4. údaje, popfiípadû doklady o existujících stavbách na

pozemcích ãi v území

A/6.5. údaje, popfiípadû doklady o ve‰ker˘ch proveden˘ch

(pfiedbûÏn˘ch) prÛzkumech a mûfieních 

A/7. Údaje a doklady o splnûní poÏadavkÛ

dotãen˘ch orgánÛ státní správy vyÏadova-

n˘ch zvlá‰tními pfiedpisy

A/7.1. soupis rozhodnutí, stanovisek, vyjádfiení, souhlasÛ,

posouzení, popfiípadû jin˘ch opatfiení orgánÛ státní

správy, opatfien˘ch pfied zpracováním a v prÛbûhu

prací na dokumentaci s odkazem na pfiíslu‰ná usta-

novení pfiedpisÛ

A/7.1.1. – orgány státní správy na úseku péãe o zdravé

Ïivotní podmínky

A/7.1.2. – orgány státní správy na úseku péãe o pfiírodu

a krajinu

A/7.1.3. – orgány státní správy na úseku péãe o kulturní

bohatství (orgány státní památkové péãe)

A/7.1.4. – orgány státní správy na úseku infrastruktury 

A/7.1.5. – orgány státní správy na úseku dohledu nad bez-

peãností práce

A/7.1.6. – orgány státní správy na úseku územní ochrany,

obrany a bezpeãnosti

A/7.1.7. – orgány státní správy na úseku dohledu nad Ïiv-

nostensk˘m podnikáním 

A/7.2. jednotlivé a souhrnné vyhodnocení rozhodnutí, sta-

novisek, vyjádfiení, souhlasÛ, posouzení, popfiípadû

jin˘ch opatfiení orgánÛ státní správy, informace

o zpÛsobu jejich zaãlenûní do pfiedkládaného návr-

hu [ve struktufie dle A/7.1.] a s odkazem, kdo a kdy

s uveden˘mi orgány jednal

A/7.3. doporuãení pro následnou dokumentaci pro staveb-

ní povolení nebo pro provedení stavby

A/8. Údaje a doklady o vyjádfieních ostatních

úãastníkÛ fiízení 

A/8.1. soupis vyjádfiení ostatních úãastníkÛ fiízení, opatfie-

n˘ch pfied zpracováním a v prÛbûhu prací na doku-

mentaci, aniÏ se rozli‰uje v právním postavení tûch-

to úãastníkÛ fiízení 

A/8.1.1. – vlastníci,nájemci sousedních pozemkÛ a pozemkÛ

dotãen˘ch,popfiípadû jiné osoby, jejichÏ jiná práva

a právem chránûné zájmy jsou dotãeny (jsou-li

navrhovateli známy a lze-li dÛvodnû pfiedpokládat

jejich úãastenství v fiízení – pouze fakultativnû)

A/8.1.2. – sdruÏení obãanÛ (obãanská vefiejnost), která

jsou úãastníky podle zvlá‰tních pfiedpisÛ (pouze

fakultativnû, je-li úãelné je získat)

A/8.1.3. – úãastníci fiízení – orgány územní samosprávy

A/8.1.4. – úãastníci fiízení ostatní – správci sítí technické-

ho vybavení a podobnû

A/8.2. jednotlivé a souhrnné vyhodnocení vyjádfiení ostat-

ních úãastníkÛ fiízení a o zpÛsobu zaãlenûní jejich
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vyjádfiení do pfiedkládaného návrhu [ve struktufie

dle A/8.1.]

A/8.3. doporuãení pro následnou dokumentaci pro staveb-

ní povolení nebo pro provedení stavby

âÁST II. B
PROJEKTOVÁ âÁST DOKUMENTACE STAVBY K NÁVRHU
NA VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTùNÍ STAVBY

B/1. Souhrnná zpráva a v˘kresová dokumentace

B/1.1. urbanistické a architektonické fie‰ení stavby – popis

a v˘kres; situaãní v˘kres souãasného stavu území na

podkladu katastrální mapy;koordinaãní situace stavby

B/1.2. vyhodnocení podmínek území stavby / splnûní

zvlá‰tních podmínek vyuÏití území anebo pozemku

B/1.2.1. – údaje o dodrÏení podmínek vyuÏití a uspofiádání

pozemku/parcely (území)

B/1.2.2. – údaje o dodrÏení podmínek zvlá‰tû chránûn˘ch

zájmÛ vodohospodáfisk˘ch a péãe o pfiírodu

a krajinu, které se k území a pozemkÛm vztahu-

jí nebo se jich dot˘kají

B/1.2.3. – údaje o dodrÏení podmínek zvlá‰tû chránûn˘ch

zájmÛ památkové péãe, které se k území

a pozemkÛm vztahují nebo se jich dot˘kají

B/1.2.4. – údaje o dodrÏení podmínek ostatních zvlá‰tû

chránûn˘ch zájmÛ, které se k území a pozem-

kÛm vztahují nebo se jich dot˘kají

B/1.3. poÏárnû bezpeãnostní fie‰ení

B/1.4. vliv stavby na Ïivotní prostfiedí a fie‰ení jeho ochrany

B/1.5. fie‰ení infrastruktury (technického a dopravního

vybavení) a napojení stavby na dopravní síÈ a sítû

technického vybavení

B/1.6. nadzemní a podzemní stavby (vãetnû sítí technické-

ho vybavení) 

B/1.7. stavby s provozním, v˘robním nebo technick˘m

zafiízením 

B/1.8. dodrÏení podmínek stanoven˘ch pro navrhování

objektÛ na poddolovaném a sváÏném území

B/1.9. dodrÏení poÏadavkÛ stanoven˘ch zvlá‰tními pfiedpisy

B/1.10. dodrÏení podmínek stanoven˘ch dotãen˘mi orgány

státní správy podle zvlá‰tních pfiedpisÛ

B/1.11. popis staveni‰tû / celková situace stavby 

B/1.12. podklady pro vytyãení stavby 

B/1.13. ãlenûní stavby na jednotlivé objekty 

B/1.14. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana

okolí stavby pfied úãinky provozu stavby bûhem pro-

vádûní stavby a po jejím dokonãení

B/1.15. zpÛsob zaji‰tûní ochrany zdraví a bezpeãnosti pra-

covníkÛ

B/2. Stavební (technické) fie‰ení

B/2.1. technická zpráva a v˘kresová dokumentace ke sta-

vební ãásti s popisem technického a architektonic-

kého fie‰ení

B/2.2. ostatní pozemní, inÏen˘rské a technologické objek-

ty, pokud nejsou souãástí v˘kresÛ samostatn˘ch

B/3. Statická ãást

B/4. PoÏární ochrana

B/5. Technické zafiízení budov [TZB] 

B/6. InÏen˘rské objekty

B/6.1. odvodnûní území, zásobování vodou, zásobování

energiemi, telekomunikace a fie‰ení dopravy, komu-

nikace

B/7. Technologická ãást stavby

B/8. PrÛbûh provádûní [realizace/organizace]

v˘stavby
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III. Standard obsahu a formy 
dokumentace stavby k Ïádosti 
o stavební povolení [DSP]

âÁST III. A
IDENTIFIKAâNÍ A DOKLADOVÁ âÁST DOKUMENTACE
STAVBY K ÎÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

A/1. Základní údaje a doklady o klientovi

(Ïadateli) – dtto II. A/1.1. aÏ A/1.3.

A/2. Údaje a doklady o architektovi/inÏen˘rovi

(technikovi) dokumentace/projektu – dtto

II. A/2.1. aÏ A/2.2.

A/3. Pfiedmût stavebního fiízení (stavebního

povolení) – dtto II. A/3.1., A/3.2., A/3.3., A/3.5.

A/4. Úãastníci fiízení (vãetnû úãastníkÛ podle

zvlá‰tních pfiedpisÛ a správcÛ sítí technic-

kého vybavení) – dtto II. A.4.1. aÏ A.4.3.

A/5. Soupis nemovitostí dotãen˘ch stavbou,

uvedení vlastnick˘ch a jin˘ch práv k nim

a doklady o tûchto skuteãnostech/v˘pisy

z katastru nemovitostí – dtto II. A/5.1.,

A/5.2.

A/6. Podrobné údaje a doklady o území

a pozemku / parcele – dtto II. A/6.1. aÏ A/6.5.

A/7. Údaje a doklady o splnûní poÏadavkÛ

dotãen˘ch orgánÛ státní správy vyÏadova-

n˘ch zvlá‰tními pfiedpisy – dtto II. A/7.1.

aÏ A/7.3.

A/8. Údaje a doklady o vyjádfieních ostatních

úãastníkÛ fiízení – dtto II. A.8.1. aÏ A.8.3. 

âÁST III. B
PROJEKTOVÁ âÁST DOKUMENTACE STAVBY K ÎÁDOSTI
O STAVEBNÍ POVOLENÍ 

B/1. Souhrnná zpráva a v˘kresová dokumentace

B/1.1. urbanistické a architektonické fie‰ení stavby – popis

a v˘kres; situaãní v˘kres souãasného stavu území na

podkladu katastrální mapy (M 1:1000); koordinaãní

situace stavby (dostateãnû pfiehledná; obvykle

v mûfiítku 1:500) 

B/1.2. údaje o dodrÏení zvlá‰tních podmínek pro vyuÏití území

anebo pozemku (dle vydaného územního rozhodnutí)

B/1.2.1. – stavební pozemek (území)

B/1.2.2. – údaje o dodrÏení podmínek zvlá‰tû chránûn˘ch

zájmÛ, které se k území a pozemkÛm vztahují

nebo se jich dot˘kají

B/1.3. poÏárnû bezpeãnostní fie‰ení

B/1.4. vliv stavby na Ïivotní prostfiedí a fie‰ení jeho ochrany

B/1.5. fie‰ení infrastruktury (technického a dopravního

vybavení) a napojení stavby na dopravní síÈ a sítû

technického vybavení

B/1.6. nadzemní a podzemní stavby (vãetnû sítí technické-

ho vybavení) 

B/1.7. stavby s provozním, v˘robním nebo technick˘m

zafiízením 

B/1.8. dodrÏení podmínek stanoven˘ch pro navrhování

objektÛ na poddolovaném a sváÏném území

B/1.9. dodrÏení poÏadavkÛ stanoven˘ch zvlá‰tními pfiedpisy

B/1.10. uspofiádání a bezpeãnost staveni‰tû

B/1.11. dodrÏení podmínek stanoven˘ch dotãen˘mi orgány

státní správy podle zvlá‰tních pfiedpisÛ

B/1.12. dodrÏení souladu s pfiedchozí dokumentací 

B/1.13. ve‰keré provedené podrobné prÛzkumy a mûfiení,

jejich vyhodnocení, zaãlenûní jejich v˘sledkÛ do

projektu a souvisící dokumentace

B/1.14. popis staveni‰tû / celková situace stavby

B/1.15. podklady pro vytyãení stavby

B/1.16. ãlenûní stavby na jednotlivé objekty 

B/1.17. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana

okolí stavby pfied úãinky provozu stavby bûhem pro-

vádûní stavby a po jejím dokonãení

B/1.18. zpÛsob zaji‰tûní ochrany zdraví a bezpeãnosti pra-

covníkÛ

B/2. Stavební objekty

B/2.1. technická zpráva a v˘kresová dokumentace ke v‰eo-

becné stavební ãásti s popisem architektonického

a technického fie‰ení – zpracovává se samostatnû pro

jednotlivé pozemní stavby a objekty, jejich technolo-

gické a technické vybavení, vãetnû pfiípojek na vefiej-

né sítû, pro jednotlivé inÏen˘rské objekty a u techno-

logick˘ch staveb téÏ pro technologickou ãást stavby

B/2.1.1. – v˘kresy základÛ 

B/2.1.2. – v˘kresy pÛdorysÛ 

B/2.1.3. – fiezy v mûfiítku shodném s mûfiítkem pÛdorysÛ 

B/2.1.4. – pohledy 

B/2.1.5. – v˘kresy návrhu konstrukãního fie‰ení

B/2.1.6. – vnitfiní dopravní cesty, zejména v˘tahy a dal‰í

dopravní zafiízení 

B/2.1.7. – doplÀkové v˘kresy

B/2.2. statická ãást

B/2.2.1. – technická zpráva, fie‰ení statiky vãetnû v˘kreso-

vé dokumentace

B/2.2.2. – statick˘, popfiípadû dynamick˘ v˘poãet

B/2.3. poÏární ochrana

B/2.3.1. – technická zpráva

B/2.3.2. – v˘kresy systému a zafiízení

B/2.4. technické zafiízení budov [TZB] 

B/2.4.1. – v‰eobecná technická zpráva a nezbytná v˘kre-

sová dokumentace k technickému zafiízení

budov [mechanickému TZB a elektrotechnické-

mu TZB] 

B/2.4.2. – zásobování vodou a energiemi

• fie‰ení systému zásobování vodou, kanalizace

a poÏární vodovod

•fie‰ení systému zásobování plynem

•fie‰ení systému zásobování teplem, vytápûní

a chlazení

• fie‰ení systému vzduchotechnick˘ch zafiízení

• fie‰ení systému silnoproud˘ch zafiízení a rozvodÛ

•fie‰ení systému hromosvodÛ

•fie‰ení systému slaboproud˘ch zafiízení a rozvodÛ

•fie‰ení systému mûfiení a regulace

• fie‰ení systému elektropoÏární signalizace (EPS) 

B/2.4.3. – fie‰ení systému odpadového hospodáfiství 

B/2.4.4. – fie‰ení systému technologick˘ch plynÛ 
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B/2.5.5. – fie‰ení pfiípojek jednotlivû podle druhÛ napojení 

B/2.5.6. – ostatní pozemní a inÏen˘rské objekty a zafiízení

související bezprostfiednû se stavbou

B/3. InÏen˘rské objekty

Do této kategorie patfií mosty, tunely, podchody, pro-

pustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty,

komunikace vozidlové, pû‰í, provozní prostranství,

odstavné a parkovací stání, pfiíprava území, terénní

úpravy,zeleÀ,hfii‰tû, inÏen˘rské sítû (vodovod,kanali-

zace,plynovod,tepelné rozvody,kolektory),vnûj‰í sil-

noproudé a slaboproudé rozvody, vefiejné osvûtlení

a dal‰í inÏen˘rské objekty, které jsou fie‰eny v samo-

statné projektové dokumentaci v tûchto ãástech:

B/3.1. technická zpráva

B/3.2. v˘kresová dokumentace

B/3.3. statické a jiné v˘poãty 

B/4. Technologická ãást stavby

B/4.1. technická zpráva a v˘kresová dokumentace k tech-

nologické ãásti 

B/5. PrÛbûh provádûní [realizace/organizace]

v˘stavby

B/5.1. technická zpráva k provádûní stavby 

B/5.2. v˘kresová dokumentace
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IV. Standard obsahu a formy dokumen-
tace pro provedení stavby (DPS)

âÁST IV. A
IDENTIFIKAâNÍ A DOKLADOVÁ âÁST DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY 

A/1.  Základní údaje a doklady o klientovi 

A/1.1 údaje a doklady o klientovi – fyzická osoba/

sdruÏení

A/1.2 údaje a doklady o klientovi – právnická osoba/

sdruÏení

A/1.3 údaje a doklady o povûfieném zástupci klienta

– fyzické/právnické osobû/sdruÏení [není-li

zastupováním povûfien architekt] a rozsahu

jeho zmocnûní

A/2.  Údaje a doklady o zpracovateli dokumen-

tace/projektu (architektu/inÏen˘rovi/

technikovi)

A/2.1 údaje a doklady obchodní

A/2.2 údaje a doklady o oprávnûní architekta, popfií-

padû jeho spoluautorÛ nebo spolupracovníkÛ

âÁST IV. B
PROJEKTOVÁ âÁST DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY

B/1. Souhrnná prÛvodní a technická zpráva pro

provedení stavby a souhrnná v˘kresová ãást

B/1.1  PrÛvodní zpráva

[souhrnné údaje a doklady dokumentující stavbu jako

celek se pfiebírají z dokumentace pro stavební povolení s

pfiípadn˘m upfiesnûním a vyznaãením zmûn, které vyply-

nuly ze stavebního fiízení]

•pfiehled podkladÛ, které se t˘kají stavby

•popis stavebního pozemku (území) a údaje o dodr-

Ïení podmínek zvlá‰tû chránûn˘ch zájmÛ, které se

k území a pozemkÛm, popfiípadû stavbám na nich

vztahují nebo se jich dot˘kají

•dodrÏení poÏadavkÛ stanoven˘ch zvlá‰tními

pfiedpisy

•dodrÏení podmínek stanoven˘ch dotãen˘mi

orgány státní správy podle zvlá‰tních pfiedpisÛ

•dodrÏení souladu s pfiedchozí dokumentací 

•ve‰keré provedené podrobné prÛzkumy a mûfiení

a jejich vyhodnocení s pokyny pro provádûní stav-

by [podle okolností stavby: stavebnû technick˘

(vãetnû statického posouzení) / stavebnû historic-

k˘ / archeologick˘ / restaurátorsk˘ / geologick˘ a

hydrogeologick˘ / geotechnick˘ / biologick˘ / kra-

jinn˘ / energetick˘ audit / EIA]

•údaje charakterizující objekt a jeho uÏití / ãlenûní

stavby na jednotlivé 

• stavební objekty - objekty pozemní / objekty

inÏen˘rské / objekty technologické / objekty

zahradní a krajinné

•provozní soubory – stavby s provozním, v˘rob-

ním nebo technick˘m zafiízením s uvedením

podrobností fie‰ení náleÏitostí provozních vãet-

nû dopravních / v˘robních vãetnû skladovacích /

technick˘ch / podmínek zku‰ebního provozu

•nadzemní a podzemní stavby [vãetnû sítí technic-

kého vybavení]

•popis staveni‰tû s uvedením jeho 

•polohy a uspofiádání vãetnû územnû technic-

k˘ch charakteristik a v˘‰kopisného a polohopis-

ného urãení 

• stanovením podmínek jeho provozu a poÏadav-

kÛ na kácení porostÛ / zábory ZPF a PFL / odstra-

Àování staveb, popfiípadû provádûní trhacích

prací / pfieloÏky infrastruktury / nakládání zemi-

nou – deponie/zemníky

•podmínky pro provádûní stavby na území sváÏ-

ném nebo poddolovaném

•stanovením podmínek bezpeãnosti pfii provádû-

ní stavby / speciální bezpeãnostní opatfiení a

podmínky souãinnosti s koordinátorem pro otáz-

ky bezpeãnosti pfii provádûní stavby

•podklady pro vytyãení stavby

•vliv v˘stavby na okolní pozemky a stavby a ochra-

na okolí stavby pfied úãinky provozu stavby bûhem

provádûní stavby a po jejím dokonãení 

• fie‰ení ochrany sousedních pozemkÛ a staveb

bûhem provádûní stavby 

•vyhodnocení proveden˘ch prÛzkumÛ stavebnû

statického stavu sousedních pozemkÛ a staveb s

pokyny pro provádûní stavby

•opatfiení k zaji‰tûní ochrany sousedních pozem-

kÛ a staveb bûhem provádûní stavby s uvedením

údajÛ o fie‰ení ochrany sousedních pozemkÛ a

staveb bûhem provozu dokonãené stavby (pod-

chycení, zpevnûní základÛ ãi jin˘ch konstrukcí) 

•opatfiení k zaji‰tûní ochrany sousedních pozem-

kÛ a staveb bûhem provozu dokonãené stavby

•podmínky provádûní stavby

• lhÛta v˘stavby v mûsících / termín zahájení a

dokonãení objektu

•údaje o pfiípadném postupu uvádûní objektu do

provozu / zku‰ební provoz

•zpÛsob zaji‰tûní ochrany zdraví a bezpeãnosti

pracovníkÛ / stanovení závazn˘ch podmínek

bezpeãnosti práce a podmínek pro technická

zafiízení pro v˘stavbu a budoucí provoz

•pfiehled provozovatelÛ / uÏivatelÛ

B/1.2 Technická zpráva 

• tvarové a hmotové (estetické) / stavebnû technické

vãetnû fie‰ení konstrukce / pouÏití stavebních

materiálÛ z hlediska dodrÏení obecn˘ch technic-

k˘ch poÏadavkÛ na v˘stavbu vãetnû uÏívání stavby

osobami s omezenou schopností pohybu a orien-

tace / dispoziãní a provozní / technické a techno-

logické] 

•údaje o dodrÏení podmínek stavebního fiízení

•vliv stavby na Ïivotní prostfiedí a fie‰ení jeho

ochrany vãetnû podmínek ochrany Ïivota a zdraví

•zdroje, druhy, vlastnosti a mnoÏství ‰kodlivin 

•podmínky odstranûní nebo omezení rizikov˘ch

vlivÛ

•ochrana pfied zneãi‰tûním 

•zne‰kodÀování odpadÛ 

•pevn˘ch 

•emisí a dal‰ích plynn˘ch odpadÛ (riziko ionizující-

ho záfiení) 
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•ochrana pfied hlukem a vibracemi - technická opat-

fiení pfied úãinky hluku a vibrací 

•údaje o úãincích svûtla – denním osvûtlení / umûlé

osvûtlení / podmínky oslunûní

•údaje o ochranû vodních zdrojÛ v území a ochranû

pfied pÛsobením vody – agresivní podzemní vody

•údaje o infrastruktufie (dopravním a technickém

vybavení) a o napojení stavby na dopravní a tech-

nické sítû – vãetnû údajÛ o napojovacích bodech

v‰ech infrastrukturních sítí

•vodní hospodáfiství 

•energie a zásobování energiemi 

• spoje

•doprava (vãetnû parkování)

•fie‰ení vnitfiní dopravy stavby

•poÏárnû bezpeãnostní fie‰ení stavby 

•zvlá‰tní poÏadavky na zaji‰tûní bezpeãnosti v pfií-

padech staveb se zabudovan˘m jadern˘m zafiíze-

ním 

[textová ãást dokumentace pro provedení stavby se zpraco-

vává samostatnû pro jednotlivé stavební objekty (pozemní

a inÏen˘rské), popfiípadû provozní (technologické) soubo-

ry, pokud se ve stavbû vyskytují] 

B/1.3 V˘kresy dokumentace souhrnného fie‰ení

[souhrnné v˘kresy dokumentující stavbu jako celek se pfie-

bírají z dokumentace pro stavební povolení s pfiípadn˘m

upfiesnûním a vyznaãením zmûn, které vyplynuly ze sta-

vebního fiízení]

•zastavovací a vytyãovací plán (celková situace stav-

by) s vyznaãením 

•hranic pozemkÛ a jejich parcelních ãísel podle

katastru nemovitostí vãetnû sousedních pozem-

kÛ, stávajících staveb na nich 

•vazeb (úãinkÛ) na stávající objekty v sousedství

(na okolí)

•ochrann˘ch pásem, chránûn˘ch území, popfiípa-

dû dal‰ích limitujících podmínek vyuÏití území,

vãetnû ploch odníman˘ch ze zemûdûlského

pÛdního fondu nebo pozemkÛ urãen˘ch k plnû-

ní funkce lesa s rozli‰ením trvalého a doãasného

záboru

•rozsahu staveni‰tû, popfiípadû dal‰ích nezbyt-

n˘ch opatfiení v území

•polohopisného a v˘‰kopisného vyznaãení stav-

by a jejich objektÛ v systému Balt p. v.

• rozmûrÛ a polohy jednotliv˘ch objektÛ stavby

•v˘‰kov˘ch kót upraveného terénu a prvních

podlaÏí objektÛ v systému Balt p.v.a vyznaãení

svûtov˘ch stran

•navrÏeného zastavûní, obvodu stavby a doãasné-

ho obvodu staveni‰tû

•ochrann˘ch pásem, jakoÏ i hlukov˘ch pásem

infrastrukturních [dopravních a technick˘ch]

•dal‰ích údajÛ nezbytn˘ch pro provedení stavby

[dle struktury urãené pro stavební povolení]

•koordinaãní plán 

• se zakreslením navrhovan˘ch objektÛ 

• se zakreslením obvodu pozemku navrhované

zástavby vãetnû 

• s kótovû urãen˘mi odstupy od hranic pozemkÛ a

od sousedních staveb

•s polohopisn˘m a v˘‰kopisn˘m kótováním stav-

by a jejich objektÛ - v˘‰kové kótování musí obsa-

hovat vazbu na nadmofiskou v˘‰ku ve v˘‰kovém

systému Balt p. v.

• se zakreslením dotãen˘ch ochrann˘ch pásem

nebo chránûn˘ch území

•se zakreslením stanoven˘ch záplavov˘ch území 

• se zakreslením ve‰ker˘ch pfiedmûtÛ vefiejn˘ch

zájmÛ a ochrany, napfiíklad chránûn˘ch pfiírod-

ních území,v˘tvorÛ a objektÛ (památné stromy) /

nalezi‰È / památkovû chránûn˘ch objektÛ 

a ploch/území

•se zakreslením objektÛ urãen˘ch k odstranûní

• se zakreslením porostÛ urãen˘ch k vykácení

• s vyznaãením stávajících inÏen˘rsk˘ch doprav-

ních a rozvodn˘ch sítí v území podle údajÛ

poskytnut˘ch pfiíslu‰n˘mi vlastníky nebo správci

a s vyznaãením napojení na infrastrukturní sítû 

a zafiízení na sítích, popfiípadû na zafiízení samo-

statná [dopravní infrastruktura, technická infra-

struktura]

• s urãením technologick˘ch a jin˘ch rozvo-

dÛ k v˘sledné zástavbû území 

• s vyznaãením úprav nezastavûn˘ch ploch a plo-

chy, které budou ozelenûny

•s vyznaãením rozsahu a uspofiádání staveni‰tû

•grafické ãlenûní na objekty a provozní soubory

[v˘kresová ãást dokumentace pro provedení stavby se zpra-

covává samostatnû pro jednotlivé stavební objekty (pozem-

ní a inÏen˘rské), popfiípadû provozní (technologické) sou-

bory, pokud se ve stavbû vyskytují]

B/2. Stavební objekty 

•spoleãné zásady pro zpracování projektové doku-

mentace – textová ãást

• technické zprávy

•se zpracovávají ve stejné skladbû a ãlenûní jako

v dokumentaci pro stavební povolení

•zpfiesÀují, doplÀují a zdÛvodÀují ve‰keré údaje

a odchylky oproti dokumentaci pro stavební

povolení [pokud provedení takov˘ch odchylek

právní pfiedpisy pfiipou‰tûjí]

• zdÛvodÀují a zpfiesÀují tvarové, hmotové 

a barevné, technické a technologické, kon-

strukãní a materiálové, popfiípadû dispoziãní 

a provozní fie‰ení

• stanovují pfiípadné zvlá‰tní podmínky pro pro-

vádûní, montáÏ nebo technologické postupy,

popfiípadû upozorÀují na poÏadavky klienta na

zmûnu stavby pfied jejím dokonãením

•v˘poãty se zpracovávají  v kontrolovatelné

formû a pfiedkládají se v dobû a rozsahu, které

stanoví jako podmínku stavební úfiad nebo které

vyplynou z poÏadavku autorizovaného inspekto-

ra;v˘poãty jsou povinnou souãástí dokumentace

a musí b˘t uchovány u architekta (projektanta)

• spoleãné zásady pro zpracování projektové doku-

mentace – v˘kresová ãást

•v˘kresy se zpracovávají v mûfiítku pfiimûfieném

jejich úãelu

•v˘kresy podrobností (detailÛ) zobrazují pro

dodavatele závazné nebo tvarovû sloÏité kon-

strukce (prvky), popfiípadû na konstrukce

(prvky) atypické nebo nenormové, na které
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klade architekt (projektant) zvlá‰tní poÏadavky a

které je nutné pfii provádûní stavby respektovat;

neobsahují v‰ak podrobnosti dodavatelské (reali-

zaãní/v˘robní a dílenské) dokumentace

• legendy doplÀují v˘kresy jen v nezbytném roz-

sahu, a to o údaje, které nelze vyjádfiit graficky

•v˘kresy musí b˘t opatfieny razítkem s identifi-

kaãními údaji architekta (projektanta), stavební-

ka (investora ) a musí b˘t opatfieny autorizaãním

razítkem architekta (projektanta)

B/2.1. Pozemní objekty 

B/2.1.1 Architektonicko-stavební ãást – technická

zpráva 

B/2.1.1.1. fie‰ení doplnûné o v˘sledky doplÀujících prÛzku-

mÛ a v˘poãtÛ

• tvarové, hmotové a barevné / umûlecká díla

• technické a technologické

•konstrukãní a materiálové

•dispoziãní a provozní vãetnû fie‰ení vnitfiní dopra-

vy [dle charakteru stavby téÏ s pfiihlédnutím 

k poÏadavkÛm na pohyb osob s omezenou schop-

ností pohybu a orientace]

B/2.1.1.2 popis nezbytném rozsahu doplÀující a specifikují-

cí jednotlivé v˘kresy

•pÛdorysÛ

• fiezÛ

•pohledÛ

•stavebních detailÛ

•v˘robkÛ

B/2.1.1.3 v˘kazy v˘mûr [fiadí se po jednotliv˘ch ãástech

stavby s odvoláním na popis ãásti stavby (poloÏ-

ky) v textové ãásti; v˘kazy v˘mûr jsou podkladem

pro jejich podrobné vypracování v dokumentaci

pro v˘bûr dodavatele]

•nosné konstrukce (základy, vodorovné konstruk-

ce, svislé konstrukce, schodi‰tû, stfiechy)

•kompletaãní konstrukce (obvodové plá‰tû,v˘plnû

otvorÛ - okna / dvefie / vrata / v˘kladce / celop-

lo‰né zasklení / svûtlíky, stfie‰ní plá‰tû, dûlící kon-

strukce, podhledy, podlahy, obklady)

•konstrukce technického zafiízení budov (vodo-

vod, kanalizace, plynovod, zásobování teplem,

vzduchotechnika a klimatizace, zásobování chla-

dem, silnoproudé rozvody, mûfiení a regulace,

vnitfiní slaboproudé rozvody, bleskosvody)

•konstrukce vnitfiního vybavení (interiér)

•konstrukce vnûj‰ího vybavení objektu (venkovní,

zahradní a sadové úpravy,chodníky,zpevnûné plo-

chy, opûrné stûny, oplocení, drobná architektura)

jednotlivé v˘mûry mají uvedeno 

•ãíslo poloÏky

•popis poloÏky

•mûrnou jednotku

•mnoÏství jednotek zaokrouhlené na jedno dese-

tinné místo;

v˘kaz v˘mûr umoÏÀuje u jednotliv˘ch poloÏek

doplnit cenu mûrné jednotky s uvedením DPH a

celkové ãástky; doporuãuje se zpracovat tabelár-

nû s moÏností dílãích souãtÛ]

B/2.1.1.4 specifikace technického a uÏivatelského standar-

du objektÛ 

[specifikace technick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ jsou

podkladem pro jejich podrobné vypracování v dokumen-

taci pro v˘bûr dodavatele; stavebnû-technické specifikace

jsou podkladem pro v˘bûr variant fie‰ení konstrukcí, tech-

nologií, v˘robkÛ a materiálÛ a jsou závazn˘m dokumen-

tem smluvního vztahu mezi úãastníky v˘stavby – ve v˘bû-

rovém fiízení slouÏí k porovnávání a reálnému stanovení

nabídkov˘ch cen, transparentnosti v˘bûrov˘ch fiízení a

snadné kontrolovatelnosti nákladÛ]

•zemní práce (v˘kopové práce,násypy a zásypy,pfie-

prava materiálu)

•základy (základové konstrukce, úprava podloÏí)

•nosné konstrukce

•komplexní konstrukãní systémy

•svislé nosné konstrukce (zdûné konstrukce,

betonové a Ïelezobetonové konstrukce, ocelové

konstrukce, dfievûné konstrukce, kamenné kon-

strukce, kombinované konstrukce)

•vodorovné nosné konstrukce (keramické strop-

ní konstrukce, Ïelezobetonové stropní konstruk-

ce, ocelové stropní konstrukce, dfievûné stropní

konstrukce, kombinované stropní konstrukce)

•pfiedsazené konstrukce (balkóny, lodÏie, ark˘fie,

rizality)

• stfie‰ní nosné konstrukce (krovové a jiné kon-

strukce, nosné konstrukce víceplá‰Èov˘ch stfiech

[materiálové varianty])

• schodi‰tû - nosné konstrukce [materiálové vari-

anty]

•kompletaãní konstrukce

•obvodové fasádní plá‰tû (jednovrstvé fasády,kon-

taktní skládané fasádní plá‰tû, nekontaktní sklá-

dané fasádní plá‰tû, zateplovací fasádní systémy

pro rekonstrukce, lehké obvodové plá‰tû,dvojité

fasádní plá‰tû)

• spojovací pergoly

•zimní zahrady

•stínící fasádní elementy

•stfie‰ní plá‰tû (jednoplá‰Èové ploché stfiechy,

víceplá‰Èové ploché stfiechy,plá‰tû ‰ikm˘ch a str-

m˘ch stfiech [materiálové varianty])

•v˘plnû otvorÛ [vãetnû materiálov˘ch variant]

(okna, dvefie, vrata, v˘kladce, celoplo‰né zaskle-

ní, svûtlíky)

•klempífiské konstrukce 

• systémy odvodnûní stfiech - ploch˘ch / ‰ikm˘ch /

strm˘ch

•dûlící konstrukce (pevné pfiíãky, montované

pfiíãky, pfiestavitelné pfiíãky, prostorové (skfiíÀo-

vé) pfiíãky)

•obkladové konstrukce – vnûj‰í obklady [materiá-

lové varianty]

•podhledové konstrukce [vnûj‰í / vnitfiní]

• skladby podlah (tûÏké plovoucí podlahy, lehké

plovoucí podlahy, nulové podlahy, montované

(dvojité) podlahy)

• izolace (tepelné izolace, hydroizolaãní systémy,

akustické izolace)

•zámeãnické konstrukce

• truhláfiské konstrukce

•konstrukce technického zafiízení budov

•vodovod - vnitfiní rozvody / zafiizovací pfiedmûty /

vodomûry
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•kanalizace - vnitfiní rozvody / zafiizovací pfiedmûty

•plynovod - vnitfiní rozvody / spotfiebiãe / plyno-

vá zafiízení kotelen / plynomûry

•zásobování teplem (zdroj tepla – kotelny / v˘mû-

níkové stanice / strojovny ÚT, vnitfiní rozvody -

materiál / upevnûní / izolace / nátûry / kompen-

zace, otopná tûlesa)

•vzduchotechnika a klimatizace (vzduchotechnic-

ká zafiízení, jednotky, vzduchotechnické potrubí

– materiál / upevnûní / izolace / nátûry, pfiíslu-

‰enství – ãerpadla / mûfiiãe / regulaãní ventily)

•zásobování chladem (chladící zafiízení, chladící

potrubí – materiál / upevnûní / izolace / nátûry /

kompenzace / pfiíslu‰enství – ãerpadla / mûfiiãe /

regulaãní ventily)

• silnoproudé rozvody (svûtelné a zásuvkové okru-

hy – vypínaãe / zásuvky / ovladaãe, rozvadûãe,

trafostanice)

•mûfiení a regulace – technologické celky (vzdu-

chotechniky, ústfiedního vytápûní, chlazení, zdra-

votechniky, automatick˘ systém fiízení (AS¤)

•vnitfiní slaboproudé rozvody (telefonní rozvody

(JTS), datové a poãítaãové sítû (PC), domácí tele-

fony, elektrická poÏární signalizace (EPS) - rozvo-

dy / hlásiãe / vybavení ústfiedny, rozvody televiz-

ního signálu (STA), elektronick˘ zabezpeãovací

systémy (EZS), kontrola vstupu (ACCES), rozhlas,

orientaãní, informaãní a kamerov˘ systém

(CCTV)

•bleskosvody  (jímací soustava, uzemÀovací sou-

stava)

•konstrukce vnitfiního vybavení budov (interiér) -

vestavûné vnitfiní vybavení, volné vnitfiní vybavení

•konstrukce vnûj‰ího vybavení budov (venkovní,

zahradní a sadové úpravy, chodníky, zpevnûné plo-

chy, opûrné stûny, oplocení, drobná architektura)

B/2.1.1 Architektonicko-stavební ãást – v˘kresy

•vytyãovací v˘kres objektu s údaji o pouÏitém sou-

fiadnicovém a v˘‰kopisném systému, napojení na

souvisící inÏen˘rské sítû a vyznaãení terénních

úprav

•v˘kresy základÛ v mûfiítku 1:100, 1:50 a vût‰ím 

• systém zaloÏení 

• tvary základov˘ch konstrukcí s vyznaãením

revizních ‰achet a míst vstupÛ pfiípojek vãetnû

v˘‰kového vyznaãení tûchto vstupÛ 

•v˘‰ky pÛvodního a upraveného terénu v rozích

objektu

•zpÛsob provedení opatfiení proti vodû nebo

zemní vlhkosti, rozsah a druh izolace, popfiípadû

drenáÏní systém

•v˘kresy pÛdorysÛ v mûfiítku 1:100, 1:50 nebo vût-

‰ím 

• jednotliv˘ch podlaÏí

• základní rozmûry rozhodujících vnitfiních pro-

storÛ (místností) 

• základní rozmûry hlavních (nosn˘ch) konstrukcí

•v˘‰kové kóty podlaÏí (u pÛdorysu prvního nad-

zemního podlaÏí s vyznaãením v˘‰kov˘ch kót

+/-0)

•v˘‰kové kóty pfiilehlého terénu v absolutní

nadmofiské v˘‰ce v systému Balt p. v.,

•oznaãení místností

• rozmûry otvorÛ 

•zakreslení rozhodujících zafiizovacích pfiedmûtÛ

•a dále legendu s uvedením ploch místností /

úãelu místností / druhu podlah / rozsahu

obkladÛ / úpravy povrchÛ

•konstrukce stfiechy (popfiípadû samostatnû fie‰e-

ní krovu) 

•polohu okapÛ a svodÛ 

•vnitfiní dopravní cesty, zejména v˘tahy a dal‰í

dopravní zafiízení – v˘kresy systému a zafiízení ve

stejném mûfiítku jako ostatní pÛdorysy a fiezy,

pokud tato zafiízení nejsou souãástí technologické-

ho zafiízení stavby 

•dopravní fie‰ení vãetnû vyznaãení lokalizace

strojoven v˘tahÛ, popfiípadû s vyznaãením 

•pÛdorysÛ (jestliÏe toho povaha a úãel stavby

vyÏadují)

• fiezÛ (jestliÏe toho povaha a úãel stavby vyÏa-

dují)

[z v˘kresÛ musí b˘t zfiejmé, Ïe návrh splÀuje poÏadavky

vyhlá‰ky, kterou se stanoví obecné technické poÏadavky

zabezpeãující uÏívání staveb osobami s omezenou schop-

ností pohybu a orientace]

•fiezy v mûfiítku shodném s mûfiítkem pÛdorysÛ,

zpravidla 1:100 nebo 1:50 a vût‰ím obsahující

vyznaãení

•osazení objektu v terénu

•nosn˘ch konstrukcí 

• základÛ

•v˘‰kov˘ch kót jednotliv˘ch podlaÏí / fiíms / hfie-

benÛ stfiech / vstupÛ 

•v˘‰ek upraveného terénu vztaÏen˘ch k v˘‰ce

úrovnû prvního nadzemního podlaÏí (k v˘‰ce

prvního nadzemního podlaÏí se vztáhne

nadmofiská v˘‰ka v systému Balt p. v.) 

•prÛbûh pÛvodního terénu

•hladina podzemní vody

•v fiezech obytn˘ch staveb je tfieba vyznaãit 

•pfiilehl˘ terén s uvedením v˘‰kov˘ch kót do

vzdálenosti min. 3 m od obvodu stavby pro

posuzování v˘‰kové úrovnû podlahy obytn˘ch

místností podle obecn˘ch technick˘ch poÏa-

davkÛ na v˘stavbu.

• fiez sousedním objektem nebo jeho pfiíslu‰nou

ãástí [aby byla postiÏena statická problematika,

mÛÏe-li ovlivnit nebo mÛÏe-li b˘t ovlivnûn

navrhovan˘ objekt sousedním objektem]

[poãet a vedení fiezÛ se urãí tak, aby bylo zfietelnû specifi-

kováno v˘‰kové ãlenûní objektu; pfii kótování pfiilehlého

terénu a stavby je tfieba vycházet ze skuteãného stavu (v˘‰-

kov˘ systém Balt p. v.)]

•pohledy zpravidla v mûfiítku 1:100 nebo 1:50,

popfiípadû vût‰ím  

•hlavní strany objektÛ s vyjádfiením 

• tvarové architektonické fie‰ení 

•vztah k sousedním objektÛm 

•druh povrchové úpravy a její barvu

• tvary v‰ech prvkÛ (architektonick˘ch ãlánkÛ) 

• tvary ãástí technick˘ch zafiízení objektu, které

ovlivÀují architektonick˘ v˘raz objektu

•v˘kresy návrhu konstrukãního fie‰ení v mûfiítku

zpravidla 1:100 nebo 1:50, popfiípadû vût‰ím 
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a obsahující v˘kresy

•krovu

•stropních konstrukcí 

•dÛleÏit˘ch nosn˘ch prvkÛ

•v˘kresy stavebních detailÛ v mûfiítku nezbytném

pro koneãné urãení podmínek pro jejich provede-

ní, a to aÏ v mûfiítku 1:1, zejména 

•kompletaãní konstrukce – návaznosti

• skladby

• izolace - vodotûsné, tepelné, akustické

•dilatace

•koordinaãní detaily technického zafiízení budov

•dokumentace strojÛ a zafiízení, které jsou souãástí

stavební ãásti [zpracovávají se obdobnû jako doku-

mentace strojÛ a zafiízení technologické ãásti]

•v˘kresy atypov˘ch a nenormov˘ch v˘robkÛ v

mûfiítku nezbytném pro koneãné urãení podmínek

pro jejich provedení, a to aÏ v mûfiítku 1:1, zejména

•v˘robkÛ lehké prefabrikace

• truhláfisk˘ch

•zámeãnick˘ch

•klempífisk˘ch

[v˘kresy typov˘ch staveni‰tních prefabrikátÛ, typov˘ch

nebo v postaãující mífie normalizovan˘ch v˘robkÛ 

a podobnû jsou souãástí dodavatelské (realizaãní/v˘robní

a dílenské) dokumentace]

B/2.1.2 Stavebnû konstrukãní ãást [zpracovává se pro

betonové, kovové, dfievûné a jiné nosné konstrukce]

– technická zpráva

•popis nosného systému stavby s udáním rozpûtí

hlavních dimenzí a technologií stavby

•základní údaje o zatíÏeních

•pouÏité materiály konstrukce s upozornûním na

zvlá‰tû exponované ãásti

•popfiípadû koncept fie‰ení protipoÏární ochrany

[u zmûn staveb (nástavby / pfiístavby / opravy /

rekonstrukce) se ve zvlá‰tní ãásti technické zprávy

dokládá]

•popis a vyhodnocení nosné ãásti stávající kon-

strukce

•stanovení technologick˘ch postupÛ pfii odstraÀo-

vání nebo oslabování stávajících konstrukcí a ãástí

staveb, které mohou mít vliv na statiku stavby 

•bourání nebo podchycování staveb

•zpevÀování konstrukcí

•podrobn˘ statick˘ v˘poãet [zpracovává se podle

spoleãn˘ch zásad a] obsahuje

•prÛvodní zprávu ke statickému (dynamickému)

v˘poãtu, struãnû rekapitulující základní koncept

fie‰ení konstrukce a rozdíly proti pfiedbûÏnému

v˘poãtu ve stadiu stavebního povolení

•pouÏité normy, literaturu a dal‰í podklady

 základní údaje o materiálech a technologiích

•statické schéma konstrukce

• rekapitulaci v‰ech zatíÏení, zatûÏovacích stavÛ

vãetnû souãinitelÛ zatíÏení a souãinitelÛ kombi-

nace

•v˘poãetní modely, v˘poãetní schéma a údaje o

pouÏit˘ch v˘poãetních programech

•návrh a posouzení v‰ech hlavních nosn˘ch

prvkÛ

•v˘poãet úãinkÛ na základy

•návrh a posouzení v‰ech hlavních detailÛ rozho-

dujícím zpÛsobem ovlivÀujících bezpeãnost

konstrukce

•návrh a posouzení montáÏních stykÛ

[ve statickém v˘poãtu jsou vhodnû uplatnûny v˘pisy vstup-

ních a v˘stupních sestav strojních v˘poãtÛ, dále jsou jasnû

deklarovány vstupní soubory; zpracovatel má povinnost

archivovat elektronické formy vstupních souborÛ a na

poÏádání je v kopii pfiedat zákazníkovi, stavebnímu

úfiadu, popfiípadû autorizovanému inspektorovi]

B/2.1.2 Stavebnû konstrukãní ãást - v˘kresová ãást  

•pfiehledné dispoziãní pÛdorysné v˘kresy nosné

konstrukce v mûfiítku 1:100, v˘jimeãnû v mûfiítku

1:200 vãetnû nezbytn˘ch fiezÛ a pohledÛ [z v˘kre-

sÛ musí b˘t jasnû identifikovateln˘ pouÏit˘ profil]

•detaily rozhodujících stykÛ, kotvení a podobnû 

v mûfiítku 1:25, 1:20, 1:10, (1:5, popfiípadû vût‰ím)

•pfiehled zatûÏovacích údajÛ na základy

•v˘kresy závazn˘ch rozhodujících detailÛ minimál-

nû v mûfiítku 1:20

•kotevní plány a zatíÏení na základy

•v˘kresy atypické v˘ztuÏe a v˘pis v˘ztuÏe [nejedná-

li se o prefabrikáty a typová fie‰ení, jejichÏ v˘kresy

a v˘pisy jsou souãástí realizaãní/v˘robní a dílenské

dokumentace] 

B/2.1.3 PoÏární ochrana 

B/2.1.3.1 stavební konstrukce – technická zpráva

•posouzení a v˘poãet poÏární odolnosti navrhova-

n˘ch stavebních konstrukcí v návaznosti na pro-

tokoly ze zku‰eben a u ocelov˘ch nosn˘ch kon-

strukcí na v˘poãet tvarového souãinitele O/A

•stanovení technick˘ch parametrÛ vãetnû v‰ech

detailÛ pouÏit˘ch materiálÛ a jejich aplikace [jsou

zde zpracovány ve‰keré zmûny,ke kter˘m do‰lo od

schválené projektové dokumentace ke stavebnímu

fiízení, pokud právní pfiedpis, popfiípadû vydané

správní rozhodnutí takov˘ postup pfiipou‰tí] 

•návrh protipoÏárních ochran stavebních kon-

strukcí vãetnû stanovení

•eventuálních v˘poãtÛ poÏární odolnosti 

• technologie pro provedení a realizaci

B/2.1.3.1 stavební konstrukce - v˘kresová ãást

•pÛdorysy jednotliv˘ch podlaÏí 

• fiezy objektu se zakreslením jednotliv˘ch poÏár-

ních úsekÛ 

•vyznaãení poÏadavkÛ na poÏární odolnost jednot-

liv˘ch stavebních prvkÛ; u jednotliv˘ch staveb-

ních prvkÛ zakreslení a oznaãení pouÏití materiá-

lu na zv˘‰ení poÏární odolnosti vãetnû dimense

(tlou‰Èky)

B/2.1.3.2  systémy stabilního hasicího zafiízení  (SHZ) - tech-

nická zpráva 

•popis rozsahu instalace SHZ a jeho návaznosti 

a napojení na systém fie‰ení poÏární bezpeãnosti

stavby

•popis pouÏitého systému SHZ vãetnû technické-

ho popisu jednotliv˘ch komponentÛ SHZ, zejmé-

na trysky, rozvody, ãerpadla, pfiípojná potrubí 

•poÏadavky na zásobování poÏární vodou, eventu-

álnû jiného hasebního média a na situování stro-

jovny SHZ a jejich vybavení 
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[v˘poãty se zpracovávají v souladu s projekãními

pfiedpisy (napfiíklad âAP CEA 4001)]

•v rámci v˘poãtové ãásti se provádí hydraulick˘

v˘poãet / v˘poãet objemu vody pro vyãerpateln˘

a nevyãerpateln˘ zdroj vody

•popis a poÏadavky na napojení celého systému

SHZ na zdroje energie instalované v˘kony

•povrchová úprava a barevné fie‰ení celého systé-

mu

•poÏadavky na ovládání navazujících poÏárnû bez-

peãnostních zafiízení vãetnû poÏadavkÛ na zpoÏ-

dûní spu‰tûní systému a dal‰ích nezbytn˘ch opat-

fiení

•poÏadavky na vzájemnou funkãní sluãitelnost

systému SHZ a EPS

•popis zpÛsobu provedení elektroinstalace systé-

mu (pouÏité kabely, úloÏné konstrukce)

[poÏadavky na kabeláÏ dle IEC 60331 a âSN IEC

332-3]

• stanovení podmínek a náleÏitostí provozu a uÏívá-

ní systému [urãení osoby zodpovûdné za provoz

SHZ a stanovení termínu a zpÛsobu revizí]

• stanovení zpÛsob uvedení celého systému SHZ do

provozu

•bezpeãnostní pokyny pro provoz systému stabil-

ního hasicího zafiízení (SHZ)

B/2.1.3.2 systémy stabilního hasicího zafiízení (SHZ) –

v˘kresová ãást  

•pÛdorysy jednotliv˘ch podlaÏí objektu vãetnû

rozmístûní jednotliv˘ch sprinklerov˘ch hlavic se

zakreslením 

• rozvodÛ vãetnû jejich popisu,zpÛsobu zavû‰ení,

popfiípadû zakótování

•v‰ech ovládacích prvkÛ a komponentÛ

•pÛdorys sprinklerové stanice se zakreslením 

•dispoziãního ãlenûní 

•v‰ech sekãních a ovládacích ventilÛ [zde se rov-

nûÏ zakreslují pozice poÏárních ãerpadel a kom-

presorÛ, doplÀovacích ãerpadel a umístûní

vyãerpatelného zdroje vody (tlakové nádrÏe)]

• schéma rozvodu ve sprinklerové stanici i v chrá-

nûném prostoru

•schéma propojení  rozvadûãÛ a napojení jednotli-

v˘ch podruÏn˘ch rozvadûãÛ vãetnû vyznaãení

rozvodn˘ch tras

• fiezy objektem, ze kter˘ch jsou patrny polohy 

a umístûní jednotliv˘ch hlavic stabilního hasicího

zafiízení (SHZ)

•blokové schéma rozvodu, ze kterého je zfiejmé 

•poãet vûtví rozvodu

•poãet trysek

• typy trysek vãetnû spou‰tûcích (otevíracích)

teplot

•vyznaãení zpÛsobu a návaznosti SHZ na dal‰í

poÏárnû bezpeãnostní zafiízení

• svorkové schéma ovládací ústfiedny SHZ vãetnû

vyznaãení míst s osazením prvkÛ pfiepûÈové

ochrany

B/2.1.3.3  zafiízení pro odvod koufie a tepla (ZOKT) – tech-

nická zpráva

•popis rozsahu a napojení systému ZOKT na

systém fie‰ení poÏární bezpeãnosti stavby

• rozdûlení objektu do koufiov˘ch sekcí a v˘poãet

odvûtrání objektu v pfiípadû poÏáru a zaji‰tûní

dostateãného pfiívodu vzduchu ve spodní tfietinû

objektu

•popis pouÏitého systému ZOKT vãetnû technic-

kého popisu jednotliv˘ch komponentÛ ZOKT 

a jejich ovládání

•popis a poÏadavky na napojení ZOKT na zdroje

energie a instalované v˘kony (baterie)

•poÏadavky na ovládání navazujících poÏárnû

bezpeãnostních zafiízení

•poÏadavky na vzájemnou funkãní sluãitelnost

systémÛ ZOKT, SHZ a EPS

•popis zpÛsobu provedení elektrické instalace –

pouÏité kabely z hlediska zaji‰tûní funkãnosti 

a ‰ífiení plamene po povrchu [dle IEC 60331 

a âSN IEC 323-3]

•nároky na investora z hlediska zaji‰tûní provozu

systému ZOKT [urãení osoby zodpovûdné za

provoz ZOKT a stanovení termínu a zpÛsobu

provádûní revizí]

•bezpeãnostní pokyny pro provoz systému ZOKT

B/2.1.3.3  zafiízení pro odvod koufie a tepla (ZOKT) – v˘kre-

sová ãást

•pÛdorys stfiechy s vyznaãením 

•koufiov˘ch sekcí

•koufiov˘ch klapek, popfiípadû ventilátorÛ

•pÛdorys podlaÏí objektu, ve kterém budou

vyznaãeny 

• jednotlivé koufiové sekce 

•umístûní ovládacích skfiínûk ZOKT, popfiípadû 

• spou‰tûcích tlaãítek

•blokové schéma elektrického zapojení systému

ZOKT

•zakreslení umístûní ovládacích ústfieden ZOKT

•fiezy objektem, ze kter˘ch je patrno spu‰tûní

koufiov˘ch zástûn oddûlujících koufiové sekce

•vyznaãení zpÛsobu a návaznosti ZOKT na dal‰í

poÏárnû bezpeãnostní zafiízení

B/2.1.3.4  vzduchotechnika (VZT) – technická zpráva 

[projektová dokumentace vzduchotechnického zafiízení

pro provedení stavby tvofií samostatnou ãást dokumentace,

kterou zpracovává specialista; souãástí fie‰ení projektové

dokumentace pro provedení stavby VZT z hlediska poÏární

bezpeãnosti staveb je instalace poÏárních klapek ve vzdu-

chotechnickém potrubí, pfiípadnû poÏární izolace potrubí v

návaznosti na ãlenûní stavby do poÏárních úsekÛ - musí

zde b˘t uvedeny poÏadavky na poÏární odolnost a prove-

dení klapek ve vzduchotechnickém potrubí vãetnû ovládá-

ní tûchto klapek]

•pouÏité typy klapek ve vzduchotechnick˘ch roz-

vodech a poÏadavky na jejich poÏární odolnost

•popis umístûní poÏárních klapek ve vzducho-

technick˘ch rozvodech a jejich ovládání

•poÏadavky na montáÏní firmy provádûjící mon-

táÏ vzduchotechnick˘ch klapek

•protokoly a certifikáty k pouÏit˘m poÏárním

klapkám

•poÏadavky na revize

[v samostatné ãásti dokumentace provedení stav-

by je nutno stanovit logické návaznosti poÏárnû

bezpeãnostních zafiízení, a to

•elektrické poÏární signalizace

•stabilního hasicího zafiízení
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•zafiízení pro odvod koufie a tepla

•ovládání vzduchotechnického zafiízení

•ovládání poÏárních uzávûrÛ

•ovládání nouzového osvûtlení

•ovládání dal‰ích zafiízení poÏární ochrany (uza-

vírání ventilÛ, rozhlasu pro evakuaci osob,

atd.);

[poÏadavky z fie‰ení  logick˘ch návazností poÏárnû bez-

peãnostních zafiízení je nutno pfii zpracovávání trvale kon-

zultovat a pfiedkládat ostatním ãlenÛm projekãního t˘mu

a sledovat, zda tyto poÏadavky poÏární bezpeãnosti jsou

koordinovány a zapracovány do ãásti projektÛ jednotli-

v˘ch profesí]

B/2.1.3.4  vzduchotechnika (VZT) – v˘kresová dokumentace

•pÛdorysy a fiezy objektem se zakreslením 

•poÏárních úsekÛ 

• rozvodÛ vzduchotechnického zafiízení

•zakreslení poÏárních klapek pfii prÛchodu poÏár-

nû dûlicími konstrukcemi

B/2.1.4 Technická zafiízení budov

B/2.1.4.1 vodovod vnitfiní - technická zpráva 

•bilance potfieby vody SV,TUV a PV,

•popis mûfiení odbûru vody a její poÏadované

úpravy (fyzikální, chemické ãi biologické)

•popis (tlakov˘ch pomûrÛ vodovodu, ãerpacích

zafiízení, posilovacích zafiízení)

•popis technického fie‰ení vodovodu, popis pou-

Ïit˘ch materiálÛ s urãen˘mi parametry a techno-

logick˘mi postupy

•popis a podmínky pfiipojení na vefiejné ãi místní

vodovodní sítû

•u poÏárního vodovodu (suchovodu) - systém roz-

vodu, strojního vybavení, navrhovan˘ systém

zafiízení na podkladû zadání a spolupráce specia-

listy pro poÏární ochranu

•poÏadavky na pfiípadnou etapizaci postupu prací

a podmínky pro realizaci díla 

•pfiehled závazn˘ch a doporuãen˘ch âSN [popfií-

padû vyhlá‰ek, závazn˘ch pfiedpisÛ a zákonÛ]

B/2.1.4.1 vodovod vnitfiní - v˘kresová ãást 

•v˘kresy systému a zafiízení vodovodu [pÛdorysy

jednotliv˘ch podlaÏí podzemních i nadzemních]

v mûfiítku 1 : 100, nebo 1: 50 dle rozsahu stavby

•základní schémata bez mûfiítka

• rozvinuté fiezy ãi axonometrická schémata hlav-

ních horizontálních rozvodÛ zpravidla podzemní

podlaÏí v mûfiítku 1 :100 nebo 1:50 [mohou b˘t

nahrazena v˘‰kovû okótovan˘mi pÛdorysn˘mi

trasami vodovodu]

•stoupací potrubí vodovodu v mûfiítku 1:100,

1:50 s napojením na rozvody

•v˘kres fakturaãního mûfiení odbûru vody 

v mûfiítku 1:50

• trasy rozvodÛ vãetnû napojení na místní sítû

•dispoziãní umístûní jednotliv˘ch zafiízení v jed-

notliv˘ch podlaÏích s popisem a dimenzemi

•horizontální potrubí s DN potrubí s vyznaãením

dimenzí a legendou pro druh média

• stoupací potrubí s vyznaãením 

•dimenzí 

•napojení zafiizovacích pfiedmûtÛ

B/2.1.4.2 kanalizace – technická zpráva 

•bilanci potfieby vody SV ,TUV a PV

•popis ãerpacích zafiízení

•popis technického fie‰ení kanalizace

•popis pouÏit˘ch materiálÛ s urãen˘mi parametry

a technologick˘mi postupy

•v˘poãtové mnoÏství vypou‰tûn˘ch (spla‰kov˘ch

a jejich úprava a pfiípadné zdrÏení (retence) pfied

vypou‰tûním, de‰Èov˘ch, prÛmyslov˘ch odpad-

ních vod a jejich úprava a pfiípadné zdrÏení

(retence) pfied vypou‰tûním)

•popis a podmínky pfiipojení na vefiejné ãi místní

vnûj‰í sítû

•popis strojního vybavení a navrhovaného systé-

mu zafiízení a vybavení

• soupis poÏadavkÛ na jiné profese

•pfiípadné poÏadavky na etapizaci postupu prací

a podmínky pro realizaci díla 

•pfiehled závazn˘ch a doporuãen˘ch âSN [popfií-

padû vyhlá‰ek, závazn˘ch pfiedpisÛ a zákonÛ]

B/2.1.4.2 kanalizace - v˘kresová ãást

•v˘kresy systému a zafiízení kanalizace [pÛdorysy

jednotliv˘ch podlaÏí podzemních i nadzemních,

stfiechy, popfiípadû základÛ] v mûfiítku 1:100

nebo v mûfiítku 1:50 [dle rozsahu a charakteru

stavby]

•základní schémata bez mûfiítek

•podélné fiezy horizontálních rozvodÛ – zpravidla

podzemní podlaÏí - podélné fiezy kanalizace 

v mûfiítku 1:100 nebo 1:50 [fiezy nahrazují v˘‰-

kovû okótované pÛdorysy kanalizace]

• stoupací potrubí kanalizace v mûfiítku 1:100,

popfiípadû v mûfiítku 1:50

• trasy leÏat˘ch rozvodÛ vãetnû zejména 

•míst napojení kanalizace na vnûj‰í sítû 

• revizních ‰achet

•zpûtn˘ch klapek 

•základní schémata kanalizace, a to

•podélné fiezy kanalizace

•v˘‰kové uloÏení v m.n.m. nebo v absolutních

v˘‰kách ve vztahu k _ 0

•dispoziãní umístûní jednotliv˘ch zafiízení v jed-

notliv˘ch podlaÏích s popisem a dimenzemi

•horizontální potrubí, DN potrubí s vyznaãením

sklonÛ, dimenzí a odvûtrání

• stoupací potrubí s vyznaãením dimenzí a napo-

jením zafiizovacích pfiedmûtÛ

B/2.1.4.3 plynovod – technická zpráva 

•druh a tlak plynového média

•provozní tlak média

•bilanci spotfieby plynu

•popis fakturaãního a podruÏného mûfiení odbû-

ru plynu a jeho regulace vãetnû uvedení para-

metrÛ mûfiícího a regulaãního zafiízení

•popis technického fie‰ení (popis schéma) a trasy

plynovodu v objektu

•popis strojního zafiízení / spotfiebiãÛ a doregula-

ce plynu u spotfiebiãÛ / plynového zafiízení

kotelny / umístûní hlavních uzávûrÛ plynu / trasy

•podmínky pfiipojení na plynovodní síÈ v souladu

se závazn˘m stanoviskem plynárenského závodu

[doporuãuje se doloÏit v˘poãet tlakov˘ch ztrát 

a dimenzování plynovodu]

•popis plynov˘ch spotfiebiãÛ v rozdûlení dle

45



(parametrÛ pfiíkonu (do 50 kW a nad 50 kW),

propojení na instalaci plynovodu)

•pfiedbûÏn˘ soupis základního zafiízení

• soupis poÏadavkÛ na jiné profese (stavební, stati-

ka, elektro, MaR a podobnû)

•pfiehled závazn˘ch a doporuãen˘ch âSN [popfií-

padû vyhlá‰ek, závazn˘ch pfiedpisÛ a zákonÛ]

B/2.1.4.3 plynovod - v˘kresová ãást

•v˘kresy pÛdorysÛ tras plynovodu jednotliv˘ch

podlaÏí v mûfiítku 1:100, 1:50

•základní schémata plynovodu bez mûfiítka

• stoupací potrubí plynovodu v mûfiítku 1:100,

1:50

•v˘kres fakturaãního mûfiení a regulace odbûru

plynu v mûfiítku 1:50

•v˘kres strojního vybavení plynové kotelny 

v mûfiítku 1:50

• rozvinuté fiezy, popfiípadû axonometrické sché-

ma plynovodu v mûfiítku 1:50, 1:100

• trasy rozvodÛ vãetnû napojení na vnûj‰í sítû

•základní schéma plynovodu

•rozvinuté fiezy plynovodu

•dispoziãní fie‰ení jednotliv˘ch zafiízení v jednot-

liv˘ch podlaÏích s popisem a dimenzemi

•horizontální potrubí s DN potrubí s vyznaãením

tlaku média

• stoupací potrubí s vyznaãením DN a napojení

spotfiebiãÛ

B/2.1.4.4 zásobování teplem - technická zpráva 

• typ zdroje tepla (plynová kotelna, v˘mûníková

stanice a podobnû)

•klimatické podmínky místa stavby a provozní

podmínky systému (uvaÏovaná nejniÏ‰í zimní

venkovní v˘poãtová teplota, prÛmûrná denní

venkovní teplota v otopném období,poãet otop-

n˘ch dnÛ v roce, provoz – poãet hodin za den,

poãet pracovních dní v t˘dnu a v roce, krajinná

oblast se zfietelem na intenzitu vûtru, poloha

budovy v krajinû, prÛmûrná vnitfiní teplota vzdu-

chu pln˘ provoz/útlum, celkov˘ objem vytápû-

ného prostoru, typ provozu – plnû automatick˘,

ruãní a podobnû) 

•pfiehled navrhovan˘ch a pfiedpokládan˘ch hod-

not tepelnû-technick˘ch vlastností stavebních

konstrukcí

•pfiehled tepeln˘ch ztrát po místnostech s uvede-

ním ztrát prostupem, infiltrací, vûtráním, celko-

v˘ch ztrát

•pfiehled jednotliv˘ch vzduchotechnick˘ch zafií-

zení napojen˘ch na rozvody tepla s uvedením

jmenovité potfieby (tepelného pfiíkonu pfiedehfií-

vaãe, ohfiívaãe, popfiípadû ohfiívaãe)

•v˘poãet potfieby tepla pro ohfiev TUV na základû

bilance pfiedané specialistou zdravotní techniky

•stanovení potfiebného tepelného v˘konu v˘mû-

níku

•stanovení a pfiehled roãní spotfieby tepla pro

vytápûní, vzduchotechniku a ohfiev TUV, celková

roãní spotfieba tepla v MWh/rok, popfiípadû

GJ/rok

•v˘poãet pfiípojné hodnoty zdroje tepla, vycháze-

jící z hodnot potfieby tepla pro vytápûní, vzdu-

chotechniku a ohfiev TUV

•velikost zdroje tepla

•popis pfiípojky primárního média, nominální

parametry, sjednané mnoÏství odbûru (tepeln˘

v˘kon a roãní odbûr)

•popis v˘mûníkové/pfiedávací stanice tepla, umís-

tûní, parametry primární a sekundární strany,

zabezpeãovací a regulaãní systém

•umístûní kotelny nebo v˘mûníkové stanice,

poÏadavky na dispoziãní a stavební fie‰ení

•v˘poãet vûtrání kotelny, fie‰ení pfiívodu a odvodu

vzduchu, stavební a technické fie‰ení 

• fie‰ení odvodu spalin, koufiovodÛ, komínÛ

•fie‰ení poÏární bezpeãnost kotelny

•popis uvaÏovaného systému - nominální teplotní

spád, tlakové pásmo

•rozdûlení otopného systému na jednotlivé okru-

hy, jejich tepeln˘ v˘kon / prÛtok / tlaková ztráta /

zpÛsob regulace (kvantitativní/kvalitativní) /

parametry obûhov˘ch ãerpadel / parametry

regulaãních ventilÛ

•popis pátefiních a podruÏn˘ch rozvodÛ / vedení /

umístûní

•zpÛsob vyregulování a vyváÏení soustavy

•zabezpeãení a doplÀování otopné soustavy 

a úprava doplÀovací vody

• tlakové hodnoty pfii vychladlé soustavû - plnící

tlak,provozní tlak,maximální tlak a otevírací tlak

pojistného ventilu

•v˘poãet pojistného ventilu

•popis zpÛsobu vytápûní jednotliv˘ch typÛ pro-

storÛ a provozÛ

•popis otopn˘ch ploch, a to jejich umístûní / zpÛ-

sob pfiipojení na otopnou soustavu / zpÛsob

regulace teploty v prostoru

•popis pfiipojení vzduchotechnick˘ch zafiízení na

otopnou soustavu, zpÛsob regulace teploty,

nominální tepelné v˘kony, prÛtoky, tlakové ztrá-

ty v˘mûníkÛ, parametry obûhov˘ch ãerpadel,

regulaãních ventilÛ

•mûfiení spotfieby tepla, instalace mûfiiãÛ tepla,

umístûní, typ, vyhodnocení

•popis zpÛsobu ohfievu TUV, pfiipojení na otop-

nou soustavu, tepeln˘ v˘kon, zpÛsob regulace

ohfievu TUV

•potrubí, nátûry, izolace, zavû‰ení, uloÏení, kom-

penzace

•popis materiálÛ potrubí jednotliv˘ch ãástí

soustavy, definice nátûrÛ, tepeln˘ch izolací,

popis zpÛsobu zavû‰ení potrubí, uloÏení a kom-

penzace

•pfiehled závazn˘ch a doporuãen˘ch âSN [popfií-

padû vyhlá‰ek, závazn˘ch pfiedpisÛ a zákonÛ]

B/2.1.4.4. zásobování teplem - v˘kresová ãást

•zakreslení zafiízení pro zásobování teplem do

pÛdorysÛ jednotliv˘ch podlaÏí od nejniÏ‰ího po

nejvy‰‰í v mûfiítku 1:50 a vût‰ím

•v pfiípadû sloÏitûj‰ích a rozsáhlej‰ích kotelen,

v˘mûníkov˘ch stanic a strojoven UT detailní

v˘kresy pÛdorysu v mûfiítku 1:25

• fiezy prostorem v mûfiítku 1:50, popfiípadû 

v mûfiítku 1:25

•schéma zapojení zdroje tepla

• svislé schéma otopné soustavy
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B/2.1.4.5 vzduchotechnika a klimatizace, zásobování chla-

dem - technická zpráva 

•klimatické podmínky místa stavby a provozní

podmínky [uvaÏována nejvy‰‰í a nejniÏ‰í ven-

kovní v˘poãtová teplota, letní entalpie vzduchu,

provoz – poãet hodin za den, poãet pracovních

dní v t˘dnu a v roce]

•popis základní koncepce vzduchotechnického

zafiízení

•v˘ãet typÛ prostorÛ vûtran˘ch pfiirozenû nebo

nucenû,zaji‰tûní pfiedepsané hygienické v˘mûny

vzduchu v jednotliv˘ch prostorech

•minimální dávky ãerstvého vzduchu, podíl vzdu-

chu cirkulaãního

•nasávání ãerstvého vzduchu pro zafiízení, odvod

vzduchu odpadního

•poãet a umístûní centrál úpravy vzduchu

•zadání tepeln˘ch zátûÏí klimatizovan˘ch prosto-

rÛ, poÏadované parametry letní/zimní v klimati-

zovan˘ch prostorech

•poÏadavky na pfiívod ãerstvého vzduchu a odvût-

rání místností

•vzduchové v˘kony v jednotliv˘ch typech míst-

ností

• hlukové parametry v jednotliv˘ch typech místností

•popis zpÛsobu vûtrání a klimatizace jednotliv˘ch

prostorÛ a provozÛ, seznam zafiízení s uvedením

rozsahu úpravy vzduchu

•popis jednotliv˘ch VZT zafiízení

•umístûní zafiízení centrály úpravy vzduchu,

mnoÏství vzduchu, vedení kanálÛ do obsluhova-

n˘ch prostorÛ, distribuce vzduchu v prostoru

•poÏadavky zafiízení na teplo, chlad, elektrick˘

proud

•struãn˘ popis zpÛsobu provozu a regulace zafií-

zení vzduchotechniky a klimatizace

•protihluková opatfiení na vzduchotechnick˘ch

zafiízeních

•popis zpÛsobu zavû‰ení potrubí a jeho uloÏení

[obdobné údaje se uvádûjí v pfiípadû, kdy jde o

zásobování chladem.]

•doporuãené pfiílohy technické zprávy

• tabulka místností se základními parametry tep-

lotními, hlukov˘mi, vzduchov˘mi 

• tabulka zafiízení se základními parametry jed-

notliv˘ch zafiízení VZT v objektu, a to vzducho-

v˘mi / energetick˘mi

•diagramy h-x s vyznaãením úprav vzduchu v

zafiízeních.

•pfiehled závazn˘ch a doporuãen˘ch âSN [popfií-

padû vyhlá‰ek, závazn˘ch pfiedpisÛ a zákonÛ]

B/2.1.4.5  vzduchotechnika a klimatizace, zásobování tep-

lem – v˘kresová ãást

•zakreslení vzduchotechnick˘ch 

• rozvodÛ 

•zafiízení 

do pÛdorysÛ jednotliv˘ch podlaÏí od nejniÏ‰ího

po nejvy‰‰í v mûfiítku 1:50 a vût‰ím

•v pfiípadû sloÏitûj‰ích a rozsáhlej‰ích strojoven

vzduchotechniky detailní v˘kresy pÛdorysu 

v mûfiítku 1:25

• fiezy prostorem v mûfiítku 1:50, popfiípadû 

v mûfiítku 1:25

• fiezy v prostoru mimo strojovny

•schémata jednotliv˘ch VZT zafiízení

B/2.1.4.6 silnoproudé rozvody [zahrnují mimo rozvodÛ

elektrické energie téÏ trafostanice, rozvody pro

slavnostní osvûtlení, firemní znaãení a venkovní

osvûtlení] - technická zpráva 

•základní technické údaje elektroinstalace, jako je

napájecí napûÈová soustava

•zpÛsob ochrany pfied úrazem elektrick˘m prou-

dem

•energetickou bilanci, která je rozdûlena na jed-

notlivé druhy spotfiebiãÛ / druhy sítí vãetnû

instalovaného a soudobého pfiíkonu

•zpÛsob mûfiení spotfieby elektrické energie vãet-

nû pfiípadného technického fie‰ení kompenzace

•pfiedpokládanou roãní spotfiebu elektrické ener-

gie na základû provozních hodin

•zpÛsob technického fie‰ení hlavních napájecích

rozvodÛ od pfiipojovacího bodu aÏ k jednotliv˘m

rozvadûãÛm vãetnû náhradních zdrojÛ (technic-

k˘ popis blokového schématu hlavních napáje-

cích rozvodÛ)

•popis technického fie‰ení osvûtlení vãetnû jeho

ovládání

•popis technického fie‰ení zásuvkov˘ch okruhÛ

•popis technického fie‰ení napojení TZB (vzdu-

chotechniky / chlazení / zdravotní techniky /

poÏárních systémÛ / na elektrickou energii vãet-

nû pfiípadného zpÛsoby ovládání mûfiením 

a regulací)

•popis ostatního technického fie‰ení napojení tech-

nologick˘ch celkÛ,zejména systémy slaboproudé /

v˘tahy, eskalátory a jiné dopravní systémy

•zpÛsob uloÏení kabelového nebo jiného vedení

vÛãi stavebním konstrukcím

•popis zpÛsobu uzemnûní a hromosvodu

[technická zpráva stanovuje hlavní okruh âSN norem,

které byly v projektu pouÏity a podle kter˘ch je nutné pro-

vádût montáÏ. Stanovuje také návrh na komplexní zkou‰-

ky elektroinstalace.V pfiípadû potfieby stanovuje technické

fie‰ení trafostanice dle pfiipojovacích podmínek provozova-

tele návaznosti na pfiipojení vysokého napûtí. Popisuje pfií-

padné zmûny nebo odli‰nosti v technickém fie‰ení vÛãi

pfiedcházejícímu stupni projektové dokumentace.V pfiípadû

revize popisuje struãnû okruh zmûn, kter˘ch se daná revi-

ze t˘ká] 

B/2.1.4.7  mûfiení a regulace (MaR), automatick˘ systém fiíze-

ní (AS¤), elektrická poÏární signalizace (EPS) –

technická zpráva

•základní technické údaje MaR,napájecí napûÈová

soustava, zpÛsob ochrany pfied úrazem elektric-

k˘m proudem

•zpÛsob technického fie‰ení regulace jednotli-

v˘ch technologick˘ch celkÛ vzduchotechniky,

ústfiedního topení, chlazení a zdravotechniky

nebo systémÛ signalizace

•soupis datov˘ch bodÛ rozdûlen˘ch po jednotli-

v˘ch rozvadûãích

•uvádí pfiípadnû vazby mezi elektroinstalací 

a elektrickou poÏární signalizací

• stanovuje zpÛsob uloÏení kabelového vedení

vÛãi stavebním konstrukcím

•stanovuje hlavní okruh âSN norem, které byly 
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v projektu pouÏity a podle kter˘ch je nutné pro-

vádût montáÏ

• stanovuje také návrh na komplexní zkou‰ky

MaR,AS¤ nebo EPS

[v pfiípadû revize popisuje struãnû okruh zmûn, kter˘ch se

daná revize t˘ká]

B/2.1.4.7 mûfiení a regulace (MaR), automatick˘ systém fiíze-

ní (AS¤), elektrická poÏární signalizace (EPS) –

v˘kresová ãást

•zákresy do pÛdorysÛ budou vypracovány 

v doporuãeném mûfiítku 1:100 nebo v mûfiítku

1:250 vãetnû v˘‰kového umístûní hlásiãÛ tak,

aby byly pfiehledné

•regulaãní schémata jednotliv˘ch technologic-

k˘ch a funkãních celkÛ s vyznaãen˘mi datov˘mi

body a fyzikálními hodnotami

• [svorkové schémata rozvadûãÛ jsou souãástí

v˘robní dokumentace dodavatele]

B/2.1.4.8 vnitfiní slaboproudé rozvody [zahrnují telefonní

rozvody, pfiípravu pro datovou, poãítaãovou síÈ

(PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního sig-

nálu (STA), pro elektronick˘ zabezpeãovací

systém (EZS), kontrolu vstupu (ACCES), rozhlas,

orientaãní a informaãní systém a kamerov˘

systém (CCTV)] - technická zpráva

•popis zpÛsobu technického fie‰ení ve smyslu

poÏadavkÛ na zpÛsob a charakter rozvodÛ

•stanovuje zpÛsob uloÏení kabelového vedení

vÛãi stavebním konstrukcím

•stanovuje hlavní okruh âSN norem, které byly 

v projektu pouÏity a podle kter˘ch je nutné pro-

vádût montáÏ

• stanovuje návrh na komplexní zkou‰ky

[v pfiípadû revize popisuje struãnû okruh zmûn, kter˘ch se

daná revize t˘ká] 

B/2.1.4.8 vnitfiní slaboproudé rozvody – v˘kresová ãást

•pfiehledné zakreslení ve‰kerého zafiízení do

pÛdorysÛ v doporuãeném mûfiítku 1:100 nebo v

mûfiítku 1:50

•celková bloková schémata pfiehlednû zpracova-

ná a obsahující poãet a logickou polohu jednot-

liv˘ch koncov˘ch prvkÛ

•dokumentace uvádí základní technické údaje,

napájecí napûÈovou soustavu

•zpÛsob ochrany

•zpÛsob technického fie‰ení ve smyslu poÏadavkÛ

na zpÛsob a charakter rozvodÛ

•zpÛsob uloÏení kabelového vedení vÛãi staveb-

ním konstrukcím

B/2.1.4.9  bleskosvody – technická zpráva 

•zdÛvodnûní typÛ bleskosvodÛ a rozmístûní jíma-

cí soustavy

•napojení na uzemÀovací soustavu, propojení

zemniãÛ a popis zvolen˘ch materiálÛ

B/2.1.4.9  bleskosvody – v˘kresová ãást

• schéma napojení jímaãÛ na uzemÀovací sousta-

vu a propojení zemniãÛ

•dispoziãní v˘kresy jímaãÛ na stfiechách a návrh

detailÛ provedení svodÛ a propojení kovov˘ch

konstrukcí objektu

B/2.1.4.10 vnitfiní zafiízení (interiér) - technická zpráva

• technick˘ popis konstrukãního fie‰ení a struktu-

ru interiérov˘ch ãástí celého projektu

•posloupnost prací a pfiípadné spolupráce jedno-

tliv˘ch subdodavatelÛ

•podmínky pro montáÏ a doplÀuje technologické

postupy 

• stanovuje záruky

•barevné fie‰ení a struktury povrchÛ

•popis stavebních návazností

B/2.1.4.10 vnitfiní zafiízení (interiér) – v˘kresová ãást

•dispoziãní fie‰ení s oznaãením poloÏek pro jed-

notlivá podlaÏí

•dispoziãní fie‰ení jednotliv˘ch místností

•pohledy na stûny

•sestavy jednotliv˘ch poloÏek s oznaãením detailÛ

•detaily sestav a jejich vazby na stavbu a ostatní

profese

•detaily kotvení a stykÛ s ostatními profesemi

•vazby elektrospotfiebiãÛ a svûteln˘ch zdrojÛ do

interiérov˘ch poloÏek, vãetnû schéma na pfiívo-

dy elektroinstalací, jejich 

• tras a ovládání, popfiípadû 

•osazení jejich vyústûní

• schéma vyústûní ostatních speciálních profesí

[zdravotní technika, vzduchotechnika, poãítaão-

vé sítû a podobnû]

B/2.1.4.11 vnûj‰í vybavení budov - technická zpráva 

•venkovní, zejména zahradní a sadové úpravy

•chodníky

•zpevnûné plochy

•opûrné stûny

•oplocení

•drobná architektura / mobililáfi

B/2.1.4.11 vnûj‰í vybavení budov – v˘kresová ãást

•venkovní, zejména zahradní a sadové úpravy

•chodníky

•zpevnûné plochy

•opûrné stûny

•oplocení

•drobná architektura / mobiliáfi

[v pfiípadû tvarovû sloÏit˘ch v˘robkÛ doplÀující perspektivní

zákres; zpûtná vazba na stavební ãást projektové dokumen-

tace, úprava stavebních v˘kresÛ dle poÏadavkÛ interiéru]

B/2.2 InÏen˘rské objekty (stavby) 

[dokumentace pro provedení stavby se zpracovává samo-

statnû pro jednotlivé druhy inÏen˘rsk˘ch objektÛ; doku-

mentace se zpracovává ve stejném ãlenûní a podle stejn˘ch

spoleãn˘ch zásad jako ãást pozemní stavby]

•pfiípravu území, hrubé terénní úpravy

•ãisté terénní úpravy vãetnû drobné architek-

tury

•komunikace vãetnû dopravy v klidu, mostních

konstrukcí, propustky a podobnû

•zásobování vodou vãetnû objektÛ na síti (vodo-

jemy)

•kanalizace vãetnû zvlá‰tních objektÛ (retenãní 

a sedimentaãní nádrÏe a podobnû)

•zásobování energiemi (elektrická energie, plyn,

teplo, rozvod svûtla) vãetnû objektÛ na rozvo-

dech (trafostanice, pfiedávací a regulaãní stanice

a podobnû)

• sdruÏené trasy inÏen˘rsk˘ch sítí (kolektory, tech-

nické chodby, kanály a podobnû)

• telekomunikace a jiná sdûlovací zafiízení
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•Technické zprávy

•doplÀují a upfiesÀují technické zprávy z doku-

mentace zpracované pro vydání stavebního

povolení nebo pro ohlá‰ení stavby, zejména 

z hledisek materiálov˘ch, technologie provádû-

ní, vazeb na jiné objekty, na zpÛsoby pfiipojování

a pfiepojování obvykle podle podmínek stanove-

n˘ch pfiíslu‰n˘mi správci tûchto zafiízení

•u energetick˘ch staveb nebo objektÛ obsahuje

technická zpráva dále údaje o zkratov˘ch prou-

dech, uzemnûní, úbytcích napûtí, intenzitách

osvûtlení a podobnû 

•V˘poãty

•podrobné statické a jiné v˘poãty (napfiíklad hyd-

rotechnické) prohlubují a doplÀují v˘poãty z

dokumentace pro vydání stavebního povolení

nebo pro ohlá‰ení stavby na základû podrobnûj-

‰ích prÛzkumÛ,popfiípadû proveden˘ch zatûÏká-

vacích zkou‰kách

•V˘kazy v˘mûr doplÀují souhrnnou a technickou

zprávu o mnoÏstevní údaje [zpracovávané dle nor-

mativních zásad jejich v˘poãtu] o 

• jednotliv˘ch konstrukcích

•poloÏkách a v˘robcích

•Specifikace uÏivatelského a technického stan-

dardu udávají jednoznaãné jakostní technické

parametry navrhovan˘ch 

• technologií

•konstrukcí

• typÛ jednotliv˘ch v˘robkÛ 

•pouÏit˘ch materiálÛ

•pfiíprava území [skr˘vka ornice / hrubé terénní

úpravy /zaji‰tûní stavebních jam vãetnû odvodnûní /

demolice / zabezpeãení staveni‰tû proti pfiítoku

vnûj‰ích vod / dekontaminace pÛd / dekontamina-

ce podzemních vod / dekontaminace ostatní /

kácení zelenû / pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí (pokud

nejsou fie‰eny v pfiíslu‰ném oboru)]

•dopravní zafiízení [komunikace / provozní pro-

stranství / komunikaãní pfiípojky / doprava v klidu

– odstavné plochy, parkovací plochy / fie‰ení kfiiÏo-

vatek vãetnû svûtelnû fiízen˘ch / mostní konstruk-

ce / propustky / opûrné a protihlukové zdi]

•koneãné povrchové terénní úpravy [ãisté terénní

úpravy / drobná architektura / mûstsk˘ mobiliáfi /

hfii‰tû / sadové úpravy vãetnû doplÀkov˘ch objektÛ]

•zásobování vodou [vodovodní fiady vãetnû vnûj-

‰ích vodovodních (vefiejn˘ch) pfiípojek / zdroje

vody / úpravny vody / ãerpací stanice / tlakové sta-

nice a podobná zafiízení / vodojemy / poÏární

vodovod / odvodnûní území]

•kanalizace [spla‰ková / de‰Èová / jednotná vãetnû

venkovních pfiípojek (vefiejn˘ch ãástí) bez ohledu

na zpÛsob transportu  - gravitaãní, tlaková, ostatní -

speciální objekty na stokové síti / kanalizace prÛ-

myslová infekãní a obdobná zafiízení / úpravy tokÛ /

retenãní a sedimentaãní nádrÏe / jiné formy zdrÏe-

ní odtoku de‰Èov˘ch vod / ãistírny odpadních vod

– domovní ãistírny, malé ãistírny odpadních vod,

velké ãistírny – Ïumpy / septiky / jímky na ostatní

kapaliny]

•zásobování energiemi

•elektrická energie [rozvody bez ohledu na pfie-

nosové napûtí a zpÛsob vedení / trafostanice /

spínací stanice / rozvodny]

•plyn [plynovody bez ohledu na tlakové pomûry

s v˘jimkou plynovodÛ VVTL / regulaãní stanice /

pfiípojky]

• rozvod tepla [horkovody / teplovody / zdroje

tepla / pfiedávací smû‰ovací stanice / mûfiení 

a regulace]

•venkovní a vefiejné osvûtlení / slavnostní osvûtlení

• sdruÏené trasy inÏen˘rsk˘ch sítí [kolektory / tech-

nické chodby / kanály]

• telekomunikace a ostatní sdûlovací zafiízení [tele-

fonní rozvody / telefonní ústfiedny / rozvod tele-

vizního signálu / elektronické zabezpeãovací

systémy / orientaãní a informaãní kabelové systé-

my / pfienosové uzly / vysílací stanice / pfiijímací

stanice / televizní systémy]

•V˘kresy zpracovávají se na základû pfiedchozího

stupnû dokumentace a zásadnû upfiesÀují a dopl-

Àují dokumentaci po provedení podrobnûj‰ího

zamûfiení terénu a obsahují zejména

•pfiehlednou situaci objektu nebo stavby

•vytyãovací v˘kres s vyznaãením vazby na body

vytyãovací sítû

•podéln˘ profil s vyznaãením kfiíÏení a odboãení

•vzorové pfiíãné fiezy

•pfiíãné fiezy v potfiebn˘ch vzdálenostech

•v˘kresy rozvozu hmot

•v˘kresy v˘kopov˘ch prací

•v˘kresy propustkÛ, opûrn˘ch nebo zárubních

zdí, lávek, podchodÛ a podobnû

•v˘kresy kfiiÏovatek, pfiípojek a odboãek komuni-

kací

•pfiehledné v˘kresy objektÛ, jejich 

•pÛdorysy

• fiezy 

•pohledy

•v˘kresy zaloÏení spodní stavby objektÛ

•v˘kresy prefabrikovan˘ch konstrukcí

•v˘kresy ostatních nosn˘ch konstrukcí, v˘kresy

tvarÛ a v˘ztuÏe

•v˘kresy podrobností

•kladeãské v˘kresy

[pro inÏen˘rské objekty, které mají charakter pozemních

objektÛ (jímací objekty, ãerpací stanice a podobnû) se pfii-

mûfienû pouÏije ustanovení ãásti pozemní objekty]

•u silnoproud˘ch a svûteln˘ch rozvodÛ v˘kresy dále

obsahují

• jednopólové schéma vyjadfiující elektrick˘ roz-

vod vãetnû umístûní rozvadûãÛ, napájecích zafií-

zení, spotfiebiãÛ, svítidel s udáním v˘konÛ a zkra-

tov˘ch pomûrÛ

•dispoziãní fie‰ení se zakreslením rozvodu silno-

proudu

•v˘kresy uzemÀovací soustavy s uvedením poãtu

uzemÀovacích jímek a zemniãÛ

•dispoziãní umístûní svítidel, stoÏárÛ a podobnû

•u telekomunikací v˘kresy dále obsahují

• spoleãné schéma vnûj‰ích sdûlovacích rozvodÛ 

z pfiedchozí dokumentace doplnûné dimenzemi

vodiãÛ a uvedením délek kabelÛ

•v˘kresy pfiechodÛ a kfiiÏování, skfiíní a konstruk-

cí pro kabelové závûsy
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B/3. Technologické provozní soubory 

[provozní soubor pfiedstavuje funkãnû ucelenou ãást stavby,

tvofienou souhrnem technologick˘ch zafiízení, vykonávají-

cích ucelen˘ se dílãí technologick˘ proces a to buì v˘robní

(v˘sledkem procesu je urãit˘ v˘robek), pomocn˘ v˘robní

(v˘sledek procesu nevchází hmotnû do v˘robku, napfiíklad

v˘roba energií) nebo obsluÏn˘ v˘robní (z hlediska vlastního

v˘robního procesu nev˘robní, napfiíklad doprava, kontrola

jakosti) / provozní soubor pfiedstavuje i souhrn technologic-

k˘ch zafiízení zaji‰Èujících speciální nev˘robní procesy

(napfiíklad zafiízení pro zdravotnictví, ‰kolství, laboratofie,

opravny) a souhrn technologick˘ch zafiízení, zaji‰Èujících

doplÀkové procesy (napfiíklad rozvod kapalin a plynÛ, roz-

vod elektrické energie); obsah a rozsah této fáze dokumenta-

ce prohlubuje pfiedcházející stupeÀ zpracované dokumentace

tak, aby byly jednoznaãnû urãeny poÏadavky na koneãné

provedení stavby a její v˘slednou kvalitu a bylo umoÏnûno

vypracování podkladÛ pro vyhledání dodavatele stavby]

•spoleãné zásady pro zpracování projektové doku-

mentace

• textová ãást (technická zpráva) se zpracovává ve

stejné skladbû jako v dokumentaci pro stavební

fiízení, zpfiesÀují a doplÀují údaje a zdÛvodÀují

pfiípadné odchylky. Obsahuje u dosud nevyrábû-

n˘ch strojÛ a zafiízení v˘sledek ‰etfiení o paten-

tové a licenãní nezávadnosti na podkladû pro-

hlá‰ení v˘robce.

•v˘poãty se zpracovávají v souladu s technick˘mi

normami a pfiipojují se jako doklady ve dvou

vyhotoveních

•v˘kazy v˘mûr doplÀují souhrnnou a technickou

zprávu o mnoÏstevní údaje [zpracovávané dle nor-

mativních zásad jejich v˘poãtu] o 

• jednotliv˘ch konstrukcích

•poloÏkách a v˘robcích

•specifikace uÏivatelského a technického standardu

udávají jednoznaãné jakostní technické parametry

navrhovan˘ch zafiízení s uvedením s uvedením

charakteristiky a parametrÛ v rozsahu umoÏÀují-

cím jednoznaãné urãení pfiíslu‰ného zafiízení

• spoleãné zásady pro zpracování projektové doku-

mentace

•v˘kresová ãást: se zpracovává podle spoleãn˘ch

zásad stanoven˘ch pro pozemní stavby

B/3.1  Technologická zafiízení pro v˘robní a speciál-

ní nev˘robní procesy 

B/3.1.1 technická zpráva

•v˘robní program, respektive program ãinnosti 

• sortiment v˘robkÛ nebo druh ãinností

•poÏadované technické parametry

•provedení a zvlá‰tní vybavení

• stanovená kapacita pro jednotlivé v˘robky

nebo ãinnosti

•popis technologie v˘roby nebo provozní ãinnosti  

• látková bilance

•charakteristika a potfieba surovin / materiálÛ /

pomocn˘ch látek

• technické podmínky,kontrola a zpÛsob zásobování

•poÏadavky na dopravu do a z provozního souboru

•poÏadavky na systém skladování surovin / materiá-

lÛ / pomocn˘ch látek / polotovarÛ / subdodávek /

rozpracovan˘ch v˘robkÛ / hotov˘ch v˘robkÛ

•popis dispoziãního fie‰ení

• stanovení prostfiedí

•zabezpeãení provozu stávajících technologic-

k˘ch zafiízení po dobu v˘stavby

•bilance potfieby energií, jejich parametry, katego-

rizace spotfieby, technické podmínky pro pfiipo-

jení na rozvodné sítû

•bilance potfieby vody, její parametry, technické

podmínky pro pfiipojení na rozvodnou síÈ

•bilance ‰kodlivin a odpadÛ, jejich charakteristika

(sloÏení), zpÛsob jejich vyuÏití, ukládání nebo

zne‰kodnûní, technické podmínky pro pfiipojení

na pfiíslu‰nou síÈ

•poÏadavky na poÏární signalizaci

•poÏadavky na povrchovou ochranu a barevné fie‰e-

ní vãetnû bezpeãnostních a protiúrazov˘ch nátûrÛ

•druh a zpÛsob provedení tepeln˘ch izolací

•zvlá‰tní poÏadavky na v˘robu a montáÏ techno-

logického zafiízení

•poÏadavky na prÛkaz kvality a v˘konov˘ch para-

metrÛ technologického zafiízení

•poÏadavky na komplexní vyzkou‰ení, zku‰ební

provoz, pfiípadnû garanãní zkou‰ky, podmínky

pro nábûh v˘roby nebo stanovené ãinnosti

B/3.1.2 v˘kresy

• technologické schéma

•provozní schéma

 dispozice technologického zafiízení v mûfiítku

1:100 nebo 1:50

•v˘kresy kovov˘ch konstrukcí, které jsou souãás-

tí technologického zafiízení

• specifikace zafiízení s uvedením charakteristiky 

a parametrÛ v hloubce umoÏÀující jednoznaãné

urãení pfiíslu‰ného zafiízení a to v následujícím

ãlenûní

• technologická zafiízení

•kovové konstrukce

•potrubí

•nátûry

• izolace

B/3.2 Systém fiízení technologick˘ch procesÛ 

B/3.2.1 technická zpráva

•popis systému fiízení, jeho funkce a jeho jednot-

liv˘ch prvkÛ

•pfiehled fiízen˘ch veliãin, zahrnující pracovní

rozsah pfiíslu‰né veliãiny, zpÛsob a poÏadovanou

pfiesnost jejího mûfiení a provozní rozsah

•charakteristiku provozu a prostfiedí

•popis napojení systému

B/3.2.2 v˘kresy

• funkãní schéma systému

•montáÏní v˘kresy v potfiebném rozsahu

•v˘kresy nutné pro provoz systému v potfiebném

rozsahu

•v˘kresy doplÀující specifikaci prvkÛ systému

•specifikace zafiízení s uvedením charakteristiky 

a parametrÛ v hloubce, umoÏÀující jednoznaãné

urãení pfiíslu‰ného zafiízení, a to v následujícím

ãlenûní

• soupis jednotliv˘ch okruhÛ s uvedením parametrÛ

•soupis v‰ech prvkÛ systému vãetnû jejich cha-

rakteristiky
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B/3.3 Napájení a provozní rozvod silnoproudÛ 

B/3.3.1 technická zpráva

•proudové soustavy a napûtí, zpÛsob napojení,

poãáteãní a koncov˘ bod provozních rozvodÛ

•celkovou maximální souãasnou potfiebu a pfie-

hled potfieb v jednotliv˘ch proudov˘ch sousta-

vách rozdûlen˘ch podle napûtí, instalovan˘ pfií-

kon

•v˘sledky v˘poãtu zkratov˘ch proudÛ, fie‰ení

ochrany proti zkratu

• fie‰ení ochrany proti pfietíÏení a proti nebezpeã-

nému dotykovému napûtí

•úbytky napûtí a kompenzace úãinníku

•zpÛsob uzemnûní

•zvlá‰tní poÏadavky na obsluhu a chod zafiízení za

v‰ech provozních stavÛ

•popis fie‰ení blokování, ovládání, mûfiení a signa-

lizace

B/3.3.2 v˘kresy

•pfiehledové schéma zapojení

• jednopólová, popfiípadû vícepólová schémata

rozvádûãÛ

•schéma vnûj‰ích rozvodÛ, vystihující zapojení

kabelÛ a vodiãÛ

•dispozice zafiízení se zakreslením rozvodu silno-

proudu

•v˘kresy tras kabelov˘ch rozvodÛ

•specifikace zafiízení s uvedením charakteristiky 

a parametrÛ v hloubce, umoÏÀující jednoznaãné

urãení pfiíslu‰ného zafiízení a to v následujícím

ãlenûní jednotliv˘ch poloÏek dodávek

•rozvádûãe 

• skfiíÀky 

• transformátory

•pfiípadné dal‰í poloÏky

•soupis silov˘ch kabelÛ a vodiãÛ s uvedením

typu / prÛfiezu / délky

B/3.4 Provozní potrubí 

B/3.4.1 technická zpráva

•popis jednotliv˘ch druhÛ potrubí s uvedením

propojovan˘ch míst (zaãátek a konec provozní-

ho potrubí)

•povrchová ochrana a barevné fie‰ení

•druh a zpÛsob provedení tepeln˘ch izolací

•poÏadavky na zkou‰ení

•poÏadavky z hlediska bezpeãnosti práce a tech-

nologick˘ch zafiízení

B/3.4.2 v˘kresy

•potrubní schéma

•dispozice v mûfiítku 1:100 nebo 1:50 s vyznaãe-

ním potrubí vãetnû armatur a dal‰ích prvkÛ

potrubního systému

•specifikace zafiízení s uvedením charakteristiky a

parametrÛ v hloubce, umoÏÀující jednoznaãné

urãení pfiíslu‰ného zafiízení a to v následujícím

ãlenûní

• seznam potrubních vûtví

• rozpis potrubních ãástí, armatur a ostatních

potrubních prvkÛ pro jednotlivé potrubní

vûtve

•kovové konstrukce, které jsou souãástí potrub-

ních rozvodÛ

•nátûry

• izolace

B/3.5 Provozní vzduchotechnika 

B/3.5.1 technická zpráva

•popis jednotliv˘ch vzduchotechnick˘ch okruhÛ

•charakteristiku jednotliv˘ch zafiízení a v˘poãet

zvolen˘ch v˘konÛ vzduchotechnick˘ch zafiízení

•povrchová ochrana a barevné fie‰ení

•druh a zpÛsob provedení tepeln˘ch izolací

•poÏadavky na zkou‰ení

B/3.5.2 v˘kresy

•celkové schéma dispozice v mûfiítku 1:100 nebo

1:50 s vyznaãením potrubí, vzduchotechnick˘ch

zafiízení a dal‰ích prvkÛ a jednotliv˘ch vzducho-

technick˘ch okruhÛ

•specifikace zafiízení s uvedením charakteristiky a

parametrÛ v hloubce, umoÏÀující jednoznaãné

urãení pfiíslu‰ného zafiízení a to v následujícím

ãlenûní

• seznam vzduchotechnick˘ch okruhÛ

•vzduchotechnická zafiízení pro jednotlivé okruhy

•rozpis potrubních ãástí a potrubních prvkÛ

pro jednotlivé vzduchotechnické okruhy

•kovové konstrukce, které jsou souãástí vzdu-

chotechnick˘ch okruhÛ

•nátûry

• izolace

B/3.6 Zafiízení pro údrÏbu technologického zafiízení 

B/3.6.1 technická zpráva

•zásady provádûní údrÏby, technologick˘ch

postupÛ a technick˘ch podmínek pro provádûní

údrÏby a oprav

•urãení a fie‰ení ploch, prostorÛ a pfiístupov˘ch

cest pro demontáÏ zafiízení a jeho uzlÛ

•potfiebné úpravy stavebních konstrukcí

•pfiístupnost a podmínky zamûnitelnosti prvkÛ 

a uzlÛ jednotliv˘ch zafiízení

B/3.6.2 v˘kresy

•v˘kresy v obdobném rozsahu jak˘ je uveden 

v ãásti 1. Technologická zafiízení pro v˘robní 

a specielní nev˘robní procesy

•specifikace zafiízení 

[v obdobném rozsahu jak˘ je uveden v ãásti B/3.1 techno-

logická zafiízení pro v˘robní a specielní nev˘robní procesy]

B/3.7 Aktivní ochrana proti korozi 

B/3.7.1 technická zpráva

•popis zpÛsobu fie‰ení

• specifikace zafiízení s uvedením charakteristiky a

parametrÛ v hloubce umoÏÀující jednoznaãné

urãení pfiíslu‰ného zafiízení

B/3.7.2 v˘kresy

•schéma systému ochrany

•dispozice uloÏen˘ch zafiízení s vyznaãením jed-

notliv˘ch prvkÛ aktivní ochrany

•dispozice jednotliv˘ch prvkÛ ochrany

[uveden˘ obsah a rozsah dokumentace je uvaÏován jako

maximální, kter˘ se v konkrétním pfiípadû pfiizpÛsobí cha-

rakteru a technické sloÏitosti dané stavby]
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B/4   PrÛbûh provádûní [realizace/organizace]

v˘stavby

B/4.1 Technická zpráva o fie‰ení provádûní stavby

a její dokonãení 

•omezující podmínky pro provádûní stavby, jimiÏ

se chrání Ïivotní prostfiedí v prÛbûhu v˘stavby 

•uspofiádání staveni‰tû 

•pfiíslu‰ná bezpeãnostní opatfiení

B/4.1 Stavební v˘kresy, zpravidla v mûfiítku 1:100

– návrh úprav okolí stavby 

•podmínky úpravy okolí stavby 

•pÛdorysy 

• fiezy

•pohledy 

•návrh ochrany zelenû v prÛbûhu provádûní stavby

B/4.2 Zku‰ební provoz stavby 

•stanovení podmínek a náleÏitostí pfiípadného

zku‰ebního provozu (zda bude nutn˘ souhlas)

nebo 

• rozhodnutí stavebního úfiadu ke zku‰ebnímu

provozu, pfiipadá-li v úvahu



V. Standard obsahu a formy dokumen-
tace pro zadání stavby dodavateli
(DZS) / tendrová dokumentace

âÁST V. A 
IDENTIFIKAâNÍ A DOKLADOVÁ âÁST DOKUMENTACE
PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI

A/1.  Základní údaje a doklady o klientovi 

A/1.1 údaje a doklady o klientovi – fyzická osoba /

sdruÏení

A/1.2 údaje a doklady o klientovi – právnická osoba /

sdruÏení

A/1.3 údaje a doklady o povûfieném zástupci klienta

– fyzické/právnické osobû/sdruÏení [není-li

zastupováním povûfien architekt] a rozsahu

jeho zmocnûní

A/2.  Údaje a doklady o zpracovateli dokumen-

tace/projektu (architektu/inÏen˘rovi/

technikovi)

A/2.1 údaje a doklady obchodní

A/2.2 údaje a doklady o oprávnûní architekta, popfií-

padû jeho spoluautorÛ nebo spolupracovníkÛ

âÁST V. B
PROJEKTOVÁ âÁST DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAV-
BY DODAVATELI

B/1. Souhrnná prÛvodní a technická zpráva pro

provedení stavby a souhrnná v˘kresová ãást

B/1.1 PrÛvodní zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

[souhrnné údaje a doklady dokumentující stavbu jako

celek se pfiebírají z dokumentace pro stavební povolení s

pfiípadn˘m upfiesnûním a vyznaãením zmûn, které vyply-

nuly ze stavebního fiízení]

•pfiehled podkladÛ, které se t˘kají stavby

•popis stavebního pozemku (území) a údaje o dodr-

Ïení podmínek zvlá‰tû chránûn˘ch zájmÛ 

•ve‰keré provedené podrobné prÛzkumy a mûfiení 

a jejich vyhodnocení s pokyny pro provádûní stavby

•údaje charakterizující objekt a jeho uÏití a ãlenûní

stavby na jednotlivé stavební objekty 

•popis staveni‰tû s uvedením jeho polohy a uspofiá-

dání a stanovení podmínek bezpeãnosti pfii prová-

dûní stavby 

•podklady pro vytyãení stavby

•vliv v˘stavby na okolní pozemky a stavby a ochra-

na okolí stavby pfied úãinky provozu stavby

bûhem provádûní stavby a po jejím dokonãení

fie‰ení ochrany sousedních pozemkÛ a staveb

bûhem provádûní stavby, vyhodnocení provede-

n˘ch prÛzkumÛ stavebnû statického stavu soused-

ních pozemkÛ a staveb s pokyny pro provádûní

stavby, opatfiení k zaji‰tûní ochrany sousedních

pozemkÛ a staveb bûhem provádûní stavby s uve-

dením údajÛ o fie‰ení ochrany sousedních pozem-

kÛ a staveb bûhem provozu dokonãené stavby

(podchycení, zpevnûní základÛ ãi jin˘ch konstruk-

cí) a opatfiení k zaji‰tûní ochrany sousedních

pozemkÛ a staveb bûhem provozu dokonãené

stavby

•podmínky provádûní stavby

• lhÛta v˘stavby v mûsících / termín zahájení 

a dokonãení objektu

•údaje o pfiípadném postupu uvádûní objektu do

provozu / zku‰ební provoz

•zpÛsob zaji‰tûní ochrany zdraví a bezpeãnosti

pracovníkÛ / stanovení závazn˘ch podmínek

bezpeãnosti práce a podmínek pro technická

zafiízení pro v˘stavbu a budoucí provoz

B/1.2 Technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

•popis urbanistického a architektonického fie‰ení

stavby [fie‰ení tvarové a hmotové (estetické) / sta-

vebnû technické vãetnû fie‰ení konstrukce / pouÏi-

tí stavebních materiálÛ z hlediska dodrÏení obec-

n˘ch technick˘ch poÏadavkÛ na v˘stavbu vãetnû

uÏívání stavby osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace / dispoziãní a provozní / tech-

nické a technologické] 

•údaje o dodrÏení podmínek stavebního fiízení 

a dokumentace pro provedení stavby

B/1.3 V˘kresy dokumentace souhrnného fie‰ení – pfie-

vzaty z dokumentace pro provedení stavby

[souhrnné v˘kresy dokumentující stavbu jako celek se pfie-

bírají z dokumentace pro stavební povolení s pfiípadn˘m

upfiesnûním a vyznaãením zmûn, které vyplynuly ze sta-

vebního fiízení]

•zastavovací a vytyãovací plán (celková situace stav-

by) s vyznaãením 

•koordinaãní plán 

•grafické ãlenûní na objekty a provozní soubory

[v˘kresová ãást dokumentace pro provedení stavby se zpra-

covává samostatnû pro jednotlivé stavební objekty (pozem-

ní a inÏen˘rské), popfiípadû provozní (technologické) sou-

bory, pokud se ve stavbû vyskytují]

B/2 Stavební objekty

•spoleãné zásady pro zpracování projektové doku-

mentace – textová ãást – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

• technické zprávy – pfievzaty z dokumentace pro

provedení stavby

•se zpracovávají ve stejné skladbû a ãlenûní jako

v dokumentaci pro stavební povolení a pro

provedení stavby

•zpfiesÀují, doplÀují a zdÛvodÀují ve‰keré údaje

dokumentace pro stavební povolení [pokud

provedení takov˘ch odchylek právní pfiedpisy

pfiipou‰tûjí]

• zdÛvodÀují a zpfiesÀují tvarové, hmotové 

a barevné, technické a technologické, kon-

strukãní a materiálové, popfiípadû dispoziãní 

a provozní fie‰ení

• stanovují pfiípadné zvlá‰tní podmínky pro pro-

vádûní, montáÏ nebo technologické postupy,

popfiípadû upozorÀují na poÏadavky klienta na

zmûnu stavby pfied jejím dokonãením

•v˘poãty pfievzaty z dokumentace pro provedení

stavby 
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•spoleãné zásady pro zpracování projektové doku-

mentace – v˘kresové ãásti – pfievzato z dokumen-

tace pro provedení stavby

•v˘kresy se zpracovávají v mûfiítku pfiimûfieném

jejich úãelu

•v˘kresy podrobností (detailÛ) zobrazují pro

dodavatele závazné nebo tvarovû sloÏité kon-

strukce (prvky), popfiípadû na konstrukce

(prvky) atypické nebo nenormové, na které

klade architekt (projektant) zvlá‰tní poÏadav-

ky a které je nutné pfii provádûní stavby

respektovat; neobsahují v‰ak podrobnosti

dodavatelské (realizaãní/v˘robní a dílenské)

dokumentace

• legendy doplÀují v˘kresy jen v nezbytném roz-

sahu, a to o údaje, které nelze vyjádfiit graficky

•v˘kresy musí b˘t opatfieny razítkem s identifi-

kaãními údaji architekta (projektanta), stavební-

ka (investora ) a musí b˘t opatfieny autorizaãním

razítkem architekta (projektanta)

B/2.1 Pozemní objekty 

B/2.1.1 Architektonicko-stavební ãást – technická

zpráva – pfievzata z dokumentace pro pro-

vedení stavby 

B/2.1.1.1 fie‰ení doplnûné o v˘sledky doplÀujících prÛzku-

mÛ a v˘poãtÛ

B/2.1.1.2 popis nezbytném rozsahu doplÀující a specifikují-

cí jednotlivé v˘kresy

B/2.1.1.3 v˘kazy v˘mûr [fiadí se po jednotliv˘ch ãástech

stavby s odvoláním na popis ãásti stavby (poloÏ-

ky) v textové ãásti]

•nosné konstrukce 

•základy

•vodorovné konstrukce

•svislé konstrukce

•schodi‰tû

• stfiechy

•kompletaãní konstrukce

•obvodové plá‰tû

•v˘plnû otvorÛ (okna,dvefie,vrata)

• stfie‰ní plá‰tû

•dûlící konstrukce

•podhledy

•podlahy

•obklady

•konstrukce technického zafiízení budov

•vodovod

•kanalizace

•plynovod

•zásobování teplem

•vzduchotechnika a klimatizace,

•zásobování chladem

•silnoproudé rozvody

•mûfiení a regulace

•vnitfiní slaboproudé rozvody

•bleskosvody

•konstrukce vnitfiního vybavení (interiér)

•konstrukce vnûj‰ího vybavení objektu

•venkovní, zahradní a sadové úpravy

•chodníky

•zpevnûné plochy

•opûrné stûny

•oplocení

•drobná architektura

B/2.1.1.4 specifikace technického a uÏivatelského standar-

du objektÛ 

[podrobné vypracování pro v˘bûr dodavatele; stavebnû-

technické specifikace jsou podkladem pro v˘bûr variant

fie‰ení konstrukcí, technologií, v˘robkÛ a materiálÛ a jsou

závazn˘m dokumentem smluvního vztahu mezi úãastní-

ky v˘stavby – ve v˘bûrovém fiízení slouÏí k porovnávání 

a reálnému stanovení nabídkov˘ch cen, transparentnosti

v˘bûrov˘ch fiízení a snadné kontrolovatelnosti nákladÛ]

•nosné konstrukce 

•zemní práce

•v˘kopové práce

•násypy a zásypy

•pfieprava materiálu

•základy

•základové konstrukce

•úprava podloÏí

•komplexní konstrukãní systémy

•svislé nosné konstrukce

•zdûné konstrukce

•betonové a Ïelezobetonové konstrukce

•ocelové konstrukce

•dfievûné konstrukce

•kamenné konstrukce

•kombinované konstrukce

•vodorovné nosné konstrukce

•keramické stropní konstrukce

•Ïelezobetonové stropní konstrukce

•ocelové stropní konstrukce

•dfievûné stropní konstrukce

•kombinované stropní konstrukce

•pfiedsazené konstrukce

•balkóny

• lodÏie

•ark˘fie

• rizality

• stfie‰ní nosné konstrukce 

•krovové a jiné konstrukce (materiálové varianty)

•nosné konstrukce víceplá‰Èov˘ch stfiech (mate-

riálové varianty)

• schodi‰tû nosné konstrukce (materiálové varianty)

•kompletaãní konstrukce

•obvodové fasádní plá‰tû

• jednovrstvé fasády

•kontaktní skládané fasádní plá‰tû 

•nekontaktní skládané fasádní plá‰tû

•zateplovací fasádní systémy pro rekonstrukce

• lehké obvodové plá‰tû

•dvojité fasádní plá‰tû

• spojovací pergoly, zimní zahrady

•stínící fasádní elementy

•stfie‰ní plá‰tû

• jednoplá‰Èové ploché stfiechy (materiálové

varianty)

•víceplá‰Èové ploché stfiechy (materiálové varianty)

•plá‰tû ‰ikm˘ch a strm˘ch stfiech (materiálové

varianty)

•v˘plnû otvorÛ

•okna (materiálové varianty)

•dvefie (materiálové varianty)

•vrata (materiálové varianty)
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•v˘kladce, celoplo‰né zasklení

• svûtlíky

•klempífiské konstrukce - systémy odvodnûní

stfiech 

•ploch˘ch

•‰ikm˘ch 

• strm˘ch

•dûlící konstrukce

•pevné pfiíãky

•montované pfiíãky

•pfiestavitelné pfiíãky

•prostorové (skfiíÀové) pfiíãky

•obkladové konstrukce

•vnûj‰í obklady (materiálové varianty)

•vnitfiní obklady (materiálové varianty)

•podhledové konstrukce 

•vnûj‰í podhledové konstrukce

•vnitfiní podhledové konstrukce

•skladby podlah

• tûÏké plovoucí podlahy

• lehké plovoucí podlahy

•nulové podlahy

•montované (dvojité) podlahy

• izolace

• tepelné izolace

•hydroizolaãní systémy

•akustické izolace

•zámeãnické konstrukce

• truhláfiské konstrukce

[V˘kazy v˘mûr a specifikace uÏivatelského a technického

standardu (v˘kazy v˘mûr doplÀují souhrnnou a technic-

kou zprávu o mnoÏstevní údaje, zpracovávané dle norma-

tivních zásad jejich v˘poãtu) o jednotliv˘ch konstrukcích,

poloÏkách a v˘robcích;

jednotlivé v˘mûry mají uvedeno 

•ãíslo poloÏky

•popis poloÏky

•mûrnou jednotku

•mnoÏství jednotek zaokrouhlené na jedno desetinné

místo;

v˘kaz v˘mûr umoÏÀuje u jednotliv˘ch poloÏek doplnit cenu

mûrné jednotky s uvedením DPH a celkové ãástky; doporu-

ãuje se zpracovat tabelárnû s moÏností dílãích souãtÛ;

specifikace uÏivatelského a technického standardu udáva-

jí jednoznaãné jakostní technické parametry navrhova-

n˘ch 

• technologií

•konstrukcí

• typÛ jednotliv˘ch v˘robkÛ 

•pouÏit˘ch materiálÛ]

B/2.1.1 Architektonicko-stavební ãást – v˘kresy – pfie-

vzaty z dokumentace pro provedení stavby

•vytyãovací v˘kres objektu s údaji o pouÏitém sou-

fiadnicovém a v˘‰kopisném systému, napojení na

souvisící inÏen˘rské sítû a vyznaãení terénních

úprav

•v˘kresy základÛ v mûfiítku 1:100, 1:50 a vût‰ím 

•v˘kresy pÛdorysÛ v mûfiítku 1:100, 1:50 nebo vût-

‰ím 

•vnitfiní dopravní cesty, zejména v˘tahy a dal‰í

dopravní zafiízení – v˘kresy systému a zafiízení ve

stejném mûfiítku jako ostatní pÛdorysy a fiezy,

pokud tato zafiízení nejsou souãástí technologické-

ho zafiízení stavby 

• fiezy v mûfiítku shodném s mûfiítkem pÛdorysÛ,

zpravidla 1:100 nebo 1:50 a vût‰ím obsahující

vyznaãení

[poãet a vedení fiezÛ se urãí tak, aby bylo zfietelnû specifi-

kováno v˘‰kové ãlenûní objektu; pfii kótování pfiilehlého

terénu a stavby je tfieba vycházet ze skuteãného stavu (v˘‰-

kov˘ systém Balt p. v.)]

•pohledy zpravidla v mûfiítku 1:100 nebo 1:50,

popfiípadû vût‰ím 

•v˘kresy návrhu konstrukãního fie‰ení v mûfiítku

zpravidla 1:100 nebo 1:50, popfiípadû vût‰ím 

a obsahující v˘kresy

•v˘kresy stavebních detailÛ v mûfiítku nezbytném

pro koneãné urãení podmínek pro jejich provede-

ní, a to aÏ v mûfiítku 1:1, zejména 

•dokumentace strojÛ a zafiízení, které jsou souãástí

stavební ãásti [zpracovávají se obdobnû jako doku-

mentace strojÛ a zafiízení technologické ãásti]

•v˘kresy atypov˘ch a nenormov˘ch v˘robkÛ 

v mûfiítku nezbytném pro koneãné urãení podmínek

pro jejich provedení, a to aÏ v mûfiítku 1:1, zejména

[v˘kresy typov˘ch staveni‰tních prefabrikátÛ, typov˘ch

nebo v postaãující mífie normalizovan˘ch v˘robkÛ a podob-

nû jsou souãástí dodavatelské (realizaãní/v˘robní a dílen-

ské) dokumentace]

B/2.1.2 Stavebnû konstrukãní ãást [zpracovává se pro

betonové, kovové, dfievûné a jiné nosné kon-

strukce] – technická zpráva - pfievzata z doku-

mentace pro provedení stavby

•popis nosného systému stavby s udáním rozpûtí

hlavních dimenzí a technologií stavby

•základní údaje o zatíÏeních

•pouÏité materiály konstrukce s upozornûním na

zvlá‰tû exponované ãásti

•popfiípadû koncept fie‰ení protipoÏární ochrany

[u zmûn staveb (nástavby/pfiístavby/opravy/rekonstrukce)

se ve zvlá‰tní ãásti technické zprávy dokládá]

•popis a vyhodnocení nosné ãásti stávající kon-

strukce

•stanovení technologick˘ch postupÛ pfii odstraÀo-

vání nebo oslabování stávajících konstrukcí a ãástí

staveb, které mohou mít vliv na statiku stavby 

•podrobn˘ statick˘ v˘poãet [zpracovává se podle

spoleãn˘ch zásad a] obsahuje

[ve statickém v˘poãtu jsou vhodnû uplatnûny v˘pisy vstup-

ních a v˘stupních sestav strojních v˘poãtÛ, dále jsou jasnû

deklarovány vstupní soubory; zpracovatel má povinnost

archivovat elektronické formy vstupních souborÛ a na

poÏádání je v kopii pfiedat zákazníkovi, stavebnímu

úfiadu, popfiípadû autorizovanému inspektorovi]

B/2.1.3 Stavebnû konstrukãní ãást - v˘kresová ãást –

pfievzata z dokumentace pro provedení stavby

•pfiehledné dispoziãní pÛdorysné v˘kresy nosné

konstrukce v mûfiítku 1:100, v˘jimeãnû v mûfiítku

1:200 vãetnû nezbytn˘ch fiezÛ a pohledÛ [z v˘kre-

sÛ musí b˘t jasnû identifikovateln˘ pouÏit˘ profil]

•detaily rozhodujících stykÛ, kotvení a podobnû 

v mûfiítku 1:25, 1:20, 1:10, (1:5, popfiípadû vût‰ím)

•pfiehled zatûÏovacích údajÛ na základy

•v˘kresy závazn˘ch rozhodujících detailÛ minimál-

nû v mûfiítku 1:20
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•kotevní plány a zatíÏení na základy

•v˘kresy atypické v˘ztuÏe a v˘pis v˘ztuÏe [nejedná-

li se o prefabrikáty a typová fie‰ení, jejichÏ v˘kresy

a v˘pisy jsou souãástí realizaãní/v˘robní a dílenské

dokumentace] 

B/2.1.4 PoÏární ochrana 

B/2.1.4.1 stavební konstrukce – technická zpráva  – pfievza-

ta z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.4.2 stavební konstrukce – v˘kresová ãást  – pfievzata z

dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.4.3 stavební konstrukce – v˘kazy v˘mûr a specifikace

technick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

B/2.1.4.4 systémy stabilního hasicího zafiízení (SHZ) - tech-

nická zpráva – pfievzata z dokumentace pro pro-

vedení stavby

B/2.1.4.5 systémy stabilního hasicího zafiízení (SHZ) –

v˘kresová ãást – pfievzata z dokumentace pro pro-

vedení stavby

B/2.1.4.6 systémy stabilního hasicího zafiízení  – v˘kazy

v˘mûr a specifikace technick˘ch a uÏivatelsk˘ch

standardÛ

B/2.1.4.7 zafiízení pro odvod koufie a tepla (ZOKT) - tech-

nická zpráva – pfievzata z dokumentace pro pro-

vedení stavby

B/2.1.4.8 zafiízení pro odvod koufie a tepla (ZOKT) – v˘kre-

sová ãást – pfievzata z dokumentace pro provede-

ní stavby

B/2.1.4.9 zafiízení pro odvod koufie a tepla (ZOKT) – v˘kazy

v˘mûr a specifikace technick˘ch a uÏivatelsk˘ch

standardÛ

B/2.1.4.10 vzduchotechnika (VZT) – technická zpráva – pfie-

vzata z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.4.11 vzduchotechnika (VZT) – v˘kresová dokumentace

– pfievzata z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.4.12 vzduchotechnika (VZT) – v˘kazy v˘mûr a specifi-

kace technick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

•v˘kazy v˘mûr a specifikace technick˘ch a uÏiva-

telsk˘ch standardÛ k poÏární ochranû jsou sou-

ãástí jednotliv˘ch samostatn˘ch dílãích poloÏek 

B/2.1.5 Technická zafiízení budov

B/2.1.5.1 vodovod vnitfiní – technická zpráva – pfievzata

z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.5.2 vodovod vnitfiní – v˘kresová ãást – pfievzata

z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.5.3 vodovod vnitfiní – v˘kazy v˘mûr a specifikace

technick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

•vnitfiní rozvody

•zafiizovací pfiedmûty

•vodomûry

B/2.1.5.4 kanalizace – technická zpráva – pfievzata z doku-

mentace pro provedení stavby

B/2.1.5.5 kanalizace – v˘kresová ãást – pfievzata z doku-

mentace pro provedení stavby

B/2.1.5.6 kanalizace – v˘kazy v˘mûr a specifikace technic-

k˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

•vnitfiní rozvody

•zafiizovací pfiedmûty

B/2.1.5.7 plynovod – technická zpráva – pfievzata z doku-

mentace pro provedení stavby

B/2.1.5.8 plynovod – v˘kresová ãást – pfievzata z dokumen-

tace pro provedení stavby

B/2.1.5.9 plynovod – v˘kazy v˘mûr a specifikace technic-

k˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

•vnitfiní rozvody

•spotfiebiãe

•plynová zafiízení kotelen

•plynomûry

B/2.1.5.10 zásobování teplem – technická zpráva – pfievzata

z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.5.11 zásobování teplem – v˘kresová ãást – pfievzata 

z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.5.12 zásobování teplem – v˘kazy v˘mûr a specifikace

technick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

•zdroj tepla 

•kotelny 

•v˘mûníkové stanice

•strojovny ÚT

•vnitfiní rozvody 

•materiál

•upevnûní

• izolace

•nátûry

•kompenzace

•otopná tûlesa

B/2.1.5.13 vzduchotechnika a klimatizace, zásobování chla-

dem – technická zpráva – pfievzata z dokumenta-

ce pro provedení stavby 

B/2.1.5.14 vzduchotechnika a klimatizace, zásobování tep-

lem – v˘kresová ãást – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/2.1.5.15 vzduchotechnika a klimatizace, zásobování chla-

dem – v˘kazy v˘mûr a specifikace technick˘ch 

a uÏivatelsk˘ch standardÛ

•vzduchotechnika a klimatizace

•vzduchotechnická zafiízení – jednotky 

•vzduchotechnické potrubí 

•materiál

•upevnûní

• izolace

•nátûry

•pfiíslu‰enství 

•ãerpadla

•mûfiiãe

• regulaãní ventily

•zásobování chladem

•chladící zafiízení - jednotky

•chladící potrubí 

•materiál

•upevnûní

• izolace

•nátûry

•kompenzace

•pfiíslu‰enství 

•ãerpadla

•mûfiiãe

• regulaãní ventily

B/2.1.5.16 silnoproudé rozvody 

[zahrnují mimo rozvodÛ elektrické energie téÏ trafostanice,

rozvody pro slavnostní osvûtlení, firemní znaãení a venkov-

ní osvûtlení] – technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/2.1.5.17 silnoproudé rozvody – v˘kresová ãást  – pfievzata

z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.5.18 silnoproudé rozvody – v˘kazy v˘mûr a specifikace

technick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

•svûtelné okruhy
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•zásuvkové okruhy

•vypínaãe

•zásuvky

•ovladaãe

• rozvadûãe

• trafostanice

B/2.1.5.19 mûfiení a regulace (MaR), automatick˘ systém fiíze-

ní (AS¤), elektrická poÏární signalizace (EPS) –

technická zpráva – pfievzata z dokumentace pro

provedení stavby

B/2.1.5.20 mûfiení a regulace (MaR), automatick˘ systém fiíze-

ní (AS¤), elektrická poÏární signalizace (EPS) –

v˘kresová ãást – pfievzata z dokumentace pro pro-

vedení stavby

B/2.1.5.21 mûfiení a regulace (MaR), automatick˘ systém fiíze-

ní (AS¤), elektrická poÏární signalizace (EPS) –

v˘kazy v˘mûr a specifikace technick˘ch a uÏiva-

telsk˘ch standardÛ

•mûfiení a regulace

• technologické celky 

•vzduchotechniky

•ústfiedního vytápûní

•chlazení

•zdravotechniky

•automatick˘ systém fiízení (AS¤)

B/2.1.5.22 vnitfiní slaboproudé rozvody [zahrnují telefonní

rozvody, pfiípravu pro datovou, poãítaãovou síÈ

(PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního sig-

nálu (STA), pro elektronick˘ zabezpeãovací

systém (EZS), kontrolu vstupu (ACCES), rozhlas,

orientaãní a informaãní systém a kamerov˘

systém (CCTV)] - technická zpráva – pfievzata 

z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.5.23 vnitfiní slaboproudé rozvody [zahrnují telefonní

rozvody, pfiípravu pro datovou, poãítaãovou síÈ

(PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního sig-

nálu (STA), pro elektronick˘ zabezpeãovací

systém (EZS), kontrolu vstupu (ACCES), rozhlas,

orientaãní a informaãní systém a kamerov˘

systém (CCTV)] – v˘kresová ãást – pfievzata 

z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.5.24 vnitfiní slaboproudé rozvody [zahrnují telefonní

rozvody, pfiípravu pro datovou, poãítaãovou síÈ

(PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního sig-

nálu (STA), pro elektronick˘ zabezpeãovací

systém (EZS), kontrolu vstupu (ACCES), rozhlas,

orientaãní a informaãní systém a kamerov˘

systém (CCTV)] – v˘kazy v˘mûr a specifikace

technick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

• telefonní rozvody (JTS)

•datové a poãítaãové sítû (PC)

•domácí telefony 

•elektrická poÏární signalizace EPS 

• rozvody

•hlásiãe

•vybavení ústfiedny

•rozvody televizního signálu (STA)

•elektronick˘ zabezpeãovací systémy (EZS)

•kontrola vstupu (ACCES)

• rozhlas, orientaãní, informaãní a kamerov˘

systém (CCTV)

B/2.1.5.25 bleskosvody – technická zpráva – pfievzata z doku-

mentace pro provedení stavby

B/2.1.5.26 bleskosvody – v˘kresová ãást – pfievzata z doku-

mentace pro provedení stavby

B/2.1.5.27 bleskosvody – v˘kazy v˘mûr a specifikace tech-

nick˘ch a uÏivatelsk˘ch standardÛ

• jímací soustava 

•uzemÀovací soustava

B/2.1.5.28 konstrukce vnitfiního zafiízení (interiér) - technická

zpráva – pfievzata z dokumentace pro provedení stavby

B/2.1.2.29 konstrukce vnitfiního zafiízení (interiér) – v˘kreso-

vá ãást – pfievzata z dokumentace pro provedení

stavby

B/2.1.5.30 konstrukce vnitfiního zafiízení (interiér) – v˘kazy

v˘mûr a specifikace technick˘ch a uÏivatelsk˘ch

standardÛ

•vestavûné vnitfiní vybavení

•volné vnitfiní vybavení

B/2.1.5.31 konstrukce vnûj‰ího vybavení budov - technická

zpráva – pfievzata z dokumentace pro provedení

stavby 

B/2.1.5.32 konstrukce vnûj‰ího vybavení budov – v˘kresová

ãást – pfievzata z dokumentace pro provedení

stavby

B/2.1.5.33 konstrukce vnûj‰ího vybavení budov – v˘kazy

v˘mûr a specifikace technick˘ch a uÏivatelsk˘ch

standardÛ

•venkovní, zahradní a sadové úpravy

•chodníky

•zpevnûné plochy

•opûrné stûny

•oplocení

•drobná architektura

[Poznámka: Konstrukãní a materiálové varianty jedno-

znaãnû pfiedepsané v projektové dokumentaci aÈ jiÏ z tech-

nick˘ch nebo estetick˘ch dÛvodÛ, ãi jednoznaãn˘ch poÏa-

davkÛ objednatele nejsou pfiedmûtem variantního fie‰ení 

v nabídkách dodavatelÛ a jsou pro nû závazné!]

B/2.2 InÏen˘rské objekty (stavby)

[dokumentace pro provedení stavby se zpracovává samo-

statnû pro jednotlivé druhy inÏen˘rsk˘ch objektÛ; doku-

mentace se zpracovává ve stejném ãlenûní a podle stejn˘ch

spoleãn˘ch zásad jako ãást pozemní stavby]

•pfiípravu území, hrubé terénní úpravy

•ãisté terénní úpravy vãetnû drobné architektury

•komunikace vãetnû dopravy v klidu, mostních

konstrukcí, propustky a podobnû

•zásobování vodou vãetnû objektÛ na síti (vodo-

jemy)

•kanalizace vãetnû zvlá‰tních objektÛ (retenãní 

a sedimentaãní nádrÏe a podobnû)

•zásobování energiemi (elektrická energie, plyn,

teplo, rozvod svûtla) vãetnû objektÛ na rozvo-

dech (trafostanice, pfiedávací a regulaãní stanice

a podobnû)

• sdruÏené trasy inÏen˘rsk˘ch sítí (kolektory, tech-

nické chodby, kanály a podobnû)

• telekomunikace a jiná sdûlovací zafiízení

•Technické zprávy

•doplÀují a upfiesÀují technické zprávy z doku-

mentace zpracované pro vydání stavebníh

o povolení nebo pro ohlá‰ení stavby, zejména 

z hledisek materiálov˘ch, technologie provádû-

ní, vazeb na jiné objekty, na zpÛsoby pfiipojování
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a pfiepojování obvykle podle podmínek stanove-

n˘ch pfiíslu‰n˘mi správci tûchto zafiízení

•u energetick˘ch staveb nebo objektÛ obsahuje

technická zpráva dále údaje o zkratov˘ch prou-

dech, uzemnûní, úbytcích napûtí, intenzitách

osvûtlení a podobnû 

•V˘poãty

•podrobné statické a jiné v˘poãty (napfiíklad hyd-

rotechnické) prohlubují a doplÀují v˘poãty z

dokumentace pro vydání stavebního povolení

nebo pro ohlá‰ení stavby na základû podrobnûj-

‰ích prÛzkumÛ,popfiípadû proveden˘ch zatûÏká-

vacích zkou‰kách

•V˘kresy zpracovávají se na základû pfiedchozího

stupnû dokumentace a zásadnû upfiesÀují a dopl-

Àují dokumentaci po provedení podrobnûj‰ího

zamûfiení terénu a obsahují zejména

•pfiehlednou situaci objektu nebo stavby

•vytyãovací v˘kres s vyznaãením vazby na body

vytyãovací sítû

•podéln˘ profil s vyznaãením kfiíÏení a odboãení

•vzorové pfiíãné fiezy

•pfiíãné fiezy v potfiebn˘ch vzdálenostech

•v˘kresy rozvozu hmot

•v˘kresy v˘kopov˘ch prací

•v˘kresy propustkÛ, opûrn˘ch nebo zárubních

zdí, lávek, podchodÛ a podobnû

•v˘kresy kfiiÏovatek, pfiípojek a odboãek komuni-

kací

•pfiehledné v˘kresy objektÛ, jejich pÛdorysy /

fiezy / pohledy

•v˘kresy zaloÏení spodní stavby objektÛ

•v˘kresy prefabrikovan˘ch konstrukcí

•v˘kresy ostatních nosn˘ch konstrukcí, v˘kresy

tvarÛ a v˘ztuÏe

•v˘kresy podrobností

•kladeãské v˘kresy

[pro inÏen˘rské objekty, které mají charakter pozemních

objektÛ (jímací objekty, ãerpací stanice a podobnû) se pfii-

mûfienû pouÏije ustanovení ãásti pozemní objekty]

•u silnoproud˘ch a svûteln˘ch rozvodÛ v˘kresy dále

obsahují

• jednopólové schéma vyjadfiující elektrick˘ roz-

vod vãetnû umístûní rozvadûãÛ, napájecích zafií-

zení, spotfiebiãÛ, svítidel s udáním v˘konÛ a zkra-

tov˘ch pomûrÛ

•dispoziãní fie‰ení se zakreslením rozvodu silno-

proudu

•v˘kresy uzemÀovací soustavy s uvedením poãtu

uzemÀovacích jímek a zemniãÛ

•dispoziãní umístûní svítidel, stoÏárÛ a podobnû

•u telekomunikací v˘kresy dále obsahují

• spoleãné schéma vnûj‰ích sdûlovacích rozvodÛ z

pfiedchozí dokumentace doplnûné dimenzemi

vodiãÛ a uvedením délek kabelÛ

•v˘kresy pfiechodÛ a kfiiÏování, skfiíní a konstruk-

cí pro kabelové závûsy

•V˘kazy v˘mûr a specifikace uÏivatelského 

a technického standardu

•v˘kazy v˘mûr doplÀují souhrnnou a technickou

zprávu o mnoÏstevní údaje [zpracovávané dle nor-

mativních zásad jejich v˘poãtu] o 

• jednotliv˘ch konstrukcích

•poloÏkách a v˘robcích

•specifikace uÏivatelského a technického standardu

udávají jednoznaãné jakostní technické parametry

navrhovan˘ch 

• technologií

•konstrukcí

• typÛ jednotliv˘ch v˘robkÛ 

•pouÏit˘ch materiálÛ

•pfiíprava území

•skr˘vka ornice

•hrubé terénní úpravy

•zaji‰tûní stavebních jam vãetnû odvodnûní 

•demolice

•zabezpeãení staveni‰tû proti pfiítoku vnûj‰ích

vod

•dekontaminace pÛd

•dekontaminace podzemních vod 

•dekontaminace ostatní

•kácení zelenû

• lze fie‰it pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí [pokud

nejsou fie‰eny v pfiíslu‰ném oboru]

•dopravní zafiízení

•komunikace

•provozní prostranství

•komunikaãní pfiípojky

•doprava v klidu 

•odstavné plochy

•parkovací plochy

•fie‰ení kfiiÏovatek vãetnû svûtelnû fiízen˘ch

•mostní konstrukce

•propustky

•opûrné a protihlukové zdi

•koneãné povrchové terénní úpravy

•ãisté terénní úpravy

•drobná architektura

•mûstsk˘ mobiliáfi

•hfii‰tû

• sadové úpravy vãetnû doplÀkov˘ch objektÛ

•zásobování vodou

•vodovodní fiady vãetnû vnûj‰ích vodovodních

(vefiejn˘ch) pfiípojek

•zdroje vody

•úpravny vody

•ãerpací stanice

• tlakové stanice a podobná zafiízení

•vodojemy

•poÏární vodovod

•odvodnûní území

•kanalizace 

• spla‰ková

•de‰Èová

• jednotná vãetnû venkovních pfiípojek (vefiej-

n˘ch ãástí) bez ohledu na zpÛsob transportu 

•gravitaãní

• tlaková 

•ostatní

• speciální objekty na stokové síti

•kanalizace prÛmyslová infekãní a obdobná zafií-

zení

•úpravy tokÛ

•retenãní a sedimentaãní nádrÏe

• jiné formy zdrÏení odtoku de‰Èov˘ch vod

•ãistírny odpadních vod
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•domovní ãistírny

•malé ãistírny odpadních vod

•velké ãistírny

•Ïumpy

•septiky

• jímky na ostatní kapaliny 

•zásobování energiemi

•elektrická energie

• rozvody bez ohledu na pfienosové napûtí a zpÛ-

sob vedení

• trafostanice

•spínací stanice

• rozvodny

•plyn

•plynovody bez ohledu na tlakové pomûry s

v˘jimkou plynovodÛ VVTL

•regulaãní stanice

•pfiípojky

• rozvod tepla

•horkovody

• teplovody

•zdroje tepla

•pfiedávací smû‰ovací stanice

•mûfiení a regulace

•venkovní a vefiejné osvûtlení

• slavnostní osvûtlení

• sdruÏené trasy inÏen˘rsk˘ch sítí

•kolektory

• technické chodby

•kanály

• telekomunikace a ostatní sdûlovací zafiízení

• telefonní rozvody

• telefonní ústfiedny

•rozvod televizního signálu

•elektronické zabezpeãovací systémy

•orientaãní a informaãní kabelové systémy

•pfienosové uzly

•vysílací stanice

•pfiijímací stanice

• televizní systémy

B/3 Technologické provozní soubory 

[provozní soubor pfiedstavuje funkãnû ucelenou ãást stav-

by, tvofienou souhrnem technologick˘ch zafiízení, vykoná-

vajících ucelen˘ dílãí technologick˘ proces a to buì v˘robní

(v˘sledkem procesu je urãit˘ v˘robek), pomocn˘ v˘robní

(v˘sledek procesu nevchází hmotnû do v˘robku, napfiíklad

v˘roba energií) nebo obsluÏn˘ v˘robní (z hlediska vlastní-

ho v˘robního procesu nev˘robní, napfiíklad doprava, kon-

trola jakosti) / provozní soubor pfiedstavuje i souhrn tech-

nologick˘ch zafiízení zaji‰Èujících speciální nev˘robní pro-

cesy (napfiíklad zafiízení pro zdravotnictví, ‰kolství, labo-

ratofie, opravny) a souhrn technologick˘ch zafiízení, zaji‰Èu-

jících doplÀkové procesy (napfiíklad rozvod kapalin a plynÛ,

rozvod elektrické energie); obsah a rozsah dokumentace

pro provedení stavby (DPS) nebo dokumentace pro staveb-

ní povolení se v této fázi doplÀuje o upfiesnûné v˘kazy

v˘mûr a upfiesnûní textového urãení uÏivatelského a tech-

nického standardu s pfiihlédnutím k úãelu dokumentace 

k v˘bûru dodavatele a poskytnutí kvalifikované nabídky

na provedení stavby]

•spoleãné zásady pro zpracování projektové

dokumentace

• textová ãást (technická zpráva) se zpracová-

vá ve stejné skladbû jako v dokumentaci pro pro-

vedení stavby (popfiípadû v˘jimeãnû dokumen-

taci pro stavební povolení), zpfiesÀují a doplÀují

údaje a zdÛvodÀují pfiípadné odchylky. Obsahuje

u dosud nevyrábûn˘ch strojÛ a zafiízení v˘sledek

‰etfiení o patentové a licenãní nezávadnosti na

podkladû prohlá‰ení v˘robce.

•v˘poãty se zpracovávají v souladu s technick˘-

mi normami a pfiipojují se jako doklady ve dvou

vyhotoveních se pfiebírají z dokumentace pro

provedení stavby (DPS) nebo z dokumentace

pro stavební povolení (DSP)

•v˘kazy v˘mûr doplÀují souhrnnou a technickou

zprávu o mnoÏstevní údaje [zpracovávané dle nor-

mativních zásad jejich v˘poãtu] o 

• jednotliv˘ch konstrukcích

•poloÏkách a v˘robcích;

zpracovávají se speciálnû pro dané technologické

soubory a jejich ãásti - ãlenûní a náplÀ jsou odvis-

lé od charakteru v˘robního procesu – jako pod-

klad pro v˘bûrové fiízení se mohou pfiikládat bez

rozmûrov˘ch údajÛ

•specifikace uÏivatelského a technického stan-

dardu udávají jednoznaãné jakostní technické

parametry navrhovan˘ch zafiízení s uvedením s uve-

dením charakteristiky a parametrÛ v rozsahu umoÏ-

Àujícím jednoznaãné urãení pfiíslu‰ného zafiízení

• spoleãné zásady pro zpracování v˘kresové ãásti

projektové dokumentace

•zpracovává se podle spoleãn˘ch zásad stanove-

n˘ch pro pozemní stavby v dokumentaci pro

provedení stavby (popfiípadû v˘jimeãnû v doku-

mentaci pro stavební povolení);

• zpracovávají se speciálnû pro danou technologii

a její souãásti – detailnû se popisují jednotlivá

zafiízení s uvedením charakteristiky a parametrÛ 

v rozsahu umoÏÀujícím jednoznaãné urãení pfií-

slu‰ného zafiízení

B/3.1 Technologická zafiízení pro v˘robní a speciál-

ní nev˘robní procesy 

B/3.1.1 technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/3.1.2 v˘kresy – pfievzaty z dokumentace pro prove-

dení stavby

B/3.1.3 v˘kazy v˘mûr a specifikace technického a uÏi-

vatelského standardu

• technologie v˘roby nebo provozní ãinnosti

•dispozice a rozmístûní zafiízení

•potfieba energií

• jejich parametry 

•kategorizace

• technické podmínky pro napojení na rozvodnou síÈ

•bilance ‰kodlivin a odpadu

•poÏární ochrana a poÏární signalizace

• tepelné izolace

•bezpeãnostní opatfiení

B/3.2 Systém fiízení technologick˘ch procesÛ 

B/3.2.1 technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/3.2.2 v˘kresy – pfievzaty z dokumentace pro prove-
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dení stavby

B/3.2.3 v˘kazy v˘mûr a specifikace technického a uÏi-

vatelského standardu

•pfiehled fiízen˘ch veliãin

• jejich pracovní rozsah 

•zpÛsob a pfiesnost mûfiení

•charakteristika provozu a prostfiedí

•napojení systému

•soupis jednotliv˘ch okruhÛ s uvedením parametrÛ

•soupis v‰ech prvkÛ systému fiízení

B/3.3 Napájení a provozní rozvod silnoproudÛ 

B/3.3.1 technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/3.3.2 v˘kresy – pfievzaty z dokumentace pro prove-

dení stavby

B/3.3.3 v˘kazy v˘mûr a specifikace technického a uÏi-

vatelského standardu

•proudové soustavy a napûtí

•maximální potfieba v jednotliv˘ch proudov˘ch sou-

stavách rozdûlen˘ch podle napûtí, instalovan˘ pfií-

kon

•fie‰ení ochrany proti zkratu a proti pfietíÏení

•uzemnûní

•blokování, ovládání, mûfiení a signalizace

B/3.4 Provozní potrubí 

B/3.4.1 technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/3.4.2 v˘kresy – pfievzaty z dokumentace pro prove-

dení stavby

B/3.4.3 v˘kazy v˘mûr a specifikace technického a uÏi-

vatelského standardu

• jednotlivé druhy potrubí

•povrchová ochrana a tepelná izolace

•bezpeãnostní opatfiení

B/3.5 Provozní vzduchotechnika 

B/3.5.1 technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/3.5.2 v˘kresy – pfievzaty z dokumentace pro prove-

dení stavby

B/3.5.3 v˘kazy v˘mûr a specifikace technického a uÏi-

vatelského standardu

•vzduchotechnické okruhy

•charakteristika vzduchotechnického zafiízení 

a jejich v˘kony

• tepelná izolace

•potrubní ãást

B/3.6 Zafiízení pro údrÏbu technologického zafiízení 

B/3.6.1 technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/3.6.2 v˘kresy – pfievzaty z dokumentace pro prove-

dení stavby

B/3.6.3 v˘kazy v˘mûr a specifikace technického a uÏi-

vatelského standardu

•dispoziãní fie‰ení ploch a prostoru a pfiístupové

cesty pro demontáÏ zafiízení

•charakteristika technick˘ch podmínek a postupÛ

pfii provádûní údrÏby a oprav

•zamûnitelnost prvkÛ a uzlÛ jednotliv˘ch zafiízení

B/3.7 Aktivní ochrana proti korozi 

B/3.7.1 technická zpráva – pfievzata z dokumentace

pro provedení stavby

B/3.7.2 v˘kresy – pfievzaty z dokumentace pro prove-

dení stavby

B/3.7.3 v˘kazy v˘mûr a specifikace technického a uÏi-

vatelského standardu

•specifikace zafiízení

•charakteristika 

•parametry

• schéma systému ochrany

•dispozice zafiízení a urãení jejich prvkÛ

[uveden˘ obsah a rozsah dokumentace je uvaÏován jako

maximální, kter˘ se v konkrétním pfiípadû pfiizpÛsobí cha-

rakteru a technické sloÏitosti dané stavby]

B/4 PrÛbûh provádûní [realizace/organizace]

v˘stavby

B/4.1 Technická zpráva o fie‰ení provádûní stavby a

její dokonãení 

•omezující podmínky pro provádûní stavby, jimiÏ se

chrání Ïivotní prostfiedí v prÛbûhu v˘stavby 

•uspofiádání staveni‰tû 

•pfiíslu‰ná bezpeãnostní opatfiení

B/4.2 Stavební v˘kresy, zpravidla v mûfiítku 1:100 –

návrh úprav okolí stavby 

•podmínky úpravy okolí stavby 

•pÛdorysy 

• fiezy

•pohledy 

•návrh ochrany zelenû v prÛbûhu provádûní stavby

B/4.3 Zku‰ební provoz stavby 

•stanovení podmínek a náleÏitostí pfiípadného zku-

‰ebního provozu (zda bude nutn˘ souhlas) nebo 

• rozhodnutí stavebního úfiadu ke zku‰ebnímu pro-

vozu, pfiipadá-li v úvahu
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Pfiíloha ã. 2
V¯KON AUTORSKÉHO (ESTETICKÉHO A TECHNICKÉHO)
DOZORU [ATD]

V˘kon autorského (estetického a technického) dozoru archi-

tekta/inÏen˘ra dohodne klient s architektem/inÏen˘rem ve

smlouvû a zahrnuje zejména:

– poskytování vysvûtlení potfiebn˘ch k vypracování realizaã-

ní dokumentace, popfiípadû provádûní supervize nad její

pfiípravou

– soulad dokumentace doãasn˘ch objektÛ zafiízení staveni‰-

tû se základním fie‰ením zafiízení staveni‰tû

– úãast na odevzdání staveni‰tû

– dodrÏení souladu dokumentace (tvarového, materiálové-

ho, technického a technologického, dispoziãního a pro-

vozního fie‰ení) s provádûnou stavbou s pfiihlédnutím

k podmínkám urãen˘m stavebním povolením a poskyto-

vání vysvûtlení potfiebn˘ch pro plynulost v˘stavby

– posuzování návrhÛ zhotovitelÛ stavby na zmûny a odchyl-

ky v ãástích dokumentace zpracovan˘ch zhotoviteli stav-

by z pohledu dodrÏení technicko-ekonomick˘ch paramet-

rÛ stavby, popfiípadû dal‰ích údajÛ a ukazatelÛ

– sledování pfiedepsan˘ch zkou‰ek materiálÛ, konstrukcí

a prací provádûn˘ch zhotoviteli stavby a jejich v˘sledkÛ,

sledování kvality provádûn˘ch dodávek a prací (certifikáty,

atesty, protokoly a podobnû)

– vyjádfiení k poÏadavkÛm na vût‰í mnoÏství v˘robkÛ a v˘ko-

nÛ oproti schválené dokumentaci

– sledování postupu v˘stavby z odborného technického

hlediska a ãasového plánu v˘stavby

– úãast na odevzdání a pfievzetí stavby nebo její ãásti

– úãast na kontrolních dnech a provádûní zápisÛ do staveb-

ního deníku, popfiípadû udílení závazn˘ch pokynÛ doda-

vateli stavby jinou smluvnû s klientem sjednanou formou

– prÛbûÏné informování klienta o v‰ech závaÏn˘ch okolnos-

tech souvisejících s provádûním v˘stavby
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Pfiíloha ã. 3 

V¯KON INVESTORSKÉHO (TECHNICKÉHO) DOZORU

V˘kon investorského (technického) dozoru není souãástí

honoráfie; mÛÏe b˘t souãástí v˘konu obstaravatelské (inÏe-

n˘rské) ãinnosti, dohodnou jej smluvní strany v samostatné

smlouvû a zahrnuje zejména:

– seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsa-

hem smluv a stavebním povolením

– odevzdání a pfievzetí staveni‰tû a zabezpeãení zápisÛ do

stavebního deníku

– protokolární odevzdání smûrového a v˘‰kového vyt˘ãení

stavby

– úãast na kontrolním zamûfiení terénu architektem/inÏen˘-

rem (technikem) stavby pfied zahájením prací

– dodrÏení podmínek stavebního povolení a opatfiení státní-

ho stavebního dohledu po dobu realizace v˘stavby

– péãi o systematické doplÀování dokumentace pro prove-

dení stavby a evidence dokumentace dokonãen˘ch ãástí

stavby

– projednání dodatkÛ a zmûn dokumentace, které nezvy‰ují

náklady, neprodluÏují lhÛtu v˘stavby a nezhor‰ují para-

metry stavby

– prÛbûÏné informování klienta o v‰ech závaÏn˘ch okolnos-

tech

– kontrolu vûcné a cenové správnosti a úplnosti oceÀovacích

podkladÛ a faktur, jejich soulad s podmínkami uveden˘mi

ve smlouvách a jejich pfiedkládání k úhradû klientovi

– kontrolu tûch ãástí dodávek, které budou v dal‰ím postu-

pu zakryty nebo se stanou nepfiístupn˘mi, zapsání v˘sled-

ku kontroly do stavebního deníku,

– odevzdání pfiipraven˘ch prací dal‰ím zhotovitelÛm stavby

na navazující ãinnosti

– spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli

stavby pfii provádûní nebo navrhování opatfiení k odstra-

nûní pfiípadn˘ch vad dokumentace

– sledování pfiedepsan˘ch zkou‰ek materiálÛ, konstrukcí

a prací provádûn˘ch zhotoviteli stavby a jejich v˘sledkÛ,

sledování kvality provádûn˘ch dodávek a prací (certifikáty,

atesty, protokoly apod.)

– sledování vedení stavebních a montáÏních deníkÛ

– hlá‰ení archeologick˘ch nálezÛ

– spolupráce na opatfieních na odvrácení nebo omezení

Ïiveln˘ch událostí

– kontrola postupu prací dle ãasového plánu stavby a usta-

noveními pfiíslu‰n˘ch norem

– kontrola fiádného uskladnûní materiálÛ, strojÛ a konstrukcí

– pfiíprava podkladÛ pro závûreãné vyhodnocení stavby

– pfiíprava podkladÛ pro odevzdání a pfievzetí stavby nebo

jejích ãástí, úãast na pfiejímkách, úãast na kolaudaãním

fiízení

– kontrola odstraÀování vad a nedodûlkÛ

– kontrola vyklizení staveni‰tû zhotovitelem stavby

– zabezpeãení spolupráce s odpovûdn˘mi geodety
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