(1) Úloha architekta v etapách přípravy a realizace stavby, orientace budoucího

absolventa architektury v prostředí tržní ekonomiky a fázích životního cyklu
projektů.

Orientace budoucího absolventa architektury v prostředí tržní ekonomiky a fázích životního cyklu projektů, základní ekonomický problém, makroekonomický
koloběh. Stavební trh, jeho základní charakteristika, specifické vlastnosti stavebnictví. Dodavatelský systém, mechanizmus stavebního trhu, nabídka a
poptávka. Organizace investičního procesu, účast architekta, investora, dodavatelů a dalších subjektů zúčastněných na přípravě a realizaci stavby.

Orientace budoucího absolventa architektury v prostředí tržní ekonomiky a fázích životního cyklu projektů:
Tržní ekonomika
je taková ekonomika, která je založená na principu poptávky a nabídky (neviditelná ruka trhu, svoboda volby), subjekty
(nakupující/prodávající) se chovají ekonomicky efektivně
ceny jsou určovány pomocí směny na trhu – především peněžní – souhlasí obě strany
Trh
= zprostředkovává vztah mezi nabídkou a poptávkou, vyrovnání D a S (tržní rovnováha) - probíhá zde směna (prodej),
určuje cenu = tržní cena
Funkce trhu
- přenos informací prostřednictvím cen
- stimulace ekonomické činnosti
- rozdělují důchody jednotlivým subjektům
Tržní subjekty
-organizace-podniky, domácnost, stát-veřejný sektor
Dělení trhu
(1) podle předmětu obchodu
a) trh zboží – se statky a službami
b) trh finanční – z hlediska času a subjektů
c) trh práce – trh pracovních sil (nabídka pracovních sil v ekonomice) a trh práce (nabídka volných míst, poptávka po
pracovních silách)
(2) podle místa směny
a) regionální – určité místo/oblast uvnitř státu
b) národní – v rámci celého státu
c) světový (mezinárodní) – mezi státy
(3) podle vztahu nabídky a poptávky
a) nasycený - P N (trh spotřebitele)
b) nenasycený - P N (trh dodavatele)
c) vyrovnaný - P=N
(4) podle vztahu k zahraničí
a) otevřený – se zahraničím se volně obchoduje, bez překážek
b) uzavřený – neobchoduje se = úplně nebo částečně (s určitým státem nebo zbožím) důvody při uzavírání trhu: politické,
ekonomické, zdravotní, náboženské...
(5) z hlediska konkurence
a) konkurenční – větší množství výrobců (podnikatelů)
b) monopolní – konkurence velmi omezená nebo žádná
Fáze životního cyklu projektu:
1) předinvestiční fáze
– technicko-ekonomická studie (stavební záměr, proveditelnost)
- studie podnikatelských příležitostí
2) investiční fáze
– vyjednávání a uzavírání kontaktů, výstavba
- zpracování projektové dokumentace, předvýrobní marketing
- výcvik pracovníků
3) provozní fáze
– zahájení provozu
- změna stavby (rekonstrukce, modernizace, rozšíření-odstranění starých staveb…)

- užívání stavby (oprava + údržba)
Cílem je ziskovost projektů nebo velký veřejný přínos.
Základní ekonomický problém:
Společnost musí být schopna neustále nalézat řešení tří základních a vzájemně souvisejících ekonomických problémů
(otázek):
Co se má vyrábět, v jakém množství a kdy? – jaké statky (a v jakém množství) a služby při daných možnostech
produkovat, aby bylo vzácných zdrojů pro jejich výrobu co nejlépe využito a aby byly co možná nejlépe uspokojeny existující
potřeby. Jde o problém volby mezi různými alternativami výroby statků a služeb.
Jak vyrábět? – to znamená jaké výrobní zdroje a jaké technologie budou použity k výrobě, tedy jak budou statky vyráběny.
Řešení tohoto problému probíhá současně s hledáním odpovědi na první otázku. Jde o nalezení optimální kombinace
vstupů, která umožní vyrobit požadované výstupy (materiál , prostředí, pracovníci = zdroje).
Pro koho vyrábět? – jedná se o určení spotřebitelů (segmentu trhu: domácnosti, podniky, stát)- pro koho budou statky
vyráběny.
Princip, podle kterého je řešena triáda těchto otázek, je základem organizace hospodářského života dané společnosti.
ekonomický statek = je vzácný; je užitečný a existuje v omezeném množství
V historii existovaly čtyři ekonomické systémy.
Rozlišujeme je podle toho, jakými mechanismy řeší základní ekonomické otázky:
Pro tržní ekonomiku – všechny tři otázky jsou řešeny tržními zákony. Základní důraz je kladen na rozhodování každého
jednotlivce. Regulátorem je trh. Cena záleží na poptávce a nabídce. Tři základní předpoklady pro existenci tohoto systému:
soukromé vlastnictví, cenový systém, konkurenční prostředí. Odpovídá na tři základní otázky takto: co se vyrábí – to po čem
je poptávka; jak se to vyrábí – moderní technologií, pomocí dělby práce,..; pro koho se vyrábí – pro toho kdo to zaplatí.
Výhodou tohoto systému je fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí. Nevýhodou je, že tímto
systémem nejsme schopni řešit případy selhání trhu (monopoly).
Makroekonomický koloběh:
- tok výrobků v cenách:
Výrobce → prodej + Spotřebitel → výdaje = národní důchod (výkon
ekonomiky)
- tok výdajů
- tok důchodů
- makroekonomický koloběh:
fyzický
domácnosti >>> pracovní síla >>> podniky
podniky >>>služby, výrobky >>> domácnosti
peněžní
domácnosti >>> peníze za výrobky a služby >>> podniky
podniky >>>mzdy >>> domácnosti

Stavební trh, jeho základní charakteristika:
je trhem práce, výrobků, výkonů, nemovitostí→ nová výstavba, údržba a opravy, modernizace a rekonstrukce, demolice ←
stavební výroba
Poptávka: vlastníci, stavebníci, investoři, developeři
Nabídka: dodavatelé projektů, staveb, materiálů
Podstata stavebnictví:
stavební proces = činnost na staveništi
Stavební proces spjat s:
- stavebním výzkumem a vývojem
- geodetickými pracemi
- průzkumy
- projektováním
- těžbou surovin

Specifické vlastnosti stavebnictví:
Zvláštnosti stavební výroby
1. výrobek (stavba) pevně spojen se zemí – není mobilní, pohybuje se pracoviště, ne výrobek (nepohyblivá věc, ale
pohyblivé pracoviště)
2. velká hmotnost výrobku (stavby) a dlouhý cyklus výroby (výstavby )
3. sezónnost prací (závislost na počasí)
4. složitost (kombinace různých materiálů a kcí )
5. individualita každé stavby = vždy samostatné projektové a inženýrské zajištění, určeno místně
Stavba = souhrn stavebních prací včetně dodávek strojů na souvislém místě v souvislém čase, které mají jako celek
ekonomickou, příp. společenskou funkci
Stavební objekt – prostorově ucelená, technicky samostatná část stavby, která plní vymezený účel nebo funkci (např.
přípojky, parkoviště)
Provozní soubor – propojený soubor strojů a zařízení včetně montáže, který slouží k zajištění dílčího procesu.
Investice (obecně) – určité množství práce k reprodukci základních prostředků
Dodavatelský systém (str.15 EKN pro architekty)
- tradičně v ČR nejužívanější: generální dodavatel (technologické části stavby) a vyšší dodavatel (stavební část stavby),
poslední dobou přibývá jediný dodavatel (dodává projektovou dokumentaci i stavbu)
Dodavatelský systém podle smlouvy o dílo
- organizačně právní uspořádání, soustava smluvních vztahů mezi objednatelem (investorem) a dodavatelskými
organizacemi (zhotoviteli a prodávajícími), kterým se stanoví, kolik dodavatelských subjektů bude ve smluvním vztahu s
daným objednatelem (investorem) a jakým způsobem budou dodávat. Stanoví se dohodou mezi zúčastněnými právními
subjekty, které budou posléze smluvními partnery zpravidla složité jedné nebo několika smluv o dílo, jejichž předmětem bude
výstavba velkých průmyslových investičních celků. Žádoucí dodavatelský systém je zpravidla již předmětem zadání
příslušného objednatele (investora) a musí být dohodnut v závěru prací na daném projektu (projektové dokumentaci).
V tuzemské i světové praxi se ustálilo několik forem organizačně - právního uspořádání dodavatelsko-odběratelských
závazkových vztahů (tj. dodavatelských systémů), pokud se týče jejich společných rysů a rámcových vazeb.
- typy dodavatelských systémů podle toho, kolik dodavatelských subjektů bude ve smluvním vztahu s daným (investorem) a
jakým způsobem budou dodávat.
Modely:
1) „rodinný dům svépomocí“
stavebník si zajistí projekt i stavební povolení a zajistí dílčími smlouvami o dílo jednotlivé kční prvky u přímých zhotovitelů,
přičemž může budovat svépomocí

2) dodavatelský systém dočasně sdružených dodavatelů – management projektu + controlling=zastupování stavebníka

3) trend: jediný zhotovitel – vyprojektuj a postav (angl. design and build) - mohou spolupracovat konzultující organizace

Mechanismus stavebního trhu - nabídka + poptávka
Co je základem, podstatou funkce tržního mechanismu? Přidělování zdrojů trhem, ten zprostředkovává vztah mezi
poptávkou a nabídkou - zákon nab/popt. Důležitý je segment trhu (skup.zákazníků)! -velikost, místo, věk, příjmy, kvalita,
dynamika, atraktivita místa)
- automatické vyrovnávání nabídky a poptávky (ekvilibrum) - snaha trhu dosáhnout rovnováhy
- P > N - rostou ceny, poroste výroba, vyšší zisky

- P = N – tržní rovnováha - ekvilibrum = tržní cena
- P < N – snížení cen, snížení zisků, výroba se snižuje - je-li nabídka nedostatečná, výrobci cenu zvýší → množství
kupovaného zboží se sníží

- je-li nabídka přebytečná, výrobci sníží cenu =) roste počet kupujících, kteří si za sníženou cenu mohou koupit - tržní
mechanismus reguluje množství vyráběného a tím i množství spotřebovávaného zboží v celém národním hospodářství a s
pomocí vhodných státních zásahů vede i k hospodárnému rozdělování hmotných statků a služeb ve společnosti regulace
stavebního trhu
zásahy do ekonomiky - pomocí orgánů státní správy (parlament, vláda, ministerstva, okresní úřady, obecní úřady)
a) ekonomického charakteru (daňové úlevy, vyšší zdanění, státní zakázky, celní politika...)
b) mimoekonomického charakteru (zákazy prodeje závadného zboží a tresty za jeho prodej, vydávání zákonů upravujících
tržní vztahy...)
Cílem je ziskovost projektů nebo velký veřejný přínos.
Kokurence:
= střetávání nabídek různých výrobců stejného nebo podobného zboží na trhu
- vzniká na straně nabídky
2 typy
a) dokonalá – v daném odvětví existuje velké množství malých výrobců
b) nedokonalá – v daném oboru existuje 1 nebo několik málo velkých firem = každá z nich ovládá určitou část
trhu
MONOPOLY = velké firmy, které ovládají podstatnou část trhu
- monopolní konkurence není dobrá pro spotřebitele – chráněni „zákonem na ochranu hosp. soutěže“
3 druhy konkurence
1) cenová – nižší cenou (někdy vzn. cenová válka, nahrazována cenovým vůdcovstvím)
2) necenová – ve všem, co se týká zboží kromě ceny (barva, tvar, design...)
3) mimotržní – mimo trh, netýká se přímo zboží; nepocítí ji spotřebitel; většinou nezákonná nebo nemorální (např. špionáž,
protekce, lobování)
cenová válka = cena zboží je dočasně nižší než Ná na zboží = ztrátové, cílem je zlikvidovat konkurenci
cenové vůdcovství = první je cenovým vůdcem, stanoví cenu a ostatní se přizpůsobí
Nutno dodržovat zásady tvorby zdravého, bezpečného a kulturního prostředí (případná náprava drahá).
Poptávka - Demand
= množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu (za jinak stejných podmínek)
členění:
a) individuální – poptávka jediného kupujícícho / poptávka po produkci jednoho výrobce
b) dílčí – všech kupujících po 1 druhu zboží
c) agregátní – všech kupujících po všech výrobcích v dané ekonomice
základní činitelé ovlivňující poptávku:
1) cena zboží – vyšší cena = nižší poptávka
2) cena substitučního zboží – (může nahradit zboží původní) pokles ceny substitučního zboží znamená pokles poptávky po
původním zboží

3) cena komplementárního zboží – (zboží, které doplňuje původní zboží) růst ceny komplementárního zboží znamená pokles
poptávky po původním zboží
4) příjmy (důchody) – růst příjmů = růst poptávky
5) vliv specifických faktorů (počasí)
6) vliv reklama
7) změna vkusu a preferencí
pružnost poptávky (graf)

- strmost křivky poptávky závisí na cenové elasticitě poptávky - čím je elasticita menší, tím je křivka strmější (př. dokonale
neelastické poptávky – trh léků),
křivku ovlivňují: dodatečné nákupy, poptávka po jiném zboží – substituční efekt, důchodový efekt – dobrá ekeonomika vede
k více nákupům za vyšší ceny, ceny komplementů
Nabídka - Suplly
= množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni dodat na trh (vyrobit a prodat) za určitou cenu
členění:
a) individuální – nabídka jednoho výrobce
b) dílčí – nabídka jednoho výrobku od různých výrobců
c) agregátní – všechny výrobky v dané ekonomice - reaguje na změny cen
pružnost nabídky (graf)

- její sklon závisí na elasticitě zboží
křivku ovlivňují: technika a technologické postupy - ceny výrobních nákladů (technologie, vstupy), ceny vstupů- cena zboží –
vyšší cena = vyšší nabídka, ceny substitutů - cena alternativního zboží – (zboží, které je možno vyrobit se stejnými vstupy)
cena roste = sníží se původní zboží, organizace trhu, specifické faktory(doprava, počasí)
Organizace investičního proces
Fáze investičního procesu
– přípravná (projekt stavby)
- realizační
- uvedení stavby do provozu
1) přípravná fáze
Investiční záměr: - ideový záměr (náplň)

- urbanistické a architektonické řešení
- konstrukce a technologie výroby
- předpokládané napojení na inženýrské a dopravní sítě
- předpokládané náklady stavby
investiční záměr - výsledek
- projednání investičního záměru
- zpresnění stavebního programu
- stanovení podmínek a postupů pro další řešení + rozhodnutí o dalším postupu
Dokumentace:
STUDIE – rozhodnutí o dalším postupu
DUR záměr → zajistit územní rozhodnutí; propracovat stavební program investora, zpřesnit propočet CNS; stanovit
časový harmonogram; rozhodnutí o další přípravě stavby
výsledek → propracování do úrovně „projekt pro UR“, zajištění územního rozhodnutí, projednání projektu s veřejnými
orgány, dotčenými organizacemi a sousedy, propočet nákladů a další postup
projekt STP záměr → zpracování projektu STP, projednání s veřejnoprávními a dotčenými orgány a sousedy
výsledek → získání stavebního povolení ve stavebním řízení,
dok. pro výběr zhotovitele → výběrové řízení → smlouva o dílo na zhotovení stavby + smlouva o dílo na výkon autorského
dozoru a technického dozoru objednatele
2) Realizační fáze
Příprava stavby - náplň
zpracování Prováděcí Dokumetace – provádí zhotovitel (lze postupně, dle tempa výstavby)
- přesný harmonogram stavby a přípravy
- zpracování - výkaz výměr a rozpočtů
– smluvní zajištění materiálů a kcí na základě výběrového řízení.
- výrobní a montážní dokumentace subzhotovitelů
výstup → zpracovaná dokumentace, harmonogram, smluvní zajištění materiálů, montážní a výrobní předpisy, zprac.
zkušební a revizní plán
Provedení stavby – náplň
- realizace jednotlivých objektů
- postupná kontrola zakrývaných konstrukcí
- provádění zkoušek a revizí
- převzetí stavby objednatelem
- kolaudační rozhodnutí
Kontrola realizační fáze
- autorský dozor – nad zpracováním projektu (zda RDS odpovídá SP)
- nad prováděním stavby (ten, kdo dělal RDS)
- stavební dozor = odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí (vztah ke stavebnímu úřadu), malé objekty
- technický dozor – investor kontroluje dodržování smluvních podmínek mezi ním a zhotovitelem (např. plnění termínů)
- zkoušky a revize
- převzetí stavby objednatelem
-zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
kolaudace → konfrontace DSP a a reálného provedení stavby
= kolaudační rozhodnutí
3) Uvedení do provozu
- zkušební provoz (např. technologické celky)
- užívání stavby
- záruční lhůty
(např. 5-6 let na celou stavbu, min. 2 roky)
Účast architekta, investora, dodavatelů a dalších subjektů zúčastněných na přípravě a realizaci stavby
MODEL 1: investor >>> architekt >>>poptávka >>> hlavní kontraktor (inž kancelář)
MODEL 2: investor >>> projekt. manažer >>> architekt, konzultanti, hl.(sub)dodavatel
MODEL 3: investor >>> generální dodavatel >>> projektant, subdodavatelé

(2)

Úloha architekta v etapách přípravy a realizace stavby, orientace budoucího
absolventa architektury v prostředí tržní ekonomiky a fázích životního cyklu
projektů.
Soubor výkonů projektových a inženýrských činností v přípravě a realizaci staveb. Stanovení náročnosti vyjadřující charakter, funkci,
význam a účel stavby (zakázky). Využití Honorářového řádu. Způsob stanovení ceny, skladba nabídkové ceny, její kalkulace, náklady,
sjednání ceny, dohoda o ceně. Nabídkový propočet v předprojektové přípravě, podklady a pomůcky pro zpracování rozpočtu k ocenění
stavebních nákladů.

Soubor výkonů projektových a inženýrských činností v přípravě a realizaci staveb
Standard profesních výkonů:
- výkony projektových a inženýrských prací dle Výkonového a honorářového řádu vydaného ČKA
Základní a zvláštní výkony při zpracování a projednání projektu stavby a související dokumentace a součinnost
objednatele (klienta); doporučuje se, uvést je ve smlouvě
Výkonová fáze 1 - příprava zakázky / přípravné práce (PPR)
Základní výkony
– analýza zakázky zhotovitelem (architektem / inženýrem/ technikem)
- předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí zhotovitelem (vhodnost staveniště pro sledovaný účel)
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty a koordinovanými zhotovitelem
- předběžné vymezení projektových prací a speciálních profesí zhotovitelem a určení rozsahu těchto prací
- shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu => uzavření smlouvy
+ zvláštní výkony (viz. Honorářový řád)
+ situace při níž je nutná součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 2 – studie (STS)
Základní výkony
– příprava návrhu stavby ve variantách (textová a výkresová část)
- zpracovává zhotovitel, popřípadě specialisté
- upřesnění předběžných průzkumů pro specialisty koordinované zhotovitelem
- předběžná jednání zhotovitele s dotčenými orgány
- projednání výsledků s objednatelem ( klientem ) a odsouhlasení výsledků a cílových představ
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 3 – dokumentace pro územní řízení (DUR)
Základní výkony
- provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu
na vydání územní rozhodnutí zhotovitelem
– zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty
koordinované zhotovitelem
- zpracování DUR (text + výkresy) zhotovitelem
- odhad investičních nákladů
- obstarání stanovisek veřejnoprávních orgánů
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 4 – dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Základní výkony
– vypracování DSP (textová část dokumentace, výkresová část dokumentace)
- stanovení požadavků na doplňkové průzkumy
- statické ověření konstrukce
- odhad orientačních nákladů na provedení stavby > výše správních poplatků za stavební řízení

- obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
- návrh organizace výstavby
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 5 – dokumentace provedení stavby (DPS)
Základní výkony
- textová část dokumentace
- výkresová část dokumentace
- vypracování stavebně- technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby
- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
- propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické
vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 1:50 až 1:1 s
nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí)
- vypracování vytyčovacích plánů
- spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 6- dokumentace pro výběr dodavatele (DZS)
Základní výkony
- vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a případné vypracování
potřebné dokumentace, pokud není vypracována podle fáze 4 nebo 5.
-seznam prací a dodávek
- podklady pro výběrová řízení
- organizace informačních schůzek, prohlídek stavby
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 7 – spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
Základní výkony
- posouzení úplnosti nabídky dodavatele / zhotovitele stavby
- posouzení nabídek (kvalita/termín/cena)
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 8 – spolupráce při provádění (ATD, ITD)
Základní výkony
- zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným zhotovitelem
- autorský dozor, popř. technický
- dokumentace skutečného provedení stavby
- platební plán
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta)

Výkonová fáze 9 - spolupráce po dokončení stavby (SKD)
Základní výkony
– účast při kolaudačním řízení stavby
- dohled nad odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
- požární dokumentace
- návod údržby
+ zvláštní výkony
+ součinnost objednatele (klienta

Stanovení náročnosti vyjadřující charakter, funkci, význam a účel stavby (zakázky).
Stanovuje výkonový a honorářový řád
- stavby nebo objekty dle tohoto řádu se člení do 5 kategorií, a to podle nároků, které jsou kladen na jejich
navrhování a provedení,
- řád rozeznává honorářové zóny I. – V., odpovídající pěti kategoriím staveb, resp. objektů. Rozpětí každé
honorářové zóny, stanovené její horní a dolní mezí, umožňuje jemnější rozlišení honoráře.
- speciální požadavky se hodnotí podpůrně pomocí bodů. Pokud je při užití bodového hodnocení u konkrétní
stavby zařazení vycházející z popisu charakteru stavby rozdílné od zařazení podle součtu bodů, je rozhodující
zařazení podle bodů.
- pro přesnější rozlišení honoráře v rámci příslušné honorářové zóny lze použít systému bodování dle kritérií

Využití Honorářového řádu.
- Výkonový a honorářový řád - výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků, činných ve výstavbě - je
metodickou pomůckou pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený způsob, jak dospět ke
smluvní ceně.
- řád má být dostatečně variabilním podkladem ke stanovení honoráře, jehož skutečná výše je vždy věcí
smluvního vztahu

- uvádí výčet výkonů inženýra, architekta a technika v dostatečném členění a s možností jejich kontroly,
doporučený obsah dokumentace vybraných výkonových fází a výkon autorského a technického dozoru.
- stanovuje metodické honorování oprávněných autorizovaných osob
- jednotlivé výkony jsou začleněny do výkonových fází, přičemž se dělí na výkony základní a výkony
zvláštní
Započitatelné náklady
- náklady celé stavby (sestavené z jednotlivých objektů) pro stanovení honoráře za stavbu
- náklady objektu nebo dílčí části stavby pro stanovení honoráře za tento objekt nebo dílčí část stavby
- náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení honoráře za příslušnou profesní část objektu podle
požadavků objednatele ( jsou objekty a zařízení řešeny samostatně )
1) Základní honorář
Základní celkový honorář, tj. honorář za provedení všech základních výkonů se stanoví podle započitatelných
nákladů, nebo podle hodinových sazeb.
Výše celkového základního honoráře podle započitatelných nákladů se stanoví procentem ze započitatelných
nákladů stavby, objektu nebo profesní dodávky a podle honorářové zóny, ke které stavba nebo objekt náleží.
2) Zvláštní honorář
Zvláštní honorář se poskytuje za zvláštní výkony. Stanovuje se individuálně s doporučeným využitím hodinových
sazeb.
3) Smluvní honorář
Smluvní honorář je část základního honoráře, která odpovídá rozsahu a podílu dohodnutých, resp. zpracovaných
základních výkonů (fází). Za výkony profesí v rámci širší (komplexní) zakázky se stanovují honoráře smluvně s
ohledem na rozsah a podíl profese na celkových výkonech s uskutečněním zakázky spojených.
4) Výpočet honoráře podle hodinových sazeb
Hodí se především pro:
- výkony související s úkoly, jejichž druh a rozsah lze těžko odhadnout a které nelze podchytit v nákladovém tarifu
- výkony za stavby, jejichž pravděpodobné náklady důležité pro výpočet honoráře jsou nižší než 500.000,- Kč
nebo 1.000.000,- Kč
- přípravu, projektové a předběžné studie
- zvláštní výkony, doplňující výkony, doplňující studie, změny
- zvláštní zakázky jako posudky, odhady a inventury, poradenství, obstarání podkladů, předběžná šetření,
poskytování informací
- výkony v rámci údržby, sanace a restaurování staveb (pam. péče )
- výkony pro provozní zařízení
- výkony v oblasti geotechniky a geologie
- výkony v oblasti územního plánování
- výkon technického dozoru
Zásady výpočtu honoráře
Podkladem pro výpočet podle hodinových sazeb – hodinové sazby podle charakteru činností, resp. podle funkcí a
časová náročnost jednotlivých úkonů ( včetně doby na cestu )
Výpočet celkového základního honoráře podle honorářových zón a započitatelných nákladů
- pro stavby a objekty rozeznává řád pět honorářových zón, které podle náročnosti odpovídají pěti kategoriím
objektů
- Zařazení staveb a objektů do honorářových zón je obsaženo v jednotlivých částech řádu:
pro pozemní stavby, pro inženýrské stavby, pro technologické stavby a objekty a technologická zařízení.
- stanovují se celkové základní honoráře pro stavby nebo objekty, jejichž započitatelné náklady se pohybují v
rozmezí od 0,5 mil. Kč, popř. 1 mil. Kč do 1000 mil. Kč.
- profesní výkony se dělí do 9 výkonových fází, každé z devíti výkonových fází (1 až 9) odpovídá podíl z
celkového základního honoráře, vyjádřený v procentech takto:

Způsob stanovení ceny, skladba nabídkové ceny, její kalkulace, náklady, sjednání ceny, dohoda o ceně.
Nabídkový propočet v předprojektové přípravě, podklady a pomůcky pro zpracování rozpočtu k ocenění
stavebních nákladů.
Cena – peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro ocenění k jiným účelům
- v tržní ekonomice jí chápeme jako peněžní hodnotu očekávaných přínosů oceňovaného zboží
- sjednává se pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství, kvalitativními a dodacími podmínkami, popř.
číselným kódem jednotné klasifikace
- při sjednání musí být uvedeny všechny podmínky, za kterých je cena sjednána, řídit se zákonem o cenách
(526/1990)
- ve smlouvě o dílo obvykle cena podle rozpočtu (bez písemného souhlasu objednatele nesmí být zvýšena)
-výše ceny zboží potřebuje pro rozhodování objektivní měřítko – etalon, se kterým se toto zboží může
porovnávat, tato kategorie ceny se nazývá cena obvyklá – vychází ze srovnání parametrů užitných vlastností a
ceny daného zboží s vlastnostmi a cenami srovnatelného zboží prodávaného v době uzavření dohody o ceně.
Způsob stanovení ceny
Nabídková cena stavebních prací = NÚV + NÚČ + RS + Z + DPH
NÚV – náklady úměrné výměrám , NÚČ – náklady úměrné času, RS – režie správní, Z – zisk
– sjednání souhrnné ceny (paušál) – drobné stejné stavby
- jednotkové ceny prací, dodávek a služeb
- hodinové sazby
- skutečně vynaložené náklady
- kombinace
Dohoda o ceně – dohoda o výši ceny nebo způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob
cenu dostatečně určuje.
- vznikne také tím, že kupující zaplatí cenu ve výši požadované prodávajícím

Skladba nabídkové ceny
1) práce projektantů (hodinová sazba dle profesí a předkládaného počtu hodin )
2) režijní náklady projekční kanceláře (odhad nebo procenta z 1 )
3) zisk (odhad nebo procenta ze součtu 1 + 2)
4) výroba dokumentace a další administrativní výkony (počet paré x počet A4 x jednotkový náklad )
5) cestovné
6) ceny subdodávek a průzkumů
7) poštovné a přepravné
Nabídková cena stavebních prací = NÚV + NÚČ + RS + Z + DPH
Nabídková cena inženýrských prací = NÚV + RS + Z + DPH
NÚV – náklady úměrné výměrám (podle jednotkových cen)
NÚČ – náklady úměrné času (vliv doby trvání stavebních prací
RS – režie správní
Z – zisk
DPH – den z přidané hodnoty
Kalkulace výše ceny
- pro stanovení vlastních nákladů, zjištění konkurence schopnosti, vyžadováno při konkurzech
Jednotková cena
– pro potřebu oceňování stavebních prací se využívají ve valné většině tzv. jednotkové ceny. Pojem jednotková
cena znamená, že je to cena za jednici stavební konstrukce a práce (např. m3 vykopávek, m2 keramického
obkladu apod.), která byla zvolena u soustavy cen, vytvořené pro co nejvystižnější ocenění stavebního objektu v
návaznosti na podrobnost projektu.
V katalozích směrných cen (např ÚRS Praha, a.s.) jsou jednotkové ceny uváděny za jednotlivé položky
stavebních konstrukcí a prací.
Základem třídění jednotlivých prací je TSKP – třídník stavebních konstrukcí a prací – popisovník PS – klasifikace
struktury staveb.
Kalkulační členění nákladů
– náklady jsou přiřaditelné přímo kalkulační jednici. Jsou to přímé, základní nebo jednicové náklady
- nebo jsou to náklady zjistitelné jen v celku, aniž by bylo zřejmé, kolik jich na kalkulační jednici připadá (mzda,
nájemné), lze je stanovit na jednotlivé činnosti tam uskutečňované
Kalkulační jednice = je nositel nákladů a je představován měrnou jednotkou produkce (jednicové náklady se pak
člení podle charakteru jednic ve tvaru kalkulačního vzorce)
Kalkulace
– přímá (náklady na kalkulační jednici)
- přirážková - „rozpuštění“ režijních nákladů do cen
Obecný vzorec – kdy rozvrhovou základnu tvoří přímě mzdy(mzdy největší položka kalkulace)
Celkové režijní náklady
Přirážka (%) = ------------------------------------rozvrhová základna
Rozvrhová základna
– přímé mzdy
- materiálové náklady ( vázáno na pořízení + skladování materiálu) - materiál největší položka kalkulace
Účel kalkulace
-vyčíslit náklady, které vznikají
-zjistit postavení vůči konkurenci
-bývá požadována při kokurzech
Náklady
= spotřeba věcných prostředků a práce vyjádřená v penězích
Členění:

a) podle druhu
– materiálové, mzdové, nemateriálové
- finanční (pojistné, penále)
- osobní (mzdy, odměny)
b) podle účelu
– přímé (jednicové)
- nepřímé (režijní)
c) podle vztahu ke změnám objemu výroby
– fixní -stálé(např. materiál)
- variabilní-proměnlivé (např. mzdy)
d) účetní
– provozní
- finanční (úroky, změny kurzů…)
- mimořádné (manka, škody… )
e) podle času, kdy jsou spotřebovány
– běžné (spotřeba v běžném období = výkaz zisků a ztrát)
- investiční (spotřebovávají se postupně pomocí odpisů)
hospodářský výsledek – rozdíl mezi celkovými náklady a výnosy podniku
(Z = zisk/ztráta) = výnosy - náklady
Nabídkový propočet:
Podklady
– výkresy - projektová dokumentace (SP, PS ) , výměry
- postup a organizace výroby (POV)
Pomůcky
– normativní základna dodavatele (spotřeba živé a mrtvé práce (materiál))
- nabídky cen materiálu a subdodávek (ceníky a sazebníky)
- údaje o provádění ( stavebně - technologický projekt )
Postup sestavení: zhotovitel, před zahájením díla
1. stanovení technologie prací
2. stanovení objemu prací (výkazy výměr, soupis prací)
3. přiřazení jednotkových cen

(3) Celkové náklady stavby jejich účel a obsah potřebný k procesu rozhodování
a hodnocení investiční výstavby.
Propočet celkových nákladů stavby v přípravné fázi investičního cyklu jako jeden z důležitých podkladů pro rozhodování o dalších etapách
investice. Charakteristika nezbytných součástí stavby z hlediska budoucího užívání a potřebných nákladů. Členění a obsah celkových
nákladů pro stavby hrazené ze státního rozpočtu. Technickohospodářské ukazatele, jejich stanovení a užití k propočtu nákladů na
stavební objekty (tzv. ZRN).

Propočet celkových nákladů stavby v přípravné fázi investičního cyklu jako jeden z důležitých podkladů
pro rozhodování o dalších etapách investice.
Celkové náklady stavby - CNS jsou náklady vynaložené na: přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu.
Zpracovávají se:
- v zadání stavby => propočet
- v realizační dokumentaci => rozpočet
Postup sestavení CNS
- rozčlenit činnosti na:
- přípravu
- realizaci
- uvedení do provozu
- specifikovat:
a) novostavba (stavební objekty, provozní soubory – technologie)
b) modernizace, rekonstrukce investiční prostředky – pouze ze zisku
c) opravy, údržba – lze použít provozní prostředky
- specifikovat požadavky na inženýrské a projektové práce, pozemky
- návrh provozních souborů, potencionální výrobci ( dodavatelé ), ohodnocení ( ocenění) : dodávky – 70%,
montáže – 30% z ceny
- návrh stavebních objektů: podle požadavků investora (uživatele), určení architekta (projektanta) s ohledem na
obecné požadavky (stavební zákon, požární bezpečnost, hygienické podmínky… a podmínky příslušného
stavebního úřadu) . Do stavebních objektů patří i inž. sítě, příprava území, demolice, sadové úpravy, čisté ter.
úpravy, parter.
.
Propočet nákladů na stavební objekty ( SO)
Podle účelu a materiálového, technologického charakteru hledáme ZRN na podkladu THU (technickohospodářský ukazatel)
ZRN
THU = ----------- = Kč / m2 (m - sítě)
vel. SO
Pro zcela atypické SO provést rozbor podle převažujících konstrukčních prvků. Určení rozměrů SO, výpočet
obestavěného prostoru, případně další určující parametry – počet lůžek, garážových stání…
Vynásobením THU velikostí objektu obdržíme ZRN pro SO.
>>> ZRN jsou základnou pro odvození nákladů na:
- projektové a inženýrské práce (činnosti)
- umístění staveniště
- kompletační činnosti dodavatele – revizní zprávy a zkoušky
- rezervu

Charakteristika nezbytných součástí stavby z hlediska budoucího užívání a potřebných nákladů.
1) Dodávka a montáž provozních souborů (PS) – technologických strojů a zařízení pevně
spojených se stavbou (není to TZB ta jsou zabudována a patří tak do stavebních objektů
2) Stavební objekty (SO) - !!! mezi SO patří také:
a) inženýrské sítě

b) příprava území, HTÚ (hrubé terénní úpravy)
c) demolice
d) čisté terénní úpravy (ČTÚ)
e) úpravy parteru
>>> ZRN, NUS, KČD, zkoušky
Přibližné náklady – porovnáním s podobnými objekty již pořízenými s přihlédnutím ke změnám cen. Vypočtené
v Kč na 1 m3 obestavěného prostoru na 1m2 vozovek, na jedem metr trubních vedení = obdržíme tak technickohospodářský ukazatel (THU) ZRN

Členění a obsah celkových nákladů pro stavby hrazené ze státního rozpočtu
Celkové náklady stavby (str.20-24 ve skriptech EKN)
Ukazatele investiční bilance potřeb a zdrojů
a) náklady přípravy a zabezpečení výstavby
1) inženýrská činnost (2 – 7%)
2) projektová dokumentace (ke stavebnímu povolení) ( 3 – 10%) (12 – 18%-rkn)
3) výkupy pozemků určených k zástavbě
4) výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu
5) jiné náklady (geologický průzkum, architektonické soutěže)
b) náklady stavební části stavby
– ZRN
- VRN (náklady na zařízení staveniště) – umístění stavby=NUS (3% ZRN)
c) náklady technologické části stavby
– dodávka (70% ceny provozního souboru)
- montáž (30% ceny provozního souboru)
d) náklady na stroje, přístroje a zařízení
1) dopravní prostředky
2) výpočetní technika
3) další zařízení
e) náklady na nehmotný investiční majetek
1) programové vybavení
2) nákup ocenitelných práv
3) náklady na nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti
4) náklady na nehmotný investiční majetek jiný
f) investiční náklady ostatní
1) náklady na pěstitelské celky trvalých porostů (např. chmel)
2) odvody za odnětí zemědělské půdy a lesní půdy (poplatky)
3) náklady úplatného převodu pozemku
4) náklady úplatného převodu nemovitostí
5) úroky z úvěrů
6) úroky z dodavatelského úvěru
7) ostatní náklady
g) rezerva
– 7 – 10% ( až do 20% u památek – neví se, na co se naráží)
Investiční náklady celkem: suma a) – g)
h) další náklady spojené s investicemi
1) splátky úvěrů
2) splátky dodavatelských úvěrů
3) příspěvky na sdruženou investiční výstavbu
4) ostatní potřeby
i) neinvestiční náklady
– pod 40(60) tis. (provozní prostředky), drobný majetek nespojený se stavbou, penále
CNS = a) - i)
Zdroje investora:

- vlastní zdroje ze zisků
- úvěry, půjčky
- systémové dotace ze státního rozpočtu
- individuální dotace ze státního rozpočtu
- zahraniční zdroje
- příspěvky přijaté na sdruženou výstavbu
Členění nákladů užívané na západě:
- náklady na koupi pozemku
- stavební a technologické náklady ( hard costs = „tvrdé“ náklady )
- „měkké“ náklady (soft costs)
- náklady financování
CNS v přípravné fázi investičního cyklu – vliv na: konstrukční řešení, rozsah, umístění, volbu dodavatelů,
materiálů, způsob provedení

Technickohospodářské ukazatele, jejich stanovení a užití k propočtu nákladů na stavební objekty (tzv.
ZRN)
THU
- slouží k plánování technicko-ekonomických nároků a účinků projektů. Jeho rozměr je Kč/m³.
= náklady, které musí investor vynaložit na každou měrnou jednotku (m3, m, m2) stavebního záměru
- stavební objekty dělené podle účelu a materiálu > kód JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů): např.
801.42 (skupina objektů.účel, materiálová varianta)
- sestavuje ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví) každý rok - pomocí výsledné kalkulace z účetnictví
případně statistickým vyhodnocováním dokončených činností
- protože jde o hypotetickou stavbu bez určeného staveniště je ukazatel na úrovni základních rozpočtových
nákladů (ZRN)
ZRN
Kč
THU = ------------ = ------------Vel. SO
m3 (OP)
→ ZRN = THU x měrná jednotka – stavby, přípojky, oplocení terénní a sadové úpravy, komunikace, …
Ze ZRN se odvodí náklady na VRN:
- projektové a inženýrské činnosti
- umístění staveniště
- kompletační činnosti dodavatele
- rezervu

(4) Investice, ekonomická efektivnost.
Charakteristika investic, jejich formy, co to znamená „investovat“. Investiční prostor, jeho součásti a jejich význam pro ekonomickou
efektivnost. Kritéria hodnocení ekonomických příležitostí. Zásady měření ekonomické efektivnosti. Základní veličiny vstupující do
hodnocení investice, náklady výnosy, tvorba zisku. Ukazatelé hospodárnosti – efektivnosti, jejich účel a význam. Ekonomická efektivnost
projektu - investice a její kritéria.

Charakteristika investic, jejich formy, co to znamená „investovat“.
Investice (ivestovat) = obětování dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty
(spotřeby)
= činnost ekonomického subjektu, jíž vkládá část svého důchodu do majetkových složek s předpokladem
dosažení většího výnosu v budoucnosti.
= činnost, která má rozmnožit nebo uchovat kapitál
= tok výdajů určený na realizaci projektu, jehož produkce neslouží bezprostřední spotřebě
= toková veličina
- zvyšují fyzický kapitál i zásoby(nemovitost)
investice (obecně) = určité množství práce k reprodukci základních prostředků:
- investice ( více než 40 – 60.000)
→odložená spotřeba získaná díky „ disponibilnímu zisku“
→zařízení, stroje, inventář
Základní skupiny investic
---

investice
portfoliové

reálné
- přímé podnikání
ve výrobě a službách
- nemovitosti
- drahé kovy a umělecké předměty

--/
finanční
/
- peněžní vklady
/
- depozitní certifikáty
/
- dluhopisy
/
- pokladniční poukázky
/
- obligace státní, podnikové,
/
komunální
/
- hypotéční zástavní listy
/
- poskytnutí individuální půjčky
/
- akcie
/
- pojistky a renty
/
- finanční spoluúčast při podnikání
/
jiných
/------------- - majetkové a podílové listy

REÁLNÉ : přímé podnikání ve výrobě, nemovitosti, drahé kovy a umělecké předměty (vázány na určitý předmět)
Rozlišují se investice do hmotného majetku (budovy, zařízení, půda, zásoby) a investice nehmotné (do
vzdělání, výzkumu, vývoje, zdraví), investice hrubé, které představují jejich celkovou hodnotu bez odpočtu
znehodnocení kapitálu, a investice čisté, které představují hodnotu po provedení tohoto odpočtu.
Investiční majetek a jeho členění
- investiční majetek je majetek s dobou užití delší než jeden rok s hodnotou vyšší než 40 tis., postupně se
odepisuje.
1) Hmotný investiční majetek (HIM)
a) věcný majetek – nemovitý ( pozemky, budovy čili vše co je spojeno se zemí)
- movitý ( stroje, zařízení, umělecká díla, předměty z drahých kovů)
b) technická zhodnocení – výdaje na dokončení stavby, rekonstrukce, modernizace, vše, co zvyšuje cenu
majetku

c) drobný hmotný investiční majetek ( DHIM ) – o kterém firma (účetní jednotka) rozhodla, že bude zařazen do
DHIM cena může být menší než 40 tis a doba kratší než 1rok.
d) příslušenství HIM – předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence
(umělecká díla jako součást stavby)
2) nehmotný investiční majetek –složky majetku, jehož ocenění je větší než 60 tis. Kč. (patenty, licence, know
how projekty, práva, goodwill, software)
FINANČNÍ: = investice peněžních prostředků a majetku, které jsou určené k dalšímu zhodnocení a získání
kapitálu v podobě dividend, úroků, výnosů z pronájmu a podobně. Nejde o majetek, který podnikatel potřebuje k
provádění své provozní činnosti.
Jsou určeny k:
a) obchodování – nemovitosti, um. díla, sbírky, předměty z drahých kovů
b) dlouhodobému ukládání peněžních prostředků – déle než jeden rok
- cenné papíry a vklady majetkového charakteru (akcie)
- cenné papíry a vklady úvěrového charakteru ( obligace, vkladové listy, certifikáty )
c) poskytování dlouhodobých půjček
d) pronájmu provozních jednotek
PORTFOLIOVÉ: majetkové a podílové listy
Pořízení investičního majetku je možno:
a) koupí nebo také dodavatelsky
b) zhotovením vlastní činnosti
c) bezúplatným nabytím (darováním)

Investiční prostor, jeho součásti a jejich význam pro ekonomickou efektivnost.
Investiční prostor: současná hodnota - výnos - budoucí hodnota
Nejistota a čas
Inflační očekávání (expektace) => otázka- spotřebovat (spotřebitelé) nebo investovat(investoři)?
Úvaha investora:
a) odhaduje budoucí hodnotu, ale neví, kolik má za ní měl obětovat (dát) – vypočítá dnešní hodnotu
b) odhaduje budoucí hodnotu, ví, kolik za ni bude muset dnes obětovat, ale potřebuje si tuto příležitost porovnat s
jinými příležitostmi (porovnání vnitřního výnosového procenta)
add a) je-li budoucí hodnota vyšší než cena, za kterou můžeme dnes investici pořídit →
investujeme !
add b) známe náklady na dnes pořízenou investici a výnosy z ní (budoucí hodnoty) → vnitřní
výnosové procento.

Kritéria hodnocení ekonomických příležitostí
Kritéria hodnocení investičních příležitostí:
1. výnosy – představuje všechny příjmy z investice od okamžiku, kdy do ní vložíme peněžní prostředky až do
okamžiku posledního příjmu (např.likvidace) této investice.
2. riziko/bezpečnost (stupeň nejistoty) - představuje možné odchýlení skutečných výnosů od očekávaných
3. stupeň likvidity – rychlost, s jakou přeměníme investici zpět v hotové peníze
Vztah mezi dnešní hodnotou (PV), budoucích výnosů (R) a výnosovým procentem (r)
R1
R2
Rn
PV = -------- + ---------- + … + ---------1+ r
(1 + r)²
(1 + r)ⁿ

Zásady měření ekonomické efektivnosti
- měření v naturálních jednotkách (např. spotřeba paliva/ jednotka výkonu)

- hodnotové měření – ošidný výsledek >>> metodika propočtů zásadní otázkou, kontext na mezinárodní srovnání

Ukazatelé hospodárnosti – efektivnosti, jejich účel a význam
skripta str.51-53

- vyjadřují využití vkládaných prostředků, možnost určit životaschopnost projektu, popřípadě rozpracovávat další
varianty a jejich výběr . Efektivnost je vztah mezi účinky a nároky, které na získání příslušných účinků musíme
vynaložit.
Kriteria: rentabilita kapitálu, doba úhrady-návratnost, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové %.
UKAZATELE:
1) relativní (poměrné): vyjadřují intenzitu získávání účinků ve vztahu k nárokům
zisk / kapitál, výnosy / kapitál, zisk / výnosy, náklady / výnosy, osobní náklady / výnosy,
2) absolutní – vystupují v naturálním a peněžním vyjádření (objemy nákladů, CNS…)
3) smíšené – poměřují hodnotu v peněžním a naturálním vyjádření = výnosy / počet zaměstnanců (produktivita
práce)
Zisk – to, co zůstane po uhrazení všech nákladů
*zisk = výnosy – výrobní náklady – finanční náklady
* zisk po zdanění = zisk – daň z příjmu
Ukazatele rentability:
= vztah zisku a vložených prostředků pro určitý normální časový úsek s plným využitím kapacity
Členění rentability:
rentabilita ZP (základní prostředky) (HIM – hmotný investiční majetek )
rentabilita VF (výrobní fondy)
rentabilita nákladů
rentabilita vlastních výkonů (pracovníci firmy)
Rentabilita (Rn) – ziskovost, v (%) nebo v Kč/ Kč
Znamená kolik zisku je třeba přičíst k nákladům, abychom získali potřebné výkony
Zisk (Kč)
Rn = ------------------- x 100%
Náklady (Kč)
Rentabilita výkonů Rv
Kolik zisku se získá z každé koruny výkonů
Rentabilita (RHIM) ( rentabilita investičního majetku) – vyjadřuje velikost ročního zisku na Kč investičního
majetku.
Zisk (Kč)
Rzp = ------------------------Velikost HIM (Kč)
Rentabilita (Rvf) (rentabilita výrobních fondů) – používá se při hodnocení hospodaření
Ukazatelé účinnosti:
- vypovídají o vztahu mezi účinky a nároky (př. produktivita práce )
objem produkce, vývozu
Objem IM, náklady na výrobu
--účinnost ZP (HIM)
--produktivita práce
Ukazatelé náročnosti:
- vypovídají o vztahu mezi nárok y a účinky (převrácené hodnoty ukazatelů účinnosti)
- poměr mezi objemem investičního majetku a počtem pracovníků
- poměr mezi náklady a výkony
--vybavenost ZP (HIM)

--nákladovost výkonů
Ukazatelé návratnosti
- za kolik roků provozu pořízeného inv. Majetku se získá objem finančních prostředků, který se rovná celkovým
nákladům na pořízení
U – návratnost v rocích
I – investiční náklady
O – odpisy investičního majetku
Z-roční zisk
I
U = -----------Z+O
Pro rekonstrukci a modernizaci použijeme:
I
U = -----------------Δ(Z+O)
( Z + O) = přírůstek zisku a odpisů způsobeným dodatečným vložením prostředků
1
U <= -------p
= doba návratnosti nemá překročit převrácenou hodnotu běžné úrokové sazby
Metody
– statické (bez vlivu času a inflace)
- dynamické
Úroky - úrokování
- pro výpočet úrokových nákladů
- úvěr →úrokovou smlouvou → termíny a výše splátek při jednoduchém úrokování:
J – jistina (částka )
ú - úroky
p – úroková sazba
t – doba splácení
Jxpxt
u´ = -------------100
( pa – roční úroková sazba )
(ps – pololetní úroková sazba )
( pq – čtvrtletní úroková sazba )
Složité úrokování – úroky z úrokování
ú – úrok za t let
p – úroková míra v procentech
t –počet let, po které je finanční jednotka podrobena ročení
p t
u´ = J ( 1 + ------ ) - 1
100
p
1 + ------- = úročitel, hodnota je diskont
100
1
---- = d - diskont
ú
diskont:
Po – dnešní hodnota

d – diskontní sazba
Pt – hodnota v roce t
Pt
Po = ---------------( 1 + d) t
- je – li vypočtená dnešní hodnota vyšší než cena, za kterou dnes můžeme danou investici pořídit, pak
investujeme
Úroková míra:
z – zisk ( banky )
r - rizika spojená s finančními operacemi
i – inflační tlak
P=z+r+i
vnitřní výnosové procento – v propočtech je očekávané, po realizování je skutečně vypočteného na základě
výdajů a výnosů
I – investiční náklady
Z – zisk ( čistý výnos )
VVP – vnitřní výnosové procento
Z
I = -----VVP

Základní veličiny vstupující do hodnocení investice, náklady, výnosy, tvorba zisku
- charakterizují vstupy a výstupy investice (rekonstrukce, modernizace) a faktor času.
1) Jednorázové náklady (Jo)
= náklady na pořízení majetku, tzn. celkové náklady stavby (CNS) včetně zásob a úroků z úvěru
- určují se: propočtem (zadání stavby) nebo rozpočetem (nabídka dodavatelů)
=> umožňují určit maximální cenu → cílová cena.
3) Obnovovací náklady = náklady na generální opravy, rekonstrukce, modernizace ( tedy Jo) nebo náklady
spojené s opravami a údržbou (tedy výrobní náklady), z hlediska hodnocení ekonomické efektivnosti bude hranicí
výše úrokové míry a doba splácení úvěru na obnovu ZP
4) Aktualizované náklady (AN) – převod nákladů na pořízení a údržbu ZP na současnou hodnotu, tzn. náklady
vynaložené v různých období převedených diskontováním na hypotetickou hodnotu dnešní
5) Pořizovací hodnota hmotného investičního majetku (PHHIM) – zahrnuje nabývací cenu HIM, dopravu,
montáž, zkoušky, příslušnou daň, náklady na projekty
6) Reprodukční hodnota (RH) – je hypotetická cena stávajícího HIM stáří t let, kterou by bylo třeba zaplatit za
tentýž HIM dnes.
7) odpisy (OHIM) – opotřebením majetku
Opotřebení může být:
a) fyzické – mechanické, únava materiál., přírodní vlivy
b) morální – technický vývoj, zastarávání
Odpisy se stanoví procentem z pořizovací ceny nebo podle předpokládané doby používání a více podle daných
tabulek:

Odpisová skupina
Doba odpisování
1
4
2
8
3
15
4
30
5
45
Jestliže po několika letech sečteme částky odpisů, získáme částku, které se říká oprávky, která vyjadřuje o kolik
Kč se snížila cena investičního majetku za dobu používání)
Odepisování lineární
Jo x k
Roční odpisy vypočítáme ON = ------------100
O – odpis v daném roce
Jo – jednorázové náklady
K – roční odpisová sazba

Zvýšená vstupní hodnota – zrekonstruování vylepšení majetku →jeho cena se zvyšuje
7) kapitalizace ( Kk) – je přepočet důchodů z kapitálu na výši vkladu Jo, který by při průměrné úrokové míře p
vynášel daný důchod (nebo dividendu):
8) reálná hodnota stavby (Jr) – zahrnuje časovou hodnotu stavby / (reprodukční cena mínus opotřebení) plus
ostatní náklady dle hlav propočtu ( pozemky, projekty, vedlejší náklady atd.)
9) nájemné (N) – úhrada nákladů na odpisy, opravy, údržba, administrativa, daně a poplatky, neodepisuje se
vytápění, TUV, úklid, apod.
10) Vážené jednorázové náklady JØ – vážený průměr mezi reálnou hodnotou stavby Jr (odhad ceny nemovitosti
např. dle vyhlášky) a kapitálovými výnosy tíže stavby (7). Jde o to, že i malá stavba může v atraktivním území
nést výnosy a tím se zhodnotí.
11) prvotní náklady (Np) – zahrnují náklady:
1) hmoty, materiál (H)
2) paliva, energie (PE)
3) Opravy a údržba (OU)
4) Ostatní výnosy mat. povahy, odpisy neinvestičního
5) Služby nemateriálové povahy
6) Časové rozlišení nákladů
(1-6)=> materiálové náklady a služby bez odpisu základních prostředků
7) mzdové a ostatní osobní náklady (H + OON)
8) účelově zahrnuté náklady finanční, pokud mají přímou souvislost s předchozími náklady
12) Výrobní náklady (Nv) – tvoří součet nákladů provozních + odpisy investičního majetku
13) Finanční náklady (Nf) – tvoří:
1.úroky z úvěrů
2. daně, odvody a příděly (DOP)
3. ostatní (poplatky apod. )
14) Náklady celkem (Nc) – jsou součtem všech nákladů
Nc = Nv + Nf
15) Zisk hrubý – je rozdílem mezi výnosy a mat. náklady
16) Zisk bilanční (Zb) – rozdíl mezi výnosy a výrobními náklady
Zb = V - Nv
17) Zisk disponibilní (Zd) – je zisk bilanční zmenšený o povinné daně, odvody a příděly
18) Zisk volně použivatelný (čistý Zč) – libovolně používat nebo vložit do dalšího podnikání

19) Výrobní fondy (VF) – součet hodnoty základních prostředků + zásob (materiál + zařízení staveniště)
20) výnosy (V) – tvoří tržby, výkony, mimořádné výnosy z výrobních, nevýrobních i obchodních činností.

Ekonomická efektivnost projektu - investice a její kritéria
Efektivnost – vyjadřuje účinnost vložených prostředků z hlediska jejich výsledku, efektivnost a ekonomie jsou
prakticky synonyma
Investice – pro uchování hodnoty peněz nebo lépe pro jejich rozmnožení, správně posoudit současnou i budoucí
situaci, znamená to něčeho se v současnosti vzdát, abychom v budoucnu získali více.
vstupy
nároky
Hospodárnost ( ekonomie ) = ------------ = ------------výstupy
účinky
porovnání v časové řadě
Ekonomická efektivnost projektu
1) kriteria
rentabilita kapitálu
doba úhrady (návratovost - T)
čistá současná hodnota
vnitřní výnosové procento (IRR) T=1/IRR
2) ukazatelé rentability – vztah zisku a vložených prostředků pro určitý normální rok provozu
projektu s plným využitím kapacity.
– pokud relativní ukazatele vypovídají o výnosu na jednotku nákladů jedná se o rentabilní ukazatel.
Vliv času →faktor času →vliv měnící hodnotu peněžní jednotky v čase.
P

Úročitel ú = ( 1 + ------ ) t
100

P – úroková míra
t - počet úrokových období
P=z+R+i
i – inflační tlak
R – riziko
z - zisk
Současná hodnota v budoucnu vynaložených finančních prostředků vyjadřuje :
1
Odúročitel ( diskont ) d = ---u´
goodwill – dobré jméno firmy, současná hodnota očekávaných budoucích zisků
n

HPOD = Σ zt x d
t=1

Anuita = splácení půjčky i s úroky formou stále stejných vysokých splátek po urč. období
roční zisk

3) rentabilita vlastního kapitálu = ------------------Vlastní kapitál

4) rentabilita dlouhodobě vložených prostředků = zisk + úrok/ investice včetně nákladu projektu )
A
U
5) Nákladovost kapitálu: uk = ra x ------ + ru ( 1 – sd ) x ---K
K

ra = očekávaný výnos kapitálu
ru = úroková míra úvěru
sd = sazba daně z příjmu
A = velikost vlastního kapitálu
U = velikost úvěru
K = celková výše kapitálu
Výhodný nástroj k rychlému posouzení výhodnosti podnikatelských projektů, zvláště těch s krátkou životností ( do
pěti let )
Nevýhody : závislost na platných pravidlech účetnictví ( ovlivňuje výši účetního zisku), nerespektuje časovou
hodnotu peněz.
6) čistá současná hodnota = součet diskontovaných čistých peněžních toků projektu za celou dobu užívání =>
výhodnost projektů s kladnou čistou současnou hodnotou. Záporná hodnota snižuje tržní hodnotu firmy.
7) vnitřní výnosové procento – VVP
Vztah mezi dnešní a budoucí hodnotou
- očekávané
- skutečné
Hledáme takový odúročitel (1/ ú), při jehož použití je čistá současná hodnota peněžních toků ( za období
výstavby a doby podnikání ) rovna nule.
= na jak zúročenou vkladní knížku bychom museli vložit peníze, které hodláme obětovat na investici, abychom
mohli každý rok vybírat obnosy shodné s budoucími výnosy investice v jednotlivých letech.

→udává, o kolik procent narůstá v průměru za celé období trvání investice hodnota investovaných
nákladů.

8) Tržní hodnota
Tržní hodnota
čistý výnos + JP Zd
------------------- = ------------------------ = -----( komerční )
VVP
P
Jp-jednorázové příjmy

(5) Uplatnění architekta – podnikatele v tržním prostředí
Fuknce stavebního trhu, vzájemné vazby a úlohy jednotlivých subjektů v tržním hospodářství, všeobecné okolí a úkolové okolí působící na
činnost architekta jako manažera projektu. Zvláštnosti cílového usměrňování, řízení, regulace, organizování. Proces řízení – managerský
kruh, záladní mng fce a dovednosti. Hlavní úkoly architektů managerů. Typy organizačních struktur vhodných pro řízení projektů-výhody a
nevýhody.

Funkce stavebního trhu, vzájemné vazby a úlohy jednotlivých subjektů v tržním hospodářství.

Subjekty
-poptávka: vlastníci, stavebníci, investoři, developeři - strana zákazníků, objednatelů
-nabídka: dodavatelé projektů, staveb, materiálů – strana dodavatelů, zhotovitelů
-další účast: veřejnoprávní subjekty, orgány a instituce státní správy, organizace a občané, jejichž zájmy jsou ve
stavebním procesu dotčeny

Podstata stavebnictví:
stavební proces = činnost na staveništi
Stavební proces spjat s:
- stavebním výzkumem a vývojem
- geodetickými pracemi
- průzkumy
- projektováním
- těžbou surovin

Specifické vlastnosti stavebnictví:
výrobek/ stavba se nepohybuje
pohyblivé staveniště
vliv počasí, sezónnost
individuální charakter výroby
rozstříštěnost výstavby
velká hmotnost výrobků
dlouhá životnost staveb
stavební trh

Úloha architekta
- studie staveb, ÚP, urbanismu, interier, tendr, výběr dodavatele, inženýring, odborník na SÚ, odborník ve
stavebnictví – vývoj materiálů apod., odborník na trhu s nemovitostmi
Stavba – souhrn stavebních prací včetně dodávek strojů apod. na souvislém místě a v souvislém čase, které mají jako celek ekonomickou,
případně společenskou funkci.
Stavební objekt – prostorově ucelená, technicky samostatná část stavby, která plní vymezený účel nebo funkci (např. přípojky, parkoviště)
Provozní soubor – propojený soubor strojů a zařízení včetně montáže, který slouží k zajištění dílčího procesu.
účast subjektů na přípravě a realizaci stavby: - kokurzní výběrové řízení
MODEL 1: investor >>> architekt >>> hlavní kontraktor
MODEL 2: investor >>> projekt. manažer >>> architekt, konzultanti, hl.(sub)dodavatel
MODEL 3: investor >>> generální dodavatel >>> projektant, subdodavatelé

Všeobecné okolí a úkolové okolí působící na činnost architekta jako manažera projektu
systémy – uzavřený – bez interakce s vnějším světem
- otevřený – interakce s okolím

všeobecné okolí – síly ovlivňující organizaci a její úkolové okolí (např. zákony, ekonomika státu)
úkolové okolí – soubor sil a podmínek vznikající u dodavatelů, distributorů, zákazníků, ovlivňují schopnost
organizace získat vstupy a disponovat výstupy > vliv na krátkodobá rozhodnutí
vnitřní okolí – síly působící uvnitř organizace, vyrůstají z firemní etiky
řízení organizačního okolí – zjistit a porozumět příležitostem a hrozbám vycházejících ze všeobecného a úkolového okolí, informace, které
slouží organizaci k plánování, stanovení cílů a směrů jednání
kroky v řízení organizačního okolí – sepsat počet a relativní sílu působících sil na okolí organizace, analyzovat změny, které mohou být pro
organizaci příležitostí nebo hrozbou, udělat návrh = plán, jak získat výhodu a jaké druhy zdrojů, potřeb

Organizační okolí

Zvláštnosti cílového usměrňování, řízení, regulace

řízení, organizování, regulace – vzájemně závislé činnosti
usměrňování (předpoklady)
1) musí existovat prvek (jev, systém), který je schopen působit na prostředí
2) prvky, na něž je působeno (objekty), musí být schopny změny stavu (pohybu)
3) působení na objekt musí být účinné > změna objektu = usměrnění

(např. u legislativy a norem jako usměrňujících systémů nemusí být zpětná
vazba)

vymezení oblasti řízení

cílové usměrňování

PROVOZNÍ SFÉRA

SOCIÁLNÍ SFÉRA

zvláštnosti cílového usměrňování
1) časový průběh – začátek rozhodovacího procesu
- stanovení cílů
- formulace východisek
- rozhodování
2) zpětná vazba – má kontrolní charakter
- je interakční
3) sociální, společenská stránka
4) usměrňování - přímé (příkaz, směrnice, disciplína objektu)
- nepřímé (založené na zainteresovanosti)
5) usměrňování člověka v roli subjektu je vždy zprostředkované (rozhodovací proces volného typu)
6) člověk, jako subjekt, se nachová pouze jako prvek působení – situaci prožívá a hodnotí – to má spolu s dalšími
sociálními a psychickými aspekty zásadní význam při řešení cílového usměrňování
7) podstatou vazby je informace – analýzy usměrňovaných prvků zkoumající informace v systému – kybernetický
přístup k řízení (realita = pohyb informací)
Cílové usměrňování odstraňuje pomocí informací neurčitost na úrovni objektu
neurčitosti
– opakovatelné > řeší se podle pravidla
- opakované neurčitosti – relativně stálé postupy a vztahy > rozhodnutí organizátorská
- unikátní > zvláštní rozhodnutí
řízení v technické oblasti = regulace (kriteriem je míra volnosti)
regulace = usměrňování k e stanoveným limitům;
řízení = určení limitů a jejich změna

vztahy mezi řízením a organizováním

opakující se neurčitosti se řeší podle pravidla

unikátní neurčitosti - zvláštní rozhodnutí

organizování – převládá na nižších organizačních úrovních
- předností je plánovitost > kvalitnější rozhodování
- stačí občasná kontrola dodržování zásad
- šetří čas vedoucím pracovníkům, je spolehlivé
řízení – převládá na vyšších organizačních úrovních
- větší riziko nesystémového přístupu – vyžaduje větší kontrolu
- větší riziko nedosažení očekávaného výsledku
- subjektivnější, často uplatnění intuice, improvizace
- mnohem adekvátnější zvláštnostem situace
řízení v již existujícím systému = usměrňování, řízení, organizování, regulace
řízení (management) = souhrn jakýchkoliv usměrňovacích zásahů
součástí – plánování, prognózy, kontrola, organizace (přikazování)

Manažerský kruh - základní manažerské funkce a dovednosti
management = přistupuje k realitě jako k informacím (kybernetický přístup). Management je zvláštní tím, že řídící činnost
vyykonává jednotlivec nebo skupina lidí uvědoměle a tvořivě tak, že v souladu se svými zájmy působí na objekt řízení, aby
bylo dosaženo stanoveného cíle. Proces, kdy manager koordinuje aktivity lidí tak, aby dosáhli výsledků, kterých by jako
jednotlivci nedosáhli.

Stadia plánovacího procesu:
sběr informací
formulace cílů
sestavení a analýza variant dosažení cílů
zhodnocení výsledků, volby variant
druhy plánů:
strategický – dlouhodobý
takttický – cca 1 rok (plán výroby, finanční)
operativní – cca měsíc (konkrétní činnost, reaguje na změny)
základem řízení strategie:
vrcholové vedení řídí podnik jako celek, zabezpečuje vazby mezi činnostmi a útvary pro splnění cílů.
zabývá se politikou – obchodní, produkční, nákladovou, personální, sociální, investiční, finanční, technologickou.
formulace cílů:
tempo růstu, struktura výrobního programu, formulace předností, základní představy o organizaci podniku
Manažerské dovednosti
- technické (IT, účetnictví, inženýring) = specifické znalosti ve vazbě na konkrétní práce a techniky, které jsou
požadovány pro výkon role v organizaci
- lidské: (komunikovat, vést, motivovat) - schopnost porozumět, změnit, vést, kontrolovat chování jednotlivců a
skupin, komunikovat, koordinovat a motivovat
-koncepční –(koncepčnost a komplexnost ) – schopnost analyzovat a diagnostikovat situaci a rozlišit příčinua
následek
prostředky amnagementu:
formální = z postavení managera – ze systému odměn a trestů
neformální = znalosti a schopnosti, osobní vlastnosti, autorita, zkušenost, intuice
metody: podpora tvořivosti, pochopení podstaty lidské osobnosti, vztahy lidí v soc.skupinách, motivace, autorita,
kontrola

Hlavní úkoly architektů manažerů
základní fce managera:
plánování, organizování, vedení lidí, kontrola
hlavní úkoly managerů:
- budovat kokurenční výhodu
- udržovat etické standardy
- řídit rozmanitou pracovní sílu
- využívat nové druhy informačních systémů a technologií

Typy organizačních struktur
org. struktura = formální systém úkolů a vztahů určující využití zdrojů a dosažení cílů
org. design – proces, ve ketrém vedoucí (manažer) konstruuje konkrétní org. strukturu odpovídající okolnostem
nejvíce ovlivňující organizaci
faktory ovlivňující org. strukturu: org. okolí, technologie, strategie, lidské zdroje
typy organizačních struktur
tradiční pojetí – využívá základní formální principy specializace práce oddělení manažerské a operativní práce,
vztahy sledují hierarchické struktury
současné pojetí – umožňuje rychlou a stálou tržní orientaci, tvorbu sítí pro zlepšování schopností vnitřní a vnější
kooperace, nové řízení lidských zdrojů k udržení, využití a rozvoji potenciálu lidí

Seskupování zaměstnanců dle fce je organizačním rozhodovacím krokem. Zaměstnanci se spojují do oddělení a
vytváří organizační strukturu.
a) liniová struktura – nejjednodušší, jednostupňová
- menší organizace, přímý vztah k vedení (komplexní pravomoc), rychlé rozhodování, operativnost, disciplína
- liniové vztahy mají vertikální charakter, odpovědnost podřízených nadřízeným

b) liniová štábní struktura - mezi funkcionální a liniovou
- výkon odborných činností provádí skupina specializovaných útvarů (štábů) – rutinní prac. činnosti
- štábní vztah = není jistá nadřízenost a podřízenost, je to vztah odborné pomoci, služeb a spolupráce

c) funkcionální struktura
– tvořená všemi odděleními, které má organizace pro výkon své činnosti
- funkce = skupina zaměstnanců pracujících spolu a mají pro výkon svého povolání podobné dovednosti,
znalosti, techniky
- řídící činnost se dělí
výhody
– snadné učení sledováním ostatních
- větší specializace > vyšší výkon
- spolupráce s ostatními funkcemi
- snadnější sledování a hodnocení výkonu
nevýhody
– při růstu organizačních stupňů dochází ke snížení efektivity řízení
- při změnách produkce problém v komunikaci a koordinaci mezi odděleními a odbory

d) maticová struktura
– komplexní síť vztahů mezi produktovými týmy a funkčními odděleními
- organizační upořádání podle funkcí a produktů
- každý člen týmu je podřízen dvěma nadřízeným
- členové týmu jsou zmocněni a odpovědni za přijímání rozhodnutí
- řídící pracovníci musí ovládat více profesí

e) produktová (projektová) struktura
– časově omezená – dočasná struktura vytvořená k jednomu cíli
- spojení do specializovaných složek
- ruší vztahy dvojí podřízenosti
- funkční pracovníci jsou přidělení mezifunkčnímu týmu, mizí hranice mezi odděleními
- nahrazuje úzkou orientaci na cíl oddělení všeobecným zájmem na dosažení cílů organizace
- vztah vedoucích funkčních oddělení s členy produktových týmů má poradenský charakter

(6) Podnikatelský projekt, technicko-ekonomická studie při přípravě studie
Podnikatelský projekt, životní cyklus projektu - předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze.Formulace komerčních, technických,
finančních a ekonomických požadavků na projekt. Stanovení cílů projektu, velikost a umístění projektu. Bilance zdrojů a potřeb.
Charakteristika základních parametrů projektu včetně zásad pro budoucí provoz a užívání.Zásady variantního řešení.Úloha architekta ve
vztahu: klient (objednatel), veřejný zájem, životní prostředí při dodržování zásad bezpečnosti provádění, užívání, hygienických požadavků
a účelného vynaložení finančních prostředků. Základní charakteristiky technické a ekonomické proveditelnosti

projekt je soubor činností, ze kterých se skládá proces

Podnikatelský projekt, životní cyklus projektu – předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze
Projektem obecně můžeme chápat proces definování konkrétního záměru, plánování jeho dílčích etap a
následně řízení činností, vedoucích k jeho naplnění.
Podnikatelský projekt si takto můžeme představit jako plánování, organizování a řízení úkolů a jejich
vykonavatelů – zdrojů pro uskutečnění plánovaných cílů konkrétní společnosti, obvykle s limitovanými
prostředky a časem – cílem je prosperita
Podnikatelský projekt jako nástroj pro založení a řízení rozvoje podniku – firmy
- fáze předinvestiční: studie příležitostí, tech.-ekonom. studie, finančně ekonom. část
- otázka managementu, obsazení volného místa na trhu...
- analýzy v rámci trhu – zákazník, konkurence, trh...
Plánem – projektem může být jednoduše na listu papíru zapsaný seznam úkolů a jejich naplánovaný začátek a
konec. Naproti tomu komplexní plán může zahrnovat tisíce úkolů a zdrojů, rozpočtů, čítajících milióny korun.
Většina těchto projektů sdílí některé komponenty.
Vždy však můžeme říci, že projekt nebo také plánování je pohledem na budoucnost. Oprostíme-li se od
technického žargonu, je projekt předpisem (vzorem, modelem, šablonou), který nás má přenést ze stavu, ve
kterém se nacházíme "dnes", do stavu ve kterém se chceme nacházet "zítra".
Týká se části nebo celého životního cyklu stavby – sled fází:
1) Předinvestiční fáze
– studie podnikatelských příležitostí
- technicko-ekonomická studie projektu („feasibility study“) / studie proveditelnosti (analýza trhu, marketingová
strategie, výběr materiálů, technologií…, analýza rizik, finanční analýza – financování, efektivnost) je dokument,
který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek vlastně popisuje investiční záměr. Jejím účelem je
vyhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost a smysluplnost daného investičního projektu
a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.
Formulace projektu jeho cílů, zákaldních charakteristik
obsah:– marketingová strategie
- velikost firmy a umístění
- technologie výroby
- dopady na živ. prostředí
- finančně-ekonomická část - nákldy projektu, výnosy a náklady provozu, propočty ukazatelů ekonomické
efektivnosti
2) Investiční fáze
– vyjednávání a uzavírání kontraktů
- zpracování projektové dokumentace výstavby a předvýrobní marketing
- výcvik pracovníků
3) Provozní fáze
– zahájení provozu
- obnova složek projektu
- rozšíření projektu
- restrukturalizace (revitalizace) projektu

=>cílem projektů je, aby byly ziskové. Nebo musí být velký jejich veřejný přínos.
Musí se dodržovat zásady tvorby zdravého, bezpečného a kulturního prostředí. Případná náprava je drahá.

Základní ekonomické fáze
1) Přípravná fáze (před vlastní realizací)
• Plánování projektu a sestavení prováděcího plánu – nejdůležitější fáze projektového řízení. Obsahuje definování úkolů, stanovení
délky jejich trvání, stanovení vazeb mezi nimi a jejich přiřazení konkrétním jednotlivcům. Všechny následné akce vycházející
bezprostředně z informací, které zadáte v této fázi!
• Výběr z více variant projektu – obvykle navzájem se vylučujících alternativ, volba jednoho řešení.
• Vypracování technické dokumentace – vlastní vypracování prováděcí dokumentace, vypracování studie, studie proveditelnosti. Studie
proveditelnosti – "Feasibility study" – je souhrnem relevantních informací, umožňujících po jejich zhodnocení rozhodnout o realizaci, či
zamítnutí konkrétního projektu. Kvalitní studie proveditelnosti obsahuje zpravidla tyto části:
o Analýza trhu,
o marketingovou strategii,
o definice produkčních kapacit a výrobního programu,
o výběr materiálů, technologií a výrobních sil,
o teritoriální umístění výroby,
o finanční analýzu projektu, (struktura financování, Cash-Flow projektu, ostatní účetní dokumentace, ekonomická efektivnost projektu...),
o finanční ohodnocení projektu,
o analýzu rizik,
o analýzu nefinančních, či ostatních efektů (přínosy, jež lze těžko popsat finančními výstupy, popř. tyto jsou
2) Investiční fáze
• Řízení změn – tato fáze řízení projektu je soustavnou činností, která začíná okamžitě poté, co je vytvořen plán a končí s ukončením
projektu. Řízení projektu zahrnuje sledování a jeho neustálou aktualizaci na základě změn, které se v během realizace projektu vyskytnou.
• Předávání informací o stavu projektu, realizace nápravných opatření.
3) Provozní fáze
– vlastní projekt je ukončen a předchází do rutinního provozu.
(okopírované ze stránek: http://www.vokac.cz/projekty-projektyteorie.html)

Formulace komerčních, technických, finančních a ekonomických požadavků na projekt
- čím je stanovení cílů a požadavků přesnější, tím lepší výsledek
Technické požadavky na projekt (výrobek )
- funkčnost, ovladatelnost, hygieničnost, bezpečnost užití, estetická působivost, ekologická nezávadnost
- různé úrovně důchodu => různé nároky na výrobky (ne vždy požadována nejvyšší kvalita)
- zjištění technické úrovně porovnáním s konkurenčními výrobky
Komerční požadavky
- reklama - neosobní
=> sdělovací média (časopisy, TV, letáky, internet…)
=> snaha ovlivnit v krátkém čase hodně zákazníků
- osobní nabídka => hlubší psychologické působení na zákazníka
- podpora prodeje – soutěže, výstavy, veletrhy
- publicita – nepřímá propagace (např. charitativní akce…) => působí věrohodněji než placená reklama
Finančně-ekonomické aspekty
- vychází z analýzy trhu (zákazníka, konkurence) = marketingová studie
- náklady a výnosy projektu
- náklady provozu
- ukazatelé ekonomické efektivnosti (kriteria - rentabilita kapitálu, doba úhrady (návratovost - T), čistá současná
hodnota, vnitřní výnosové procento (IRR) -T=1/IRR)
Ekonomické posouzení projektu
- cílem je získat objektivní informaci o tom, zda je ekonomicky vhodné investici realizovat
- v principu spočívá v analýze a v porovnání všech nákladů, všech výnosů a všech rizik, které vzniknou
investorovi (developerovi. stavebníkovi) během doby, po kterou projekt sledujeme = studie ekonomické
proveditelnosti

Rizika se u jednodušších projektů se zpravidla posuzuji procentní sazbou z rezidua, tj. z rozdílu mezi výnosy a
realizačními náklady. Složitější a ekonomicky náročnější projekty vyžadují provést k vyhodnocení rizik analýzu
sensitivity, ve které se posuzuje, jaký význam na ekonomickou proveditelnost projektu může mít nedodržení
jednotlivých vstupních parametrů (doba výstavby, míra inflace, procento obsazení hotové stavby apod.).

Stanovení cílů projektu, velikost a umístění projektu ?
- základní ekonomická otázka – Co? Jak? Pro Koho? (zde ještě Kam?)
Jiný pohled na projekt objevíme po odpovědi na otázky:
Co má být uděláno?
Kým nebo čím to má být uděláno?
Kdy to má být uděláno?
Které činnosti musí na sebe navazovat?
Lze dělat více věcí souběžně?
Kolik to bude stát?
Bude pro plynulou realizaci dostatek finačních zdrojů?
Co se stane, nebude-li projekt dokončen včas?

Bilance zdrojů a potřeb ?
bilance je v podstatě celkový přehled:
- finančních( náklady, úroky, systémové výdaje/ úvěry,dotace, příspěvky), lidských (požadavky na dostupnost
pracovní síly – počet, kvalifikace), materiálových, technologických potřeb a zdrojů

Charakteristika základních parametrů projektu včetně zásad pro budoucí rozvoj a užívání ?
U projektu můžeme sledovat charakteristické rysy:
Komplexnost
Projekt koordinuje činnost rozličných subjektů ve prospěch sledovaného cíle. Do propočtů je nutno zahrnout
změny mnoha faktorů, dynamicky se měnících v čase.
Provázanost dílčích etap – úkolů

Jednotlivé úkoly jsou navzájem časově závislé nebo nezávislé, což je charakterizováno nejrůznějšími typy vazeb
mezi nimi.
Omezenost zdrojů a limitovaný čas
na realizaci, kapacitní, odborná, početní, či jiná omezení lidských zdrojů, finanční rozpočet projektu má obvykle
definovanou sumu a v neposlední řadě také materiálová omezení.
Neopakovatelnost
I když se může zdát, že některé typy projektů lze na stejné případy opakovaně použít, není tomu tak. Jakýkoliv
projekt bude vždy jedinečnou, neopakovatelnou záležitostí, postihující okamžitý stav prostředí, možností a
dalších proměnných. Je možné použít zevšeobecněných šablon pro přípravu stejného typu projektu, avšak jako
hrubý vstup do plánovacího procesu konkrétního případu. Vlastní projekt bude vždy jedinečný.
Vlastní vývoj v čase
Charakteristickým rysem projektu je skutečnost, že v okamžiku ukončení projektové přípravné fáze – vypracování
modelu, je projekt již zastaralý a potřebuje aktualizaci. S využitím scénáře postupného přibližování a analýzy
uskutečnitelnosti projektu vytváříme alternativní výpočty s daty, které odpovídají různým vývojovým etapám
projektu.
Vždy však můžeme říci, že projekt nebo také plánování je pohledem na budoucnost. Oprostíme-li se od
technického žargonu, je projekt předpisem (vzorem, modelem, šablonou..), který nás má přenést ze stavu, ve
kterém se nacházíme "dnes", do stavu ve kterém se chceme nacházet "zítra".
podnikatelský projekt:
obsah:
marketingová strategie
velikost organizace (firmy)
umístění technologie
dopady na životní prostředí
finančně – ekonomická část:
náklady projektu
výnosy a náklady provozu
propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti
(relativní (poměrné) – zisk/kapitál, výnosy/kapitál, zisk/výnosy, náklady/výnosy, osobní
náklady/výnosy, výnosy/počet zaměstnanců;
rentabilní (rentabilita) – rentabilita ZP(základní prostředky), rentabilita VF (výrobní fondy),
rentabilita nákladů, rentabilita vlastních výkonů;
účinnosti: účinnost ZP, produktivita práce;
náročnosti: vybavenost ZP, nákladovost výkonů)
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Zásady variantního řešení
- přemýšlet ve variantách = posouzení výhod a nevýhod
– povinnost arch. rozpracovávat projekt ve variantách a tak ho i konzultovat
- povaha významných proměnných ovlivňuje projekt – variantní zpracování

Úloha architekta ve vztahu: klient (objednatel), veřejný zájem, životní prostředí při dodržování zásad
bezpečnosti provádění, užívání, hygienických požadavků a účelného vynaložení finančních prostředků.
- prioritní zásada – chránit klienta (účelné vynaložení jeho financí), arch. musí chránit ale i veřejný zájem včetně
ŽP, dodržovat bezpečnost práce, hygienu atd.
→ klient - architekt provádí jménem klienta, administrativní úkony spojené se zakázkou

- architekt dohlíží nad prováděním díla a předává pokyny dodavateli stavby (ale neodpovídá za chyby
dodavatele)
→ veřejný zájem - architekt musí dodržovat určité limity: např. respektovat nezastavitelné území, dodržovat
ochranná pásma, veřejnou infrastrukturu, vztah stavby k veřejnému prostoru (veřejná prostranství)
- tam kde sektor nechce nebo nemůže investovat – kompenzace selhání trhu
- cílem není zisk, ale externí užitky (není to ziskové)
→ životní prostředí – architekt se musí řídit předpisy na ochranu ŽP (např. požadavky dané územně-plánovací
dokumentací nebo Programem na obnovu venkova)
- řídit se principy udržitelného rozvoje, nesoustředit se na okamžitý užitek z pozemku
→ bezpečnost práce – architekt není zodpovědný za BOZP
→ užívání, hygienické požadavky, účelné vynaložení financí – architekt může svým návrhem ovlivnit:
- dispozice a členění objektu
- materiály (doprava a recyklovatelnost)
- umístění na pozemku – vliv na způsob provedení > náklady
- zapuštění do terénu > nárůst času a nákladů, ale budoucí provozní úspory
- konstrukce – způsob a kvalifikace provedení

Základní charakteristiky technické a ekonomické proveditelnosti ?
- dostatek likvidity (volných finančních prostředků)
- doba návratnosti, vnitřní výnosové procento
nezbytná je studie proveditelnosti - je nástrojem pro zdůvodnění investice do určitého projektu z
ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je prokázat, zda:
byla vybrána nejlepší možná varianta
byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na výstavbu a provoz
byla prokázána trvalá udržitelnost investice
byla identifikována rizika.
- studie proveditelnosti řeší technickou(splnění tech.standardů), tržní (uspokojení poptávky, organizační kapacita,
personální vybavení), a finanční a ekonomickou (zda je projekt ve prospěch celku i jednotlivých subjektů,
finančně provozní koncepce) analýzu projektu
posouzení ekonomické proveditelnosti: vstupní hodnoty – náklady, výnosy, rizika
V principu spočívá v analýze a v porovnání všech nákladů, všech výnosů a všech rizik, které vzniknou investorovi
(developerovi. stavebníkovi) během doby, po kterou projekt sledujeme.

(7) Použití rozhodovacích metod při výběru architektonických, konstrukčních a
materiálových variant
Proces rozhodování jako nedílná součást ovlivňování průběhu činností architekta. Pravidla rozhodovacího procesu, analýza problému, vymezení cílů a
kritérií, stanovení alternativ, měření užitností a rizik při jednom a více kritériích. Výběr alternativy za jistoty a za rizika. Úloha informací.

!PODSTATOU ROZHODOVÁNÍ JE ROZHODNUTÍ!
proces rozhodování jako nedílná součást ovlivňování průběhu činností architekta
- rozhodování = neoddělitelná součást řízení
- dříve na základě intuice a empirie(což je v životě běžné, ale při důležitějších rozhodováních je nutné k tomu
přistoupit jinak) →moderní rozhodování: – analytický přístup
- alternativní přístup
- formalizace rozhodovacích postupů
Podstata rozhodování – řešení situace, spočívající v uplatnění volby řídícího subjektu z množiny jeho jednání,
které je reakcí na podněty, překážky a problémy, na něž naráží
Rozhodování – reakce rozhodujícího subjektu na podněty, překážky a problémy, na které v přírodě a ve
společnosti naráží
- architekt musí pracovat ve variantách >>> rozhodovací proces (materiály, technologie...)
typy rozhodování dle různých hledisek:
a) dle míry informací
- deterministické – s jednoznačným chováním, rozhodování za jistoty (jisté rozhodnutí)
- stochastické – s nahodilým pravděpodobnostním chováním – rozhodování není jednoznačné
- rozhodování za nejistoty – za rizika – známe stavy okolí i pravděpodobnost jejich vzniku
- rozhodování za neurčitosti – známe stavy okolí ale neznáme pravděpodobnost vzniku
b) podle počtu kritérií
– monokriteriální
- multikriteriální (většinou)
c) podle vlivu času
– statické
- dynamické
c) podle přístupu
– empiricko-intuitivní
- exaktní
- heuristické (rozhodovací analýza, větvené rozhodování, rozhodovací tabulky)

Pravidla rozhodovacího procesu, analýza problému, vymezení cílů a kritérií, stanovení alternativ,
měření užitností a rizik při jednom a více kritériích. Výběr alternativy za jistoty a za rizika.
Rozhodovací analýza – pracuje se 3 základními skupinami prvků:
- soubor alternativ … A1 – An
- soubor možných stavů okolí…S1…Sm
- soubor možných výsledků užitečností…U1…Unm
struktura a postupy rozhodovacích analýz:
- řízení je nepřetržitý sled řešení problémů, tedy i rozhodování
dvě skupiny problémů:
a) s jedním řešením
b) s alternativním řešením → rozhodování
Rozhodovací proces:

1. analýza problému
2. vymezení cílů a kritérií
3. stanovení alternativ
4. měření užitnosti alternativ
5. měření rizika alternativ
6. volba alternativy
Add 1. analýza problému
soustředění a utřídění a zhodnocení faktů. Analýza je charakteristický rys moderního řízení a rozhodování. Pro
analýzu jsou nutné informace, které umožňují vymezení problému a jeho klasifikace. Správné vymezení
problému = poloviční řešení.
Add 2. vymezení cílů a kritérií
tato fáze má určující význam, musíme vědět, kam chceme dojít a čeho dosáhnout
Add 3. stanovení alternativ
– alternativní přístup je pravidlem!
- jsou dány nebo třeba je vyhledat
- tolerance k jiným názorům
- chrání před vyloženě špatným chováním
→ systematický postup → tvůrčí myšlení
Add 4. měření užitnosti alternativ
subjekt rozhodování musí mít schopnost stanovit pořadí výhodnosti a užitečnosti
(stačí relativní – dobra, špatná, nejlepší…), využíváme posuzovací stupnice a určujeme váhu kritérií
měření užitnosti alternativ - jde o stanovení hodnot „U“ v rozhodovacím modelu
a) při jednom kritériu
- rozhodování za jistoty
- rozhodování za nejistoty: OU = U1 x P1 + U2 x P2 … (očekávaná užitnost = dílčí užitnost x pravděpodobnost)
b) při více kritériích
- rozhodovací stupnice: A. nominální „ 1,0, … +,B. ordinální : klasifikační (u krit. pořadí alternativ)
intervalová (obdobně, větevné odstupy)
bodovací (přiřazení bodů jednotlivým alternativám, předem vymezené
rozpětí)
C. kardinální : vyjádření vzájemného poměru alternativ
číselná (plynulé číselné členění)
hodnotové parametry (číselně vyjádřit výhodnost alternativ v absolutních
hodnotách užitnosti, pak přepočet na srovnatelné)
→ nevýhodou to, že vycházejí ze stejného významu všech kritérií
=> proto je lepší vážené měření alternativ: podmínkou je přiřazení váhy jednotlivým kritériím
- číselnou stupnicí (odhadem) při málo kritériích
- porovnání výhod a nevýhod
- bodové hodnocení
- párovým porovnáním
- postupným rozvrhem váhy – váhové porovnání(při závažných problémech a více kritériích)
Kritéria – vyjádření jejich váhy
1. technické parametry 35% (procentní vyjádření váhy(
2. čas 15%
3. ekonomie 30%
4. způsobilost 20%

určení váhy kritérií – postupy:
a) malý počet krit.-číselná stupnice (odhadem)
b) 5 a více krit. – párové porovnání (porovnání každé s každým)
c) 15 a více krit. – postupný rozvrh váhy( hlediskům jsou přiřazeny váhy, pak rozděleny
mezi dílčí krit.)
Add 5. měření rizika alternativy:
- zvažují se při měření užitnosti
- řešíme-li problém za jistoty - rizika ignorujeme
- při rozhodování za nejistoty vyjadřujeme riziko očekávanou užitností
Add 6. volba alternativy:
- za jistoty – při jednom kriteriu, rozhodující zná s jistotou stav světa, který nastane
- za rizika – známe stavy okolí i pravděpodobnost jejich vzniku
- za nejistoty – rozhodující zná stavy světa, ale ne pravděpodobnosti jejich vzniku
při vyjádření efektu očekávanou užitností volím alternativu s nejvyšší oč. užiností
- za neurčitosti – neznáme ani stavy okolí, ani pravděpodobnost jejich vzniku (raději
- volba alternativy je podkladem pro rozhodování.
vliv na volbu má – neúplnost informací, časový posun, vědomí zodpovědnosti.
> rozhodování podle míry informovanosti rozhodující = deterministický model (pracuje s náhodným
pravděpodobnostním chováním)

Úloha informací
= základní činitel rozhodování
- poskytují znalost o: alternativách, stavech okolí, užitnosti
- znalost je nezbytná pro podmínky řešení problémů

)

(8) Metody síťové analýzy jako pomůcka řešení složitých vazeb s časovými a

kapacitními nároky v projekční a inženýrské činnosti absolventa fakulty
architektury

Význam a využití při plánování a řízení přípravy a realizace projektů investiční výstavby.Hlediska při organizaci procesů – činností,současné metody a
jejich znaky.Metody kritické cesty – CPM – (Critical Path Metod ). Základní prvky a pravidla, uzly, činnosti, činnosti v blocích, přípravné činnosti a
podmínky .vazby činností. Síťový graf,způsob sestavení, cesty v síťovém grafu, výpočet kritické cesty –doby trvání projektu a rezerv. Vyhodnocení
z hlediska času, materiálových zdrojů, finančních nákladů a potřeb pracovníků. Výhody a nevýhody metody CPM.

Význam a využití při plánování a řízení přípravy a realizace projektů investiční výstavby.
- je nutná u složitějších projektů, které jsou charakterizované bohatou vnitřní strukturou a velkým počtem vnitřních
časových návazností
-síťová analýza je soubor metod, který vede k časovému urychlení/sladění, lepší koordinaci, plánování, zlepšení
využití pracovních sil a strojů (zdrojů), kontrole procesů, charakterizovaných bohatou vnitřní strukturou, popř.
odhalí jejich případné nedostatky v průběhu uskutečňování
a) časové hledisko (trvání projektu),
b) hledisko nákladů (financování),
c) kapacitní hledisko projektu (lidské zdroje, zařízení)
- síťová analýza spočívá na základu teorie grafů, je součástí matematických metod se souhrnným názvem
„operační výzkum“ . jejich společným znakem je vytváření rozličných myšlenkových modelů různých systémů, a
na těchto modelech zkoumají, jak je třeba třídit jak se systémem operovat, aby se dosáhlo cíle.
- podkladem pro síťovou analýzu by měla být počáteční analýza projektu zpracovaná na základě dokumentace
přípravné fáze projektu (u stavebních dodavatelů je to obvykle např. stavebně-technologická analýza)
Metody síťové analýzy – souhrnný název pro skupinu metod, které jsou účinným nástrojem modelování technicko
- organizačních charakteristik projektů, jak při jejich plánování, tak při jejich vyhodnocování.
Všechny metody a postupy, které používají a vycházejí ze SG, nazýváme souhrnně metodami síťové
analýzy. Použití kterékoliv z metod síťové analýzy jako nástroje řízení projektu sestává většinou z postupného
uskutečňování následujících kroků:
- stanovení účelu a cíle projektu, jeho rozlišovací úrovně a tomu odpovídajícího členění na jednotlivé činnosti
- sestavení síťového grafu, ohodnocení činností
- časová, zdrojová a nákladová analýza projektu
- vyhodnocení a rozbor prvého návrhu
- simulace a výběr variant
- časová, zdrojová a nákladová analýza zvolené varianty
- vlastní řízení projektu podle daného modelu
- aktualizace modelu na základě změněných podmínek, atd.¨

Hlediska při organizaci procesů, současné metody a jejich znaky
hlediska:
a) charakteristika situace
b) způsob přístupu
c) rozsah zkoumaných procesů
současné metody organizace činností se vyznačují:
a) systémovou orientací
b) funkcí (cílem) je výsledek, užitek
c) k dosažení cíle je potřeba usměrňování (řízení/ management)
d) vztahy mezi procesy a útvary

Metody operačního výzkumu
Matematické programování => optimalizace úloh podle určitého kritéria, z možných přípustných variant se vybírá
optimální varianta
kriteriální funkce
– lineární
>>> úlohy výrobního plánování
>>> úlohy rozdělovací – optimální dělení zdrojů
>>> optimalizace spolehlivosti zařízení – respektuje váhu i cenu
- nelineární
metody operačního výzkumu:
metoda síťové analýzy,
simplexová metoda- iterační = nalezení řešení – je optimální? – změna řešení = aplikace, aproximativní metoda=
přibližné (řešení blízké optimálnímu)
vícekriteriální optimalizace,
strukturální analýza,
teorie grafů a sítí,
teorie hromadné obsluhy (front),
teorie zásob,
teorie obnovy,
teorie her

Metody kritické cesty – CPM (Critical Path Metod)

Kritická cesta je posloupnost kritických činností od počátečního ke koncovému uzlu síťového grafu. Je nejdelší
technologicky nutnou cestou v síti, která jde přes nejvýznamnější činnosti, jejichž celková rezerva je nulová. Tzn.,
překročí-li se doba trvání určená kritickou cestou, dojde ke zpoždění celého projektu, v rámci kritické cesty
neexistují rezervy.

Základní prvky a pravidla, uzly, činnosti, činnosti v blocích, přípravné činnosti a podmínky vazby činností
Každý realizovaný projekt je třeba nejprve rozdělit na parciální činnosti, které na sebe jednotlivě navazují a které
mají určitý nárok na čas a prostředky. Zkušenost ukázala, že nejnázornějším zobrazením jednotlivých činností a
vazeb mezi nimi je orientovaný sítový graf:
a) hranově orientovaný
uzel = okamžik zhájení nebo ukončení jedné či více činností, nemá nárok na čas
orientovaná hrana = znázorňuje činnost, spojnice dvou uzlů
b) uzlově orientovaný
uzel = znázorňuje činnost
v síťovém grafu rozlišujeme činnosti:
a) pravé – nároky na čas i zdroje
b) fiktivní – nulové nároky na čas a zdroje, slouží k vyjádření vztahů a závislostí mezi jinými činnostmi
c) čekací (postupové) – pouze nároky na čas, ne na zdroje (např. čekání na povolení)
základní principy sestavení síťového grafu:
1) každá činnost má vždy jeden uzel počáteční a jeden koncový
2) síťový graf má vždy počátek a konec
3) žádná činnost nemůže být zahájena dříve, než jsou dokončeny všechny činnosti, které jí (bezprostředně)
předcházejí
4) síťový graf musí správně popisovat závislosti jednotlivých činností
5) souběžné činnosti oddělujeme fiktivními činnostmi
6) síťový graf nesmí obsahovat smyčku nebo cyklus
7) délky hran v síťovém grafu nejsou v žádném vztahu k trvání realizovaných činností

Síťový graf, způsob sestavení, cesty v síťovém grafu, výpočet kritické cesty – doby trvání projektu a
rezerv
Způsob sestavování síťování grafu
1) postup kupředu (zleva doprava) – ptáme se, které činnosti mohou po skončení předchozích začít
2) postup zpět – začínáme od cílového úkolu a zjišťujeme, co musíme udělat před tím, abychom mohli dosáhnout
uzlu (máme termín dokončení)
3) postup v blocích – volíme určité bloky činností při sestavování grafu jednotlivými specialisty a subdodavateli
4) Postup seřazením činností – ptáme se
a) které činnosti musí být dokončeny, aby mohla začít uvažovaná činnost
b) zda činnost předcházející musí být dokončeny ale nebo stačí jen části, aby mohla začít uvažovaná činnost
5) cesty v síťovém grafu – posloupnost činností od počátečního do koncového uzlu
6) plošné uspořádání grafu – k rychlé orientaci upravujeme graf do vodorovných vrstev – obvykle představují
podle účelu:a) jednotlivé objekty (části, etapy, technologie… ),
b) oblasti odpovědností účastníků projektu
zásady sestavování SG:
1. začátek a cíl, časové jednotky, vazby, podrobnost sestavení
2. výčet činností, návazností, bloků
3. zakreslení SG (sítě, očíslování uzlů, určení cest), výpočet trvání činností
4. ostatní výpočty – doba trvání projektu, rezerva, určení kritické cesty, analýza a úpravy SG
Uzlově orientované SG, vazby, druhy činností na kritické cestě
- činnosti jsou vyjádřeny uzlem (obdélníkem) a hrany označují závislost mezi činnostmi
- výhody – lze lépe vystihnout postupy prací
- činnosti není nutné dělit
- vhodnou vazbou lze zapsat časový odstup
- snadno lze doplňovat nebo rušit vazby mezi činnostmi
- nevýhoda – možná spleť vazeb (proto spíše vhodné pro výpočetní zpracování)
vazby mezi činnostmi v uzlově orientovaném grafu
• KZ (finish to start) – následující činnost začíná nejdříve se skončením předcházející činnosti
• ZZ (start to start) – činnost následující začíná nejdříve se začátkem činnosti následující
• KK (finish to finish) – činnost následující končí nejdříve s činností předcházející
• ZK (start to finish) – činnost následující končí nejdříve se začátkem činnosti předcházející

Hranově orientované SG, kritická cesta
- nositelem informace je hrana (popis činnosti)
- zásady při sestavování:
Graf má jeden konec a jeden začátek
Dva uzly mohou definovat pouze jednu činnost
Hrany musí být orientované od začátku ke konci grafu a nesmí tvořit smyčky
Všechny činnosti ústící do uzlu musí být dokončeny, aby mohla začít jakákoliv činnost z uzlu vycházející

uzel – představuje určitý časový okamžik zahájení nebo ukončení jedné nebo více činností, musí být přesně
definován a musí vyjadřovat reálný stav nebo určitou událost v průběhu výstavby
hrana - představuje činnost, aktivitu, která musí být provedena, aby se přešlo od jednoho stavu do druhého
-Reálná činnost – klade nároky na čas a zdroje
-Fiktivní činnost – má nulovou hodnotu, užívá se jen u hranově orientovaných grafů, umožňuje splnění některých
pravidel pro zakreslování SG
-Distanční činnost – vyjadřuje nutnou technologickou nebo organizační přestávku, klade nároky na čas
-Milník – časový mezník, kterému se musí ostatní činnosti přizpůsobit
U každé činnosti se vypočítávají čtyři termíny:
- nejdříve možný začátek
- nejpozději přístupný začátek
- nejdříve možný konec
- nejpozději přípustný konec

Vyhodnocení z hlediska času, materiálových zdrojů, finančních nákladů a potřeb pracovníků
k činnostem do síťové analýzy mohu přiřadit:
čas > trvání projektu;
náklady > potřeba finančních prostředků;
kapacita > potřeba materiálu a lidských zdrojů

Výhody a nevýhody metody CPM
U metody CPM se časové ohodnocení provádí jediným údajem, jde tedy o metodu deterministickou, která
nerespektuje náhodné vlivy. Tyto náhodné vlivy se dají podchycovat jen korekcemi ohodnocení při přepočtech
grafů. Vlivy náhodného působení vnějších podmínek se však dají respektovat již při samém návrhu topologie a
mohou být již v jednom časovém údaji, jak jej vyžaduje metoda CPM, obsaženy.
U metody PERT-hranově orientovaný (která je stochastickou – pravděpodobnostní - metodou pro časový rozbor
projektu) se uvažuje s tzv. očekávaným časem te , který se vypočte ze tří základních časových odhadů, kterými
jsou:
- optimistický (nejkratší) čas a,
- nejpravděpodobnější (normální) čas m,
- pesimistický (nejdelší) čas b
- minimalizuje náklady, čas, ale nemá rezervu na kritické cestě – při změně projektu >>> změna SG x je snaha
dodržet termín

(9) Stavebně technologický projekt ( dále STP )
Charakteristika STP, struktury STP a jejich základní charakteristiky a doklady. Vztahy mezi strukturami a postup při zpracování Stavebně
technologické studie. Projekt organizace výstavby POV ve fázích zpracování projektové dokumentace od investičního záměru až po
dokumentaci provedení stavby, význam STP pro plánování, zpracování projektové dokumentace a provedení stavby

Charakteristika STP, struktury STP a jejich základní charakteristiky a doklady
Charakteristika STP
- stavebně technologické projektování = vědomá činnost, analyzující podmínky stavební výroby a průběhu
stavebních procesů
- navrhuje racionální postup výstavby a to jak v průběhu projekce, tak i přípravy stavby
- návrh realizace stavebních procesů
- stavebně technologický projekt STP se zpracovává v průběhu přípravné fáze stavby a v rámci přípravy
realizace stavby , hloubka zpracování a forma dokladů odpovídá rozsahu a potřebám stupně investičního
procesu
STP řeší:
a) posouzení realizovatelnosti stavby
– dle podmínek investora (např. státní finance rozděleny na každý rok jinak => postupná výstavba a uvedení do
provozu)
- dle podmínek prostoru staveniště a celého území - v čase nebo v nákladech (možnost dopravy, zda existují
sítě, parcelace… > možnost současné výstavby dalšího objektu)
- dle podmínek prostoru – v čase, v nákladech
b) návrh postupu a organizace výstavby => údaje do smlouvy o dílo ( investor x zhotovitel)
c) stanovuje podmínky pro realizaci
Struktury STP
a) Prostorová struktura
- vyšší využití stavební fronty (prostor na objektu odpovídající potřebě rozvinutí a ukončení pracovního procesu)
- menší rozestavěnost
- lepší a častější využití výrobních prostředků při menších kapacitách
- možnost postupného rozestavování, dokončování a užívání výrobku
- možnost postupného financování
>>> Doklady: schéma postupu výstavby
b) Technologická struktura (konstrukční návrh všech objektů)
- krátkodobý výrobní cyklus
- technologická jednoduchost kompletního stavebního procesu
- optimální využití výrobních prostředků, hl. strojů
- využití účelné specializace výrobních útvarů
>>> Doklady: rozborové listy
plánovací karty
c) Časová struktura
- co nejkratší doba trvání stavby
- reálný podklad pro zpracování plánu projektových prací
- stanovení optimálního způsobu financování
- stanovení způsobu kontroly realizace
>>> Doklady: časové grafy (plány)
časové plány potřeb nebo čerpání
d) Struktura staveništního provozu
- minimalizace potřebných ploch a jejich účelné využití
- minimalizace druhů výrobních zařízení a jejich účelné využití
- koordinace stavby vůči okolí (dopravní opatření)
- minimalizace zásahů do životního prostředí
>>> Doklady: situace zařízení staveniště
situace širších vztahů (překladiště, úložiště výkopků…)
situace dopravního opatření
popis ochrany ŽP během výstavby

Vztahy mezi strukturami a postup při zpracování stavebně technologické studie
1. krok: Prostorová struktura
– návrh variant prostorového členění celku (s návrhem rozhodujících strojů (zejm. zdvihací prostředky))
- návrh variant prostorového členění
- návrh variant směrů postupu výstavby
2. krok: Technologická struktura
– výpočet dob trvání(rozvinutí) činností pro varianty celku a objektu
- určení technologických závislostí
- přiřazení rozhodujících zdrojů pro výběr vhodné varianty
3. krok: Časová struktura
–zpracování časového plánu a síťového grafu dle variant prostorové struktury a bilance jednotlivých druhů
4. krok: Struktura staveništního provozu
– zpracování výsledků předchozích struktur do situace zařízení staveniště
+ návrh
– nezbytné ploch zařízení staveniště
- trvalých a dočasných záborů
- dopravních tras, vjezdy, výjezdy
- napojení staveniště na sítě
5. krok: posouzení variant
výběr nejvhodnější varianty, která bude rozpracovaná v dalších fázích investiční procesu/ (po stanovení omezení)
nebo výběr dalších variant k dalšímu posouzení
- vybraná varianta výstavby je dále propracovaná v dalších fázích investičního procesu

Projekt organizace výstavby (POV) ve fázích zpracování projektové dokumentace od investičního
záměru až po dokumentaci provedení stavby
V případech, kdy výstavba vyžaduje výjimečné časové nároky, nebo organizačně složité vazby, vyhotovujeme
jako součást projektové dokumentace plán (projekt) organizace výstavby (POV).

POV
- zpracovává techn. zprávu, situace zařízení staveniště, situace širších vztahů, dopravně inženýrské opatření, časový plán (harmonogram
řádkový, časoprostorový graf, síťový graf a výpočet)
-technická zpráva musí obsahovat: identifikační údaje, údaje o investorovi s adresou, údaje o předpokládaném zhotoviteli, čísla parcel,
údaje o projektantovi, info o vstupní projektové dokumentaci, údaje o členění a objektech stavby, rozhodující termíny výstavby(začátek,
konec, milníky), termíny projektových a inženýrských prací

Časové nároky:
Mohou být buď limitovány požadavkem na mimořádně krátkou dobou výstavby, tedy termínem dokončení, nebo
nutností provádět v průběhu výstavby nutné přestávky, ve kterých musí na staveništi probíhat jiný než stavební
provoz, nebo kombinací obou těchto požadavků. Příklad: Rekonstrukce zhlaví železniční stanice.
Organizačně složité vazby:
Mohou být dány buď mimořádně náročnými návaznostmi jednotlivých činností (např. montáž složitých
technologických zařízení), nebo účastí velkého množství dodavatelů a subdodavatelů a jejich nároky na zajištění
podmínek pro stavebně-montážní činnost, nebo kombinací obou těchto vlivů. Příklad: Jaderná elektrárna.
POV ve fázích projektové dokumentace
1) investiční záměr – POV neřeší konkrétní podmínky výstavby
2) DUR – stavebně technologická studie (koncept návrhu komplexního stavebního procesu) - termíny zahájení a
ukončení stavby,
3) DSP – stavebně technologický projekt = podklad pro vypracování POV
INVESTIČNÍ PROCES
1) přípravná fáze (projekt stavby)
- investiční záměr (studie, ideový záměr)

náplní-urbanistické řešení, architektonické řešení, princip kčního řešení, předpokládané napojení na sítě, předpokládané náklady stavby→
projednání záměru, zpřesnění stavbeního programu, podmínky pro další řešení, další postup

- projekt pro územní rozhodnutí→ územní rozhodnutí (veřejnoprávní vztah)

DUR – zajištění územního rozhodnutí, propracovat stavební program, propočet celkových nákladů, reálné termíny zahájení dokončení
projednání, rozhodnutí o investici a dalším postupu

- projekt pro stavební povolení → stavební povolení (veřejnoprávní vztah)

PSP – zpracování PSP, projednání s veřejnopr. orgány, DO a sousedy, stavební řízení → zisk stavebního povolení

- projekt pro výběr zhotovitele → smlouva se zhotovitelem stavby (obchodně-právní vztah)
dokumentace pro výběr zhotovitele, výběrové řízení, uzavření smlouvy o dílo

2) realizační fáze (realizace stavby)
- prováděcí projekt (zhotovitel stavby)
- příprava stavby

zpracování projektové dokumentace, harmonogram stavby, výkaz výměr a rozpočty, poptávka po materiálech a kcích-výběrové řízení –
smluvní zajištění, výrobní a montážní dokumentace, zpracování zkušebního a revizního plánu

- realizace stavby (fyzická) = zhotovení objektů dle harmonogramu> převzetí stavby investorem, kolaudace
(veřejnoprávní vztah)

realizace jednotlivých objektů, kontrola zakrývaných kcí, zkoušky, revize, převzetí stavby objednatelem, kolaudační rozhodnutí, kontrola –
autorský dozor (nad zpracováním projektů, nad prováděním stavby dle dokumentace – vztah investor zhotovitel), stavební dozor (vztah ke
stavebnímu úřadu), technický dozor investora nad prováděním stavby (kontrola dodržování podmínek smlouvy mezi investorem a
zhotovitelem)

3) uvedení stavby do provozu
- zkušební provoz (technologických celků)
- užívání stavby
- záruční lhůty

Význam STP pro plánování, zpracování projektové dokumentace a provedení stavby
- plánování – přehled o nákladech a době trvání => rozvrh projektů, dodavatelsko-odběratelské vztahy
- zpracování prováděcí dokumentace – přehled o náročnosti technologií => vliv na výběr konstrukcí
- PD musí obsahovat POV
- provedení stavby => ekonomičnost výstavby díky organizaci

(10) Prostorová struktura celku
Vliv prostorového členění celku na urbanistické uspořádání stavby; význam prostorového členění celku na přípravu a průběh výstavby;
výstavbové části sourodé a nesourodé celky; schéma postupu výstavby celku, stavebně technologická hlediska prostorového členění
celku, jejich charakteristiky pro rozdělení stavby na výstavbové části a objekty; určení směru postupu výstavby celku

celek = souhrn všech objektů (pozemních, dopravních, inženýrských...)
prostorová struktura celků
-sourodé celky (obytné domy, bloky, haly – obdobné fcí a KVS, a objemy)
-nesourodé celky ( občanská vybavenost, výrobní areály – různé provozy, KVS a objemy)
postup sestavení prostorové struktury celku
1) Rozdělení stavby na objekty (podobjekty) a provozní soubory – strojní zařízení, které po montáži tvoří součást stavby
(vzduchotechnika strojovna, trafo, kotelna, technologická linka a pod.) – vyznačují se tím že mají jinou odpisovou sazbu –
ztracenou (např. 4 roky, zatímco stavba 50 let) což má za následek snížení nákladů investora na daně.
2) Určení řídících objektů stavby s ohledem na možnost vytvoření výstavbových částí (VČ) stavby (sejmutí ornice = objekt,
vykácení stromů = objekt, kanalizace = objekt)
3) Přiřazení souvisejících objektů k řídícím objektům na základě vzájemných vztahů zajištujících provozuschopnost ( k
fungovaní hl. objektů je potřeba řada vedlejších – kanalizace, trafo, kotelna,...)
4) Návrh rozhodujících stavebních strojů pro objekt (zdvihací prostředky, doprava,...)
5) Návrh směru postupu výstavby
výstavbová část = provozuschopná ucelená část stavby schopná samostatného uvedení do provozu po kolaudaci
( sourodých celků-výstavbová skupina, nesourodých celků – výstavbová zóna)

Vliv prostorového členění celku na urbanistické uspořádání stavby

(otázka napojování na další zástavbu, otázka napojení na média... – má co do činění s postupem výstavby
jednotlivých objektů v rámci celku)
- umístění energetických center
- řešeni a umístění inženýrských sítí
- řešení a napojení na dopravní sítě a plochy

Význam prostorového členění celku na přípravu a průběh výstavby

- vyšší využití pracovní fronty (lidských sil a strojů) - efektivnost
- vyšší a opakované využití nasazení výr. prostředků při menších kapacitách
- menší rozestavěnost území
- možnost postupného rozestavování, dokončování celků a jejich uvádění do provozu
- možnost postupného financování stavby
- rovnoměrnější zatížení území dopravou
- omezení negativních vlivů na okolí a životní prostředí
doklady: schéma postupu výstavby – postup projektových prací

Výstavbové části, sourodé a nesourodé celky

prostorová struktura celků
-sourodé celky (obytné domy, bloky, haly – obdobné fcí a KVS, a objemy)
-nesourodé celky ( občanská vybavenost, výrobní areály – různé provozy, KVS a objemy)
U sourodých může postup výstavby probíhat libovolně, u nesourodých je to vázáno funkcí a možností
postupného rozestavění a ukončovaní.
výstavbová část = provozuschopná ucelená část stavby schopná samostatného uvedení do provozu po
kolaudaci ( sourodých celků-výstavbová skupina, nesourodých celků – výstavbová zóna)
(např. RD , musí být zkolaudován - napojen na všechna media, po provedení zkoušek teprve komunikace)
Výstavbová skupina = VČ sourodých celků
- všechny objekty a provozní soubory VČ musí být dokončeny a zprovozněny (i např. prvky parteru, zeleň,
lavičky,...)

Výstavbová zóna = VČ nesourodých celků
- některé objekty potřebné k provozu mohou být provizorní, ale musí být funkční a zkolaudované

Schéma postupu výstavby celku
Stavebně technologická hlediska prostorového členění celku, jejich charakteristiky pro rozdělení stavby
na výstavbové části a objekty
členění celku na VČ a schema postupu výstavby:
a) provozní funkčnost stavby
optimální způsob:

b) způsobu financování investorem (dle objemů, dle kalendářního období)
c) napojení stavby na okolní zástavbu (postupovat od stávající zástavby tak, aby bylo další výstavbou
ohroženo co nejméně okolních budov)

d) možnosti technologické návaznosti postupné realizace objektů
e) možnosti napojování na jednotlivé inženýrské sítě a energetické zdroje, tak aby každá část byla
provozuschopná (s
první VČ zároveň trafo, kotelna, ČOV, …. Další VČ už pouze přípojky)
f) možnosti napojování na dopravní sítě a řešení dopravy
- s 1.VČ řešit příjezdové komunikace, pokud jsou pod nimi
sítě:
- sítě je nutné je vést mimo budoucí komunikaci
- s 1.VČ udělat přípojky i pro další VČ (kanalizace do 1.šachty, teplovod k prvnímu uzávěru, elektro např. nelze!
- pod komunikací kolektor nebo chráničky pro budoucí tažení sítí
- nutno komunikaci rozkopat (nejhorší varianta)
g) možnosti řešení centrálního zařízení staveniště – umístění do poslední VČ, aby se co nejméně přesouvalo
(resp. směr výstavby od nejvzdálenějšího místa od zařízení staveniště), v centrálním zařízení staveniště bývají
situovány: sklady, šatny, vedení provozu – tzn. provozy společné pro všechny výstavbové části

h) principy ochrany životního prostředí – od stávající zástavby
- zatížení dopravou - krátká lhůta - koncentrace, ale krátce (např. 1 rok)
- dlouhá lhůta - rozmělnění, ale dlouho
- znečištění půdy a vod
- ochrana zeleně (opatření proti porušení nebo zničení při provádění stavby např.obedněním)
obrazová příloha:

Určení směru postupu výstavby celku

(- zohlednění všech vlivů >>> výběr nejlepší varianty)

(11) Prostorová struktura objektu
Vliv prostorového členění objektu na dispoziční a konstrukční uspořádání; význam prostorového členění objektu na průběh výstavby
objektu; stavebně technologická hlediska prostorového členění objektu na úseky, jejich principy a vlivy na dispoziční a konstrukční
uspořádání; směry postupu výstavby objektů.

PROSTOROVÁ STRUKTURA OBJEKTŮ
- sourodých objektů (dilatační úseky podobné provozem, KVS i objemy)
např. obytné domy, administrativní budovy
- nesourodých objektů (dilatační úseky různé provozem, KVS i objemy)
např. výrobní hala s administrativou v jednom objektu, nemocnice, výrobny
POSTUP SESTAVENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY OBJEKTU:
1) Rozdělení objektů na etapové procesy a dílčí procesy (činnosti) (nepotřebujeme mít část budovy zkolaudovanou,
rozdělujeme podle konstrukce, funkce)
Technologická etapa = konstrukčně ucelená část objektu z technologicky a časově navazujících postupů při využití
shodných výrobních prostředků, zařízení staveniště a obdobné skladby pracovního kolektivu (např. HVS, parter,
komunikace….)
Dílčí procesy = jednotlivé kce. objektu (zdivo, omítka, rozvody)
2) Určení řídících procesů objektů (zpravidla je to hrubá vrchní stavba(HVS), nebo např. montáž potrubí pro TZB)
3) Vytvoření úseků a záběrů pro jednotlivé technologické etapy

úsek = prostor pro realizaci dané TE
Záběr = část objektu (úseku), odpovídající minimální pracovní frontě daného procesu probíhajícího alespoň po dobu jedné směny,
Pracovní fronta = potřebný prostor na objektu, odpovídající potřebě rozvinutí a ukončení pracovního procesu

4) Návrh rozhodujících stavebních strojů a jejich rozmístění pro jednotlivé sledované procesy - pro každou TE to zase
bude jiné (jeřáby, výtah)
-nosné kce. = zdvihací prostředek (jeřáb)
-zemní práce = rypadlo
-hrubé vnitřní práce = výtah
-střecha = jeřáb
5) Návrh směru postupu výstavby objektů – zase pro každou TE zvlášť

Vliv prostorového členění na dispoziční a konstrukční uspořádání

- rozdělení objektu na dilatační celky = vliv na lhůtu výstavby (vert. vzestup. postup výstavby)
- na dispoziční uspořádání objektu
- na umístění energetických center v objektu (kotelny apod.)

Význam prostorového členění objektu na průběh výstavby objektu

- lepší využití pracovní fronty
- menší rozestavěnost
- opakované využití výrobních prostředků při menších kapacitách (platí pro velké stavby a rekonstrukce)

Stavebně technologická hlediska prostorového členění objektu na úseky, jejich principy a vlivy na
dispoziční a konstrukční uspořádání
Hlediska členění objektu na úseky a záběry:
a) provozního schéma objektu
b) rozdílnosti, složitosti a četnosti KVS v jednotlivých TE
- zděný systém (stěnový systém, stěny, omítky, lité podlahy > převládá mokrý proces) X montovaný systém
(skelet, SDK příčky, podhledy a duté podlahy > převládá suchý proces)

c) prostorové uspořádání objektu
- plocha (lze 2 samostatné pracovní fronty vedle sebe, řídícím procesem je nosná konstrukce)

- výška

- rozdílnost (otázka časové připravenosti a dokončení)

podlažní část

halová část
základy

d) technologického vybavení objektu
- přibližně stejný kční systém, ale rozdíl v technologickém vybavení

- např. nemocnice - operační sály mají oproti lůžkové části delší dobu realizace
(otázka časové připravenosti a dokončení)
- horizontálně vzestupný směr výstavby > dříve bude dokončená lůžková část
- vertikálně vzestupný směr výstavby > nejprve dokončím nosnou kci operačních sálů a zatímco budu stavět
lůžkovou část, provedu dokončovací práce na operačních sálech >> předání celého objektu v jeden moment
e) zprovoznění energetických center a strojoven
- od center ke koncovým zařízením, musíme čekat na dokončení celého objektu

- nelze rozdělit z hlediska energetických zdrojů na části – dokončeno jako celek

- uspořádání tak, aby nedocházelo ke zbytečným spojům kabelů (kabely nejlépe vcelku), kanalizace apod. (místa
poruch) + možnost rychlého zprovoznění

- také aby šlo odzkoušet po částech
f) možnosti přístupu montážních a dopravních prostředků a strojů
- na staveniště, do objektu

varianta A: vytvořit prostor aby se nekřížil, zajištěno napojení na sítě, zajištění parkování
varianta B: zajistit přísun materiálu, C když je hotovo A a následně k B

g) možnosti využití ploch pro zařízení staveniště
a) neomezené plochy,přístup ze 4 stran
b) částečně omezené plochy, chybí přístup z jedné strany, přístup pouze ze dvou stran
c) omezené plochy, přístup pouze z jedné strany
e) možnosti řešení vertikální a horizontální dopravy v objektu

Směry postupu výstavby objektů

(12) Technologická struktura (TS)
Členění procesů, řešení technologické struktury celku a objektů; veličiny a zdroje TS; dílčí činnosti – výpočet doby trvání; sdružené
činnosti jejich rozvinutí a doba trvaní, vliv technologické přestávky na rozvinutí a dobu trvání procesu - varianty; rozborové listy, plánovací
karta.

technologická struktura
- celku
- objektu
- konstrukční návrh všech řešených objektů
- řeší krátkodobost výrobního cyklu
- řeší technologické jednoduchosti komplexního stavebního procesu
- řeší optimální využitelnost výrobních prostředků, zejména pracovních strojů
- řeší předpoklad využití účelné specializace výrobních útvarů
doklady: rozborové listy, plánovací karty (viz. obrazová příloha)

Členění procesů
- rozdělení komplexních procesů na objektové
- rozdělení objektových na etapové
- rozdělení etapových procesů na dílčí

Komplexní proces

objektové
objektové
…..

etapové
etapové
….

dílčí
dílčí
….

Komplexní proces -výsledkem je dokončený stavební celek (stavba, soubor staveb)
Objektový proces -výsledkem je dokončený stavební objekt (budova, sítě, parter)
Etapový proces -výsledkem je dokončená technologická etapa (HVS, parter)
Dílčí proces -výsledkem je dokončená konstrukce objektu (nosné zdivo, omítky)

Řešení technologické struktury celku a objektů
technologická struktura celku řeší:
- rozdělení stavebního celku na objektové, případně etapové procesy v závislosti na prostorovém členění celku
- stanovení sledu procesů
- ohodnocení procesů časem (co a kdy objednat…)
- ohodnocení procesů zdroji (finance, pracovníci, stroje , materiály…)
- ohodnocení procesů prostředky (zdvihací stroje, lešení…)
technologická struktura objektu řeší:
- rozdělení objektů na etapové a dílčí procesy v závislosti na prostorovém členění objektu na úseky a záběry
- stanovení sledu procesů
- ohodnocení procesů časem
- ohodnocení procesů zdroji

Veličiny TS
- množství měrných jednotek (M.j.) …..[např. mb, m², m³,..]
- pracnost [ Nh/ M.j. ] = počet normohodin potřebných k provedení jedné měrné jednotky
- produktivita práce [ mj/ čas.jednotku a jednoho pracovníka ]= množství měrných jednotek provedených za
časovou jednotku => finance, zálohy
- počty pracovníků v pracovních četách
- doba trvání procesů na 1 pracovníka
- doba trvání procesů na četu ve směnách

Zdroje TS

- lidské
- pracovníci (dělnické profese), - profesní skladba, množství
- THP (technicko-hospodářští pracovníci)
- finance (potřebné finanční prostředky)
- potřebné stroje a zařízení
- doprava
- pomocné konstrukce

- konstrukce
- materiály

Druhy činností:
-dílčí činnosti
-sdružené činnosti

Dílčí činnosti – výpočet doby trvání

dílčí činnosti = dílčí procesy potřebné k vytvoření jednotlivých KVS
doba trvání: - počet M.j. x pracnost (Nh/mj/1prac)
doklady: rozborový list – určení doby trvání dílčích činností a dalších veličin
(doba trvání ve směnách)

Sdružené činnosti, jejich rozvinutí a doba trvání

sdružené činnosti = komplexní, objektové a etapové činnosti
(zahrnují všechny dílčí činnosti potřebné ke zhotovení KVS včetně technol. přestávek)
doklady: plánovací karta – určení doby trvání sdružených činností a dalších veličin
(doba trvání v týdnech)
Veličiny sdružených činností:
- množství mj. charakteristických pro sdruženou činnost v konstrukci
- četnost čet v procesu
- TP ovlivňující dobu trvání a neovlivňující dobu trváni činností
- pracnost a produktivita práce
- rozvinutí procesu v záběru
- průměrné počty pracovních sil v četách
- doba trvání procesu ve směnách
a) sdružená činnost BEZ ZMĚNY směru postupu výstavby

rozvinutí = doba od zahájení první činnosti procesu na prvním záběru až po zahájení poslední činnosti procesu
na prvním záběru
doba trvání = doba od zahájení 1. činnosti procesu na prvním záběru až po dokončení poslední činnosti na
posledním záběru

b) sdružená činnost SE ZMĚNOU směru postupu výstavby

rozvinutí = doba od zahájení první činnosti procesu na prvním záběru až po zahájení poslední činnosti procesu
na prvním záběru obráceného směru postupu výstavby
doba trvání = doba od zahájení 1. činnosti procesu na prvním záběru až po dokončení poslední činnosti na
posledním záběru obráceného směru postupu výstavby

Vliv technologické přestávky na rozvinutí a dobu trvání procesu – varianty
a) TP neovlivňuje dobu rozvinutí sdr. činnosti

- v TP (technologická přestávka) probíhá jiný proces (např. mezi omítkami a výmalbou se provedou podhledy
b) TP ovlivňuje / částečně ovlivňuje dobu rozvinutí sdr. činnosti
v TP se nic neděje > ovlivní dobu rozvinutí

Rozvinutí procesu závisí na:
- počtu dílčích činností zahrnutých ve sdružených činnostech
- součtu TP mezi technologicky závislými činnostmi
- velikosti pracovních záběrů
Doba trvání procesu závisí na:
- počtu činností zahrnutých ve sdružených činnostech
- množství TP mezi technologicky závislými činnostmi
- velikost pracovních záběrů
- množství pracovních záběrů
průměrný počet pracovníků závisí
-počtu dílčích činností a pracovních sil v nich
- počtu dílčích činností probíhajících současně
- velikost prac. záběrů
- množství prac. záběrů
- množsrví TP mezi technologicky závislými činnostmi

Plánovací karty a rozborové listy
rozborový list – doba trvání ve směnách (pro dílčí činnosti)
v hodinách

plánovací karta – doba trvání v týdnech (pro sdružené činnosti)

(13) Časová struktura
Co řeší časová struktura; Druhy časových plánů; Časoprostorový graf – prostorová osa, časová osa, zakreslování dílčích a sdružených
činností a směru postupu výstavby; bilancování užitých a spotřebovávaných zdrojů; metody síťových grafů; princip síťového uzlově
orientovaného grafu, vazby; cesty síťového grafu; kritické činnosti; rezervy a jejich význam při výpočtu a aplikaci v praxi; milníky;

Co řeší časová struktura

- řazení činností do času v závislosti na prostorových a technol. vazbách mezi jednotlivými činnostmi
- časové čerpání jednotlivých zdrojů
- časové nasazení jednotlivých výrobních prostředků
doklady:
-časové plány (staveb, objektů i jejich částí),
-grafy čerpaní nebo potřeby,
-grafy nasazení zdrojů a prostředků v závislosti na časových plánech
- řeší optimální (co nejkratší) dobu trvání stavby
- reálný podklad pro zpracování plánu projektových prací
- stanovení optimálního způsobu financování
- stanovení způsobu kontroly realizace - soulad s předpisy, normami, projekt. dokumentaci

Druhy časových plánů
a) Statické
- řádkové harmonogramy
- časoprostorové grafy (skládá se z prostrové osy, časové osy)
Záleží na zpracovateli, kam je na časové ose umístí, pak to musí být dodrženo
b) Dynamické
- hranově orientované SG
- metoda CPM (critical path method)
- metoda PERT (project evaluation review technic)
(má možnosti optimistické a pesimistické verze)
- uzlově orientované SG
- metoda MPM (method potencial metra) – využívá vazeb začátek – začátek mezi činnostmi
- metoda BKN (bankasten netzplan method) – nejpouživanejší
- metoda PERT
Pokud činnosti nejsou na kritické cestě, mají určitý časový úsek, kdy mohou a musí být zahájeny či ukončeny –
mají rezervu.

Časoprostorový graf
– prostorová osa, časová osa, zakreslování dílčích a sdružených činností a směru postupu výstavby
> Prostorová osa
- řazení dle schématu postupu výstavby, podle rozdělení na jednotlivé záběry
- prostorové měřítko podle potřeby časového plánu (celku, výstavbové části, objekty, úseky, záběry)

podlaží

úsek (svislé kce.)
úsek (vodorovné kce.)

záběr
záběr
…..
záběr
záběr
…..

> Časová osa:
- časové měřítko podle potřeby časového plánu (směny, dny, týdny, měsíce)
>> Zakreslování dílčích a sdružených činností:(do grafu)
- dle směru postupu výstavby – vertikálně vzestupný/sestupný
- dle rozborového listu = > bilancování zdrojů
- dílčí činnosti zakresleny úsečkou, sdružené činnosti zakresleny plochou

Bilancování užitých a spotřebovávaných zdrojů

zakreslení do grafů
– aktuální čerpání zdrojů: - finance, - počet strojů, -počet pracovníků …atd.
různé osy – čas (dny, měsíce, kvartály, roky), TE, hodnoty M.j. , počet ks, finance….
z těchto grafů lze zjistit např. :
- aktuální součet pracovníků, kteří právě provádějí nějakou činnost - v určitém časovém období
- počet jeřábu současně potřebných na x..rozestavěných objektech - v určitém časovém období (nutné dobře
plánovat!)

jednotky v tisících korun – 275/5=55 000Kč/měsíc(pokud je činnost lineární

Metody síťových grafů + Princip síťového uzlově orientovaného grafu, vazby
- hranově orientované síťové grafy (SG),
- metoda CPM (critical path method)
- metoda PERT (project evaluation review technic) - možnost optimistické a pesimistické verze
- uzlově orientované síťové grafy (SG) (volně orientované)
- metoda MPM (method potencial metra) – využívá vazeb začátek – začátek mezi činnostmi
- metoda BKN (bankasten netzplan method) – nejpouživanejší
- metoda PERT
HRANOVĚ ORIENTOVANÉ GRAFY:
- hrana představuje činnost a je ohraničena 2 uzly, orientace činnosti je šipkou
- činnosti jsou reálné nebo fiktivní – (taky tech. přestávka)
- tzn. činnost = hrana, ohraničení činnosti uzly

UZLOVĚ ORIENTOVANÉ GRAFY:
- představitelem činnosti je uzel, ohraničení činnosti je hranami představujícími vazby
- orientace vazeb mezi činnostmi je šipkou a vyjadřuje vztah mezi činnostmi
- tzn. uzel = činnost, hrana = vazba

Výhody: - lépe vystihuje postupy prací na stavbě (překrývání)
- snadnější doplňování nebo rušení vazeb
Nevýhody: - při nedůsledném používání vazby KZ => kritická cesta není nejdelší , tzn. není informace o termínu
dokončení
- hrozí spleť hran
VAZBY:
vazby

jednoduché
dvojfázové
trojfázové

}

KZ, KK, ZZ, ZK

KK, ZZ ... doplňkové vazby

„kritické přiblížení“ - nesmí být menší časový
odstup než ε

VAZBA „KONEC – ZAČÁTEK“
- základní vazba- po dokončení činnosti A může být zahájena činnost B
- říkáme, kdy nejdříve může být B zahájena, ale může začít i později (nemusí být zahájena v okamžiku ukončení
čiinosti A ale až po dokončení)
- případný časový posun se značí ε a zapisuje se v grafu pod hranu, ε může být i záporné

VAZBA „ZAČÁTEK – ZAČÁTEK“
- po zahájení činnosti A může být zahájena činnost B

VAZBA „KONEC – KONEC“
- po dokončení činnosti A může být dokončena činnost B

VAZBA „ZAČÁTEK – KONEC“
- po zahájení činnosti A může být dokončena činnost B

Cesty síťového grafu

- nekritické – mají rezervu
- kritické – nemají rezervu

>>> výpočet síťového grafu
Spočítá se každá cesta zvlášť, ta nejdelší = kritická, činnosti na této cestě = kritické. Ostatní činnosti mají rezervy
Kritická cesta = sled činností, pro které platí, že posunutí začátku oproti nejdříve možnému prodlouží o tutéž
dobu realizaci celého projektu = není rezerva mezi ZM a ZP

Kritické činnosti
- bez rezervy, nemůžou se zpozdit
a) normálně kritické činnosti – zkrácení činnosti = zkrácení projektu
b) neutrálně kritické činnosti – zkrácení nebo prodloužení činností nemá vliv na trvání projektu
c) negativně kritické činnosti – prodloužení činnosti

Rezervy a jejich význam při výpočtu a aplikaci v praxi
CELKOVÁ REZERVA: (rezerva cesty síť.grafu)
- tuto rezervu mají všechny činnosti
- pokud 1 činnost tuto rezervu vyčerpá, ostatní jdou na kritickou cestu
- po vyčerpání se stíhá termín

VOLNÁ REZERVA: (rezerva pouze některých(daných) činností)
- její vyčerpání neovlivní následující činnost, celková rezerva zůstává stejná

ZÁPORNÁ REZERVA:
- v momentě, kdy je zadán PZ, PK a mezi nimi jsou dány čiinosti co trvají déle
- výpočtem zjistíme (po součtu dob trvání všech činností), že termín je nereálný, není možné dojít pevného
konce- nutno řešit - stavba se nestíhá!

- důvodem může být chybně zadaná vazba (většinou ZK) nebo přidaná vazba navíc
zápornou rezervu můžeme vyřešit:
- prodloužením lhůty výstavby (pokud lze)
- zkrácením činnosti nasazením většího počtu pracovníků umožňuje-li to velikost prostoru, popř. zavést
vícesměnný provoz
-rozdělením záporné rezervy na více činností a zkrácením činností na sazením většího počtu pracovníků, jde-li to
-zkrácením doby činností vícesměrným provozem
- změnou metody (postupná > souběžná)

Milníky

- pevný časový údaj – udává např. datum připravenosti, je to v podstatě činnost s dobou trvání = 0
- pevný začátek a pevný konec ve stejném termínu – vyzn. bod s nulovou dobou trvání

(14) Metody výstavby
Druhy metod výstavby, jejich princip a charakteristika, výhody a nevýhody, vzájemné porovnání metod; metoda proudová rytmickým a
nerytmickým proudem, výpočet a zakreslení v časoprostorovém grafu; uplatnění metod při výstavbě celků a objektů; vlivy metod výstavby
na urbanistické, architektonické a konstrukční řešení; optimalizace návazností a odstupů činností a proudů mezi sebou.

Druhy metod výstavby, jejich princip a charakteristika, výhody a nevýhody, vzájemné porovnání metod:
Druhy metod výstavby:
1) POSTUPNÁ
2) SOUBĚŽNÁ
3) PROUDOVÁ
1) POSTUPNÁ METODA VÝSTAVBY:
- nejdelší ale nejmenší nároky na prostředky
- činnosti následují postupně a po kompletním dokončení jednoho objektu přecházejí na další
- mezi každou činností je časový posun (měsíce až roky) => 1 četa všechny dilatační celky
- pouze jeden jeřáb na všechny objekty
- kusová výroba
výhody: + lze uvádět objekty postupně do provozu + minimální nároky na zařízení staveniště, dopravu a stroje
nevýhody: - časté prodlevy, ztráta plynulosti, dlouhá doba trvání

2) SOUBĚŽNÁ METODA VÝSTAVBY:
- nejkratší ale velká kumulace všech prostředků
- na každou dilataci 1 četa (stejná činnost) a jeřáb = práce začínají na všech objektech najednou
- je nejrychlejší, ale vyžaduje největší počet pracovníků a strojů
- vyšší nároky na zařízení staveniště, dopravu a stroje… všechno najednou
výhody: + krátká doba trvání <= (např.) potřeba rychlého spuštění výroby, otevření budovy
nevýhody: - velké nároky na zařízení staveniště, dopravu, stroje, spotřebu materiálu, negativní vliv na životní
prostředí

2) PROUDOVÁ METODA VÝSTAVBY:
- 1 četa pracuje plynule (přechází z jednoho záběru do druhého – u metody postupné mají pauzu)
- postupný, ale okamžitý přesun čet
- větší rozestavěnost, ale nižší nároky na pracovníky, rychlejší výstavba než u postupné metody
- nedochází ke kumulaci prostředku – nejefektivnější
- zdvihací prostředky plynule přechází, nebo je jich více
výhody: + optimální využití pracovních sil => nižší náklady, nižší nároky na pracovníky díky opakování stejné
práce, nedochází ke kumulaci prostředku

Porovnání metod:
Nejvhodnější je proudová metoda, ale podmíněná konstrukční a technologickou různorodostí jednotlivých
objektů

Metoda proudová rytmickým a nerytmickým proudem, výpočet a zakreslení v časoprostorovém grafu:
1) METODA PROUDOVÁ RYTMICKÝM PROUDEM:
-odborná odhad doby trvání a rozvinutí
- většinou u sourodých celků
- výpočet lze použít pro odborný odhad doby výstavby technologické etapy– pro stavební povolení lze v týdnech
až v měsících, pro předchozí etapy řízení max. v měsících, pro realizační dokumentaci nepřesné!! (potřebujeme
týdny, dny a hodiny
- stejný takt u dílčích proudů, takt = rychlost proudu (doba trvání dílčí činnosti na záběru)
- vhodné pro výstavbové skupiny (bytovky, administrativní budovy, průmyslové haly)
Výpočet doby rozvinutí:
Výpočet doby trvání:

TR = k * (n – 1) + Σ t
TT = k * (m + n – 1) + Σ t [dny]

(platí jen pro tuto metodu)
(platí jen pro tuto metodu)

odborný odhad doby výstavby TE

m …. celkový počet záběrů v objektu
n …. celkový počet dílčích proudů čet
t …. technologické přestávky ovlivňující dobu výstavby a dobu rozvinutí
k .… doba trvání dílčího procesu na záběru (takt)….je vždy stejná

2) METODA PROUDOVÁ NERYTMICKÝM PROUDEM:
- u nesourodých celků – různý průběh
- záběry mají různou velikost i dobu trvání (není to tak pravidelně),
- prostory nejsou stejné, tzn. činností jsou různé
- různá rychlost na různých záběrech
- činnosti plynule přecházejí po stavbě, probíhají bez přerušení, ale všechny činnosti nemusí probíhat ve všech
záběrech, některá místa mohou i dočasně vynechávat
- nelze použít vzorečky pro výpočet doby rozvinutí a trvání (mění se k)
- např. hrubé vnitřní práce a dokončovací vnitřní práce (např. obklad pouze na WC, tzn. vynechání některých
prostor)

Uplatnění metod při výstavbě celků a objektů:
- otázka času, uvedení do provozu, potřeby strojů ...
- sourodé x nesourodé – viz. výše …
- metoda proudová rytmickým proudem vhodná pro sourodé celky, výstavbové skupiny (bytovky, administrativní
budovy, průmyslové haly), postupné uvádění do provozu
- metoda proudová nerytmickým proudem vhodná pro nesourodé celky

Komplexní proud = soubor objektových proudů - terénní úpravy a sítě
- pozemní objekty
- čisté terénní úpravy a sítě
podmínkou návrhu je plynulá výstavba řídících pozemních objektů (sídliště => bytové objekty, průmyslový areál
=> výrobní objekty)

Vlivy metod výstavby na urbanistické, architektonické a konstrukční řešení:
CELKY:
- větší četnost objektů se stejným KVS , => menší četnost objektových procesů
- sdružování inženýrských sítí
OBJEKTY:
- typové objekty s typovými záběry a shodnými KVS
- uplatnění kompletizovaných dílů => snížení počtu dílčích proudů
- technologie s minimálními přírodními TP => prefabrikovaná, suchá výstavba
- dilatační spáry v souladu s prostorovým a statickým řešením

Optimalizace návazností a odstupů činností a proudů mezi sebou:

- přiblížení činností – tak, aby se v rámci záběrů nepřekrývaly, ale aby nevznikaly zbytečné TP

(15) Staveništní provoz a ochrana životního prostředí během výstavby
Řešení staveništního provozu v přípravné fázi investičního procesu a při realizaci stavby, účel a zpracování; zábory staveniště;
mimostaveništní doprava a dopravní opatření, vjezdy a výjezdy na staveniště; plochy potřebné pro zařízení staveniště; napojení staveniště
na média; provádění staveb v ochranných pásmech; ochrana životního prostředí během výstavby.

Staveništěm - se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek,
popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném
stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
Investiční proces – probíhá od zrození myšlenky na zrealizování stavby až po její uvedení do plného provozu
Zařízení staveniště – lze charakterizovat jako ambulantní výrobnu zřizovanou za účelem zhotovení stavby. Tvoří
ji správní a sociální objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace, inženýrské a energetické sítě, které během
realizace slouží jejím účastníkům.

Řešení staveništního provozu v přípravné fázi investičního procesu a při realizaci stavby, účel a
zpracování:

ŘEŠENÍ STAVENIŠTNÍHO PROVOZU:
- řešení v úrovni přípravné fáze investičního procesu – (zodpovídá za to projektant) - posouzení ploch, které
jsou k dispozici (zda stačí velikost…)
- řešení v úrovni realizace stavby - zpracovává zhotovitel stavby - zajišťuje stavební povolení pro dočasné
stavby a demolice
- řešení vztahů a vazeb stav. provozu ve vztahu k účastníkům výstavby
- řešení vztahů a vazeb stav. provozu v průkazu realizovatelnosti stavby
- řešení vztahů a vazeb stav. provozu v zadání podmínek pro zhotovitele stavby
STAVENIŠTNÍ PROVOZ ŘEŠÍ:
- potřeby záborů staveniště pro provedení stavby
- určení ploch ZS (záborů staveniště) - výrobní (závislost na KVS), montážní (závislost na KVS), skladovací
(závisí na předpokládaném předzásobení), hygienická zařízení (šatny, umývárny) , lze v docházkové nebo
dojezdové vzdálenosti ale vždy WC, kanceláře
- doprava - mimostaveništní a vnitrostaveništní (včetně dopravních značek a semaforů, s ohledem na nadměrné
náklady, zpravidla panelové komunikace)
- napojení stavby na inženýrské sítě a média (elektřina, voda, kanalizace, topení, telefon)
přípojky moc dlouhé => náhradní agregát a dovoz vody přípojky krátké (v metrech) => po sejmutí ornice dovést
na hranici pozemku a chránit panely
- podmínky pro provádění stavebních prací v ochranných pásmech => ochrana životního prostředí atd.
- dopravní řešení okolí omezené výstavbou
- ochrana ŽP během výstavby
- ochrana stávající zeleně během výstavby

Zábory staveniště:
Zábor - zábory staveniště jsou buď dočasné nebo trvalé a jsou spojeny s prováděním stavby
- trvalé – z pohledu trvání stavby = trvají po většinu doby výstavby (pro celou stavbu)
př.: neprůhledné oplocení po celou dobu výstavby
- dočasné – krátkodobé práce –k provedení určitého objektu mimo trvalý zábor (přípojky, napojení na
komunikace)
(např.: zábor veřejné komunikace na dobu nezbytně nutnou k provedení přípojek)

Mimostaveništní doprava a dopravní opatření, vjezdy a výjezdy na staveniště:
mimostaveništní doprava– určení příjezdových a odjezdových tras po vnějších komunikacích s ohledem na:
- velikost transportu
- nosnost komunikací
- kapacitu komunikací
- dopravní značení

vnitrostaveništní doprava– návrh komunikací s ohledem na:
- příjezdy a výjezdy ze staveniště
- možností otáčení vozidel
- jednosměrný nebo obousměrný provoz
- vazby na vnější komunikace, rozměrnější soupravy by neměly couvat
- příjezd k výtahům pro zásobení
vjezdy/výjezdy – čištění vozidel – usaz. nádrže, vsakovací jímky, odlučovače
okolí - dopravní řešení - změna dopravního systému s ohledem na zábory staveniště návrhem na DIR
(dopravně inženýrské rozhodnutí) na základě dopravně inženýrského opatření.

Plochy potřebné pro zařízení staveniště:
1)výrobní:
- k vyrobení kcí. na stavbě/staveništi (sestavení prefabrikátů, předepnutí a zmonolitnění vazníku, předmontáž...)
- dle KVS a místa pro pohyb pracovníků
2)montážní:
- montáž a příprava bednění, montáž ocelových kcí., atd. – příprava na staveništi
- dle KVS a místa pro pohyb pracovníků
3)skladovací: (sklady a skládky)
- ke skladovaní materiálů
- dle četnosti zásobení….letmé bez nároků na plochy,
- předzásobení na 1 den až několik týdnů – prvky které mají dlouhou dodací lhůtu
- nejsou nezbytné, jsou vhodné - plochy mohou být i dislokovány mimo staveniště (výrobce, vedlejší
staveniště,....)
Zásoba materiálu: Z
Q
Z=
T

*

n

Q…
n …
T …

spotřeba materiálu v daném období
doba předzásobení
délka období

Z …
q …

zásoba materiálu
množství materiálu, které lze uskladnit na 1m2

Užitná plocha skladu: F
Z
F=
q

- volná skládka = upravený terén s propustným povrchem, materiál skladován na podložkách, lze oplotit
- sklady = zastřešené, uzamčené, temperované, netemperované
4)pro stroje a zařízení: – jeřáby, výtahy, čerpadla
5)staveništní komunikace
6)sociální a hygienické objekty: – dle počtu pracovníků ….(společná zařízení pro všechny zhotovitele)

šatny, sprchy – nemusí být v bezprostřední vzdálenosti staveniště – bud’v docházkové vzdálenosti nebo se tam
lidi vozí, musí být minimálně WC
7)správní objekty (aparát vedení stavby - kanceláře, …) – záleží na velikosti stavby
7 – 11 m2 / 1 pracovník, (16 – 22 m2 / 100 pracovníků… velká výstavba)
- jedna místnost pro investora 12 - 16 m2
- na skladování výkresů, rychlá jednání apod. – bezprostředně na stavbě
- další pak mohou být mimo staveniště, ale zajištěna doprava

Napojení staveniště na média:

- pro stavební práce – elektřina(hloubka min. 60cm), voda (hl. 120cm) – důležité je odběrové místo
- přívod může být na hranici staveniště, potom je to vnitrostaveništní záležitost, řešená na stavbě
-pro budování nové přípojky – přívod na hranici pozemku nového rozvodu
- pro sociální zařízení a kanceláře – elektřina, voda, kanalizace, topení, telefon

(kanalizace – napojit na stav sít‘ nebo jimky a odvoz)
(někdy staveništní přípojky s předstihem)
(pokud elektro >>> k trafu, pokud není >>> vybudování nebo agregát)
(pokud není voda – cisterny)
přípojky moc dlouhé => náhradní agregát a dovoz vody
přípojky krátké (v metrech) => po sejmutí ornice dovést na hranici pozemku a chránit panely

NAPOJENÍ STAVBY NA ELETRICKOU ENERGII:
- využití napojovacího místa v místě staveniště
- napojení v rozvodném místě nebo trafostanici poblíž staveniště a připojení nadzemním, nebo podzemním
vedením
- vybudováním staveništní přípojky
- staveništní agregát
- vybudování objektu stavby elektropřípojky v předstihu – musí být ale zajištěna ochrana
NAPOJENÍ STAVBY NA VODU:
- napojení na místě staveniště
- napojení staveništní přípojky na vodovodní řad poblíž
- dovoz vody v cisternách
- vybudování stavby vodovodní přípojky v předstihu
(když by byly provizorní přípojky příliš drahé a zdlouhavé)

Provádění staveb v ochranných pásmech:

zvýšená opatrnost, dodržování zvláštních předpisů
Ochrany pásma:
- inženýrských sítí,
- dopravních sítí,
- podzemních objektů,
- podzemních zdrojů vody,
- vodních toků a nádrží

Ochrana životního prostředí během výstavby:
zákon 100/2001 Sb. – zákon o posuzování vlivů na ŽP
zákon 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na ŽP
-zpracovává se dokumentace o posuzování vlivů na ŽP
specifikace ploch, info napojení staveniště na media, postup výstavby, postup výstavby inž. sítí z hlediska
záborů, ochrana ŽP během výstavby.
Ta je zaměřena na: ochrana ovzduší (exhalace a prach od zeminy, dopravy => kropit), ochrana vodních toků a
spodních vod, ochrana odpadních vod => usazovací nádrže s čerpadlem, ochrana před hlukem a vibracemi,
ochrana zeleně (obednění kmene, prořezání koruny – nutno mít povolení, prostor pro vláhu popř. zalévání),
ochrana ornice (ornice do výšky max. 1 m , jinak zalévat a kypřit), nakládání s odpady (ornice, vybouraný
materiál, obaly) => doklady o uložení odpadů

(16) Stavební zákon a předpisy souvisící / základní koncepce a systemiatika
stavebního zákona
systematika stavebního zákona a širší právní souvislosti (právní předpisy speciální povahy)
systematika územního plánování
systematika stavebního řádu
správní řízení vedená podle stavebního zákona; speciální správní řízení a speciální stavební úřady a jiné správní orgány
závazná stanoviska a jejich místo v procesu územního plánování a správních řízení vedených v režimu stavebního zákona
obecné a zvláštní technické požadavky na výstavbu
stavební zákon a výkon povolání; činnost autorizovaných osob, dalších osob s regulovanou činností a činnost
autorizovaných inspektorů

systematika stavebního zákona a širší právní souvislosti (právní předpisy speciální povahy)
Stavební zákon – zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu
(2.velké bloky = územní plánování a stavební řád)

část první Úvodní ustanovení
a/ předmět úpravy = územní plánování, stavební řád, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb
b/ základní pojmy
část druhá Výkon veřejné správy
hlava první: Úvodní ustanovení
hlava druhá: Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu /orgány obce, orgány kraje,
ministerstvo pro místní rozvoj.../
podvojný systém: ÚP- pořizovatelské činnosti výkonem státní správy, SŘ- činosti výkonem samosprávním, Stavební úřady:
obecní, speciální, vojenské, jiné

část třetí Územní plánování
hlava první: Cíle a úkoly územního plánování
hlava druhá: Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování
hlava třetí: Nástroje územního plánování
Výkonové fáze (architekt jako zpracovatel ÚPDok.)
-1. Přípravné práce (příprava zakázky)
-2. Průzkumy, rozbory, územně tech. studie
-3. koncept
-4. Návrh
-5. Podklady pro řízení o Úz.Plán.Dokum.
-6. Čistopis díla
-7. Spolupráce při realizaci ÚPD

Výkonové fáze pořizovatele (obec)
-1. přípravné práce (zpracování úz.an.podkl. a
úz.studií, zadání zakázky)
-2. Součinnost při aktualizaci ÚAP (doplnění o
průzkumy a analýzy), projednání zadání
-3. Součinnost při zhotovení konceptu
-4. Součinnost při zhotovení návrhu, projednání
-5. Řízení o ÚPD
-6. Součinnost při zhotovení čistopisu
-7. Implementace ÚPD

-cíle a úkoly ÚP = zjišťovat a posuzovat stav a vývoj území, koncepce vývoje a podmínky pro vývoj
- obecná ustanovení = zveřejňování písemností a územně plánovací informace, projednávání, zástupce veřejnosti (zvolen
1/10obce nebo min 200obyvateli)
- nástroje ÚP = - Územně plánovací podklady (– úz.anal.podklady - aktualizace, úz.studie- návrh) - politika územního rozvoje –
územně plánovací dokumentace (ú.plán, reg.plán)
- územní řízení/rozhodnutí – ú.r. o umístění stavby, o změně stavby a využití , o využití území, o ochr.pásmech, o dělení a
scelovaní pozemků, úz.opatření o staveb.uzávěře, úz.opatření o asanaci území
(účastníci = žadatel, obec,vlastník pozemku (osoby jejich právo může být dotčeno), občanská sdružení, DOSS
Zjednodušené úz.řízení = (záměr je v zastavěném území, nevyžaduje posouzení na ŽP, žádost má všechny náležitosti, žádost
obsahuje závazná stanoviska a souhlas účastníků

část čtvrtá Stavební řád
hlava první: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
hlava druhá: Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
hlava třetí: Autorizovaný inspektor
hlava čtvrtá: Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce – povolení a ohlášení (kt.stavby to nevyžadují, ohlášení, stavební řízení,
změna stavby před dokončením), užívání staveb (kolaudační řízení, zkušební provoz, dokumen.skutečného provedení stavby),
odstraňování staveb (povolení nebo nařízení odstranění)

Stavební dozor a pravomoci stav.úřadu - kontrolní prohlídky, údržba, vyklizení
Autorizovaný inspektor
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb – stavbyvedoucí, vlastník, požadavky na stavby, stavební deník

část pátá Společná ustanovení
hlava první: Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnosti vlastníků technické infrastruktury
hlava druhá: Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich
hlava třetí: Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností
hlava čtvrtá: Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů
hlava pátá: Správní delikty
hlava šestá: Společná ustanovení k soudnímu přezkumu
vybrané činnosti ve výstavbě (projektování a provádění staveb), postavení a odpovědnost vlastníku tech.infrastruktury, evidence
úz.plánovací činnosti, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, ochrana zvláštních zájmů v území a součinnost
správních orgánů (sledují to stav.úřady a dotčené orgány svými závaznými stanovisky)

část šestá Přechodná a závěrečná ustanovení
část sedmá Účinnost

právní předpisy speciální povahy

a/ Zákony
Zákon 184/2006 Sb. O vyvlastnění
Zákon č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání a autorizovaných
inženýrů a techniků ve výstavbě
Zákon o památkové péči
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon o odpadech
Vodní zákon
Správní řád
Autorský zákon
...
b/ Vyhlášky provádějící stavební zákon
vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti
vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č.
491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb.
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.
vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření
vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
...
c/ Stavovské předpisy
Autorizační řád ČKA
Disciplinární a smírčí řád ČKA
Organizační, jednací a volební řád ČKA
Profesní a etický řád ČKA
Registrační řád ČKA
Soutěžní řád ČKA
Autorizační řád ČKAIT
Disciplinární a smírčí řád ČKAIT
Organizační řád ČKAIT
Profesní a etický řád ČKAIT
Volební a jednací řád ČKAIT
...
d/ Technické normy ČSN
...
e/ směrnice rady Evropské unie A rozhodnutí komise evropské unie

systematika územního plánování

část třetí Územní plánování
hlava první: Cíle a úkoly územního plánování
a/ cílem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území
/vyvážený vztah životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnost obyvatel území, uspokojování potřeb
současných generací, nesmí ohrozit podmínky života budoucích generací./
b/ úkoly /zjišťovat a posuzovat stav území, stanovovat urbanistické a architektonické požadavky na využitá
území.../

hlava druhá: Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování
a/ zveřejňování písemností
b/ územně plánovací informace – upravuje poskytování informací /územně plánovacích/
c/ veřejné projednání – upravuje veřejné projednání při pořizování územně plánovací dokumentace
d/ zástupce veřejnosti – upravuje zastupování veřejnosti při návrhu nebo konceptu územně plánovací
dokumentace
e/ kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost – upravuje nutnou kvalifikaci pro územně plánovací
činnost
hlava třetí: Nástroje územního plánování
1/ územně plánovací podklady
a/ územně analytické podklady – vyhodnocují stav a vývoj území
zákon upravuje jejich pořizování /pořizuje úřad územního plánování jako podklad pro územní nebo regulační
plán/, aktualizaci /každé dva roky/, projednání /projednává Rada obcí/
b/ územní studie – navrhuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů (veřejná infrastruktura, úses)
2/ politika územního rozvoje
pořizuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území republiky, schvaluje vláda
závazná pro územně plánovací dokumentaci
zákon upravuje její obsah /republikové priority územního plánování, oblasti se specifickými hodnotami a
problémy.../ návrh, schválení /schvaluje vláda ČR/ a aktualizaci /každé 4 roky zpráva o uplatňování politiky
územního rozvoje/
3/ územně plánovací dokumentace
a/ zásady územního rozvoje (dříve UP VUC)
pořizuje krajský úřad, schvaluje zastupitelstvo kraje, posuzuje MMR
rozvíjí politiku územního rozvoje
závazné pro vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro územní rozhodnutí
obsah:
- stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje
- stanoví plochy a koridory nadmístního významu + využití
- vyhodnocuje vlivy na udržitelný rozvoj území a ŽP
měřítko 1:100 000 (1:50 000, 1:20 000)
zákon upravuje návrh /pořizuje krajský úřad/, posouzení /posuzuje ministerstvo pro místní rozvoj/, řízení o
zásadách, vydání zásad územního rozvoje /vydává zastupitelstvo kraje/, aktualizaci /do 2 let/
b/ územní plán
zákon upravuje obsah a účel ÚP /základní koncepce rozvoje území obce, plošné a prostorové uspořádání,
koncepce veřejné infrastruktury/, pořízení ÚP /rozhoduje zastupitelstvo obce – z vlastního podnětu nebo na
návrh/, úhrada nákladů na pořízení ÚP /hradí obec, za některých podmínek kraj/, návrh na pořízení územního
plánu /podává se u obce, pro jejíž území se pořizuje/, zadání ÚP /zpracovává se návrh na zadání územního
plánu/, koncept územního plánu /veřejné projednání konceptu územního plánu, pokyny pro zpracování návrhu
ÚP, posouzení návrhu ÚP krajským úřadem/ řízení o územním plánu /veřejné projednání návrhu ÚP, přezkum,
vydání ÚP/, spojené pořízení územního a regulačního plánu, zastavěné území
c/ regulační plán
zákon upravuje obsah a účel RP /v řešené ploše podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a
uspořádání staveb/, pořízení RP, úhrada nákladů na pořízení RP /obec nebo kraj/, řízení o regulačním plánu
/veřejné projednání, přezkum návrhu, vydání regulačního plánu, doba platnosti/
4/ územní rozhodnutí
a/ rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
b/ rozhodnutí o změně využití území
c/ rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
d/ rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
e/ rozhodnutí o ochranném pásmu
Zákon upravuje podrobnosti jednotlivých rozhodnutí. Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a
stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní nebo regulační
plán.
5/ územní řízení
zákon upravuje příslušnost k územnímu rozhodnutí /příslušný stavební úřad/, účastníci územního řízení /žadatel,

obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastník dotčené stavby nebo pozemku,
vlastníci sousedních staveb anebo sousedních pozemků, osoby o nichž tak stanoví zvláštní předpis, společenství
vlastníků jednotek/, žádost o vydání územního rozhodnutí, zahájení územního řízení, přerušení ÚŘ, stanoviska,
námitky a připomínky, posuzování záměru žadatele, posuzování vlivů na životní prostředí, dále územní
rozhodnutí a územní souhlas
6/ územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
uzávěra - omezuje nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území
asanace - na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií
7/ úprava vztahů v území
a/ předkupní právo /předkupní právo obce nebo kraje k nemovitosti určené územním nebo regulačním plánem
pro veřejně prospěšnou stavbu/
b/ náhrady za změnu v území /náhrada náleží vlastníkovi nemovitosti, jehož práva byla při užívání pozemku nebo
stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena/

systematika stavebního řádu

část čtvrtá Stavební řád
hlava první: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
a/ povolení a ohlášení
zákon vyjmenovává stavby které nevyžadují povolení ani ohlášení /stavby o jednom nadzemním podlaží do 25
m2 zastavěné plochy a do 5m výšky/, dále podrobně upravuje ohlášení /jeho náležitosti/, stavební řízení
/účastníci stavebního řízení – stavebník, vlastník dotčené stavby nebo pozemku, vlastník sousedního pozemku,
společenství vlastníků jednotek, obsah žádosti o stavební povolení, zahájení stavebního řízení, námitky
účastníků řízení, stavební povolení /zde stanoví stavební úřad podmínky pro provedení stavby/, zkrácené
stavební řízení /při uzavření smlouvy s autorizovaným inspektorem/, změnu stavby před jejím dokončením
b/ užívání staveb
dokončenou stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu /30dnů před započetím s užíváním
stavby/ nebo kolaudačního souhlasu /u stavby jejíž vlastnosti nemohou uživatelé ovlivnit – nemocnice, škola,
bytový dům...,kolaudační souhlas vydává stavební úřad/.Zákon dále upravuje předčasné užívání stavby,
dokumentaci skutečného provedení stavby, změny v užívání stavby.
c/ odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení /povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení/
hlava druhá: Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
a/ společné zásady
Stavební úřady je oprávněn ve veřejném zájmu provádět kontrolní prohlídky stavby, nařizovat odstranění stavby,
zabezpečovací práce...
b/ kontrolní prohlídky stavby
zákon podrobně popisuje kontrolní prohlídku stavby stavebním úřadem, rozhodnutí a opatření stavebního úřadu,
dále vyklizení stavby, účastníky řízení
hlava třetí: Autorizovaný inspektor
zákon upravuje jeho jmenování /ministrem pro místní rozvoj, po vyjádření komory architektů nebo komory
autorizovaných techniků a inženýrů/, podmínky pro jmenování /bezúhonnost, vzdělání, praxe, znalosti/, vydávání
certifikátů a jiných dokumentů, oprávnění a povinnosti, dozor a dohled ministerstva pro místní rozvoj
hlava čtvrtá: Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
Zákon upravuje povinnosti jednotlivých osob
stavebník, stavbyvedoucí a stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, ohlašování havárií, požadavky na stavbu,
stavební deník

správní řízení vedená podle stavebního zákona; speciální správní řízení a speciální stavební úřady a
jiné správní orgány

správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají,
mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková
osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

1/ územní řízení
a/ rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
b/ rozhodnutí o změně využití území
c/ rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
d/ rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
e/ rozhodnutí o ochranném pásmu
účastníci:
a/ žadatel
b/ obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
c/ vlastník dotčené stavby nebo pozemku pokud není žadatel
d/ vlastníci sousedních staveb anebo sousedních pozemků,
e/ osoby o nichž tak stanoví zvláštní předpis,
f/ společenství vlastníků jednotek
účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.
Stavební úřad vydává: Územní rozhodnutí, územní souhlas
zjednodušené územní řízení – spojené se stavebním řízením
2/ stavební řízení
účastníci:
a/ stavebník
b/ vlastník stavby na které má být provedena změna nebo udržovací práce, není-li stavebníkem
c/ vlastník pozemku na kterém má být provedena změna nebo udržovací práce, není-li stavebníkem
d/ vlastníci sousedních staveb anebo sousedních pozemků /anebo ten kdo má právo odpovídající věcnému
břemeni/, může-li být jeho vlastnické právo přímo dotčeno
e/ společenství vlastníků jednotek
účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.
Zahájení na základě žádosti o stavební povolení.
3/ Zkrácené stavební řízení
na základě smlouvy stavebníka s autorizovaným inspektorem
- stavba se pak pouze oznamuje stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná stanoviska DOSS a
vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že ověřil
projektovou dokumentaci
4/ Změna stavby před jejím dokončením
na žádost stavebníka
5/ kolaudační řízení
Kolaudační souhlas
6/Změna užívání stavby
souhlas se změnou užívání stavby
7/ Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
8/ Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
9/ správní delikty

speciální stavební úřady
Jsou úřady, které vykonávají působnost stavebního úřadu /s výjimkou územního rozhodování/ u staveb
a/ leteckých
b/ staveb drah a na dráze
c/ staveb dálnic a silnic
d/ vodních děl
e/ staveb podléhajících integrovanému povolení
jsou to orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích, povolení pro stavby vydávají jen se souhlasem
obecného stavebního úřadu.
jiné správní orgány /vojenské a jiné stavební úřady/
újezdní úřady /ve vojenských újezdech/
Ministerstvo obrany /stavby pro obranu státu/

Ministerstvo vnitra /stavby pro bezpečnost státu/
Ministerstvo spravedlnosti /věznice/
Ministerstvo průmyslu a obchodu /těžba, radioaktivní suroviny/

závazná stanoviska a jejich místo v procesu územního plánování a správních řízení vedených v režimu
stavebního zákona

Vydávají dotčené orgány, pro urychlení řízení, aby nemuselo být vedeno samostatné správní řízení s každým
Dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle zvláštních předpisů a vydávají závazná stanoviska, která nejsou
samostatným rozhodnutím ve správním řízení /to znamená např., že se nelze proti nim odvolat/
památkáři /př. Národní památkový ústav, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP/
hasiči /Hasičský záchranný sbor hl. Města Prahy/
hygiena /Hygienická stanice hl. m. Prahy/

obecné a zvláštní technické požadavky na výstavbu

1/ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
2/ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu
struktura vyhlášky:
část první územně technické požadavky na stavby a na jejich umísťování
Umísťování staveb, Studny individuálního zásobování vodou, Žumpy a malé čistírny, Stavební pozemek,
ochranná pásma a požárně nebezpečný prostor, Vzájemné odstupy staveb, Připojení staveb na pozemní
komunikace, Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, Připojení staveb na sítě technického
vybavení, Oplocení pozemků, Vliv staveb na životní prostředí, Staveniště (normové požadavky)
část druhá obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb
Základní požadavky, Mechanická odolnost a stabilita
oddíl 1 požární bezpečnost
oddíl 2 ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
Všeobecné požadavky, Denní osvětlení, větrání a vytápění, Proslunění, Ochrana proti hluku a vibracím
oddíl 3
Bezpečnost při provádění a užívání staveb, Přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, Odstraňování staveb
část třetí požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb
oddíl 1 stavební konstrukce
Zakládání staveb, Stěny, příčky, Stropy, Podlahy, povrchy stěn a stropů, Schodiště a šikmé rampy,
Komíny a kouřovody, Střechy, Zábradlí, Výtahy, Výtahové, instalační a větrací šachty, Shozy pro odpad
Balkóny, lodžie a arkýře
oddíl 2 technická zařízení staveb
Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, Elektrické přípojky a
vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační, Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení, Ochrana
před bleskem, Vzduchotechnická zařízení, Vytápění
část čtvrtá zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb
-Rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci /př. V RD nebo na pozemku ukládání odpadu, u RD 1
parkovací místo na 1 byt , světlá výška min. 2500, podkroví 2300, sklon schodů 35 stupňů, max. 18
stupňů, pouze nechráněné únikové cesty.../
-Stavby pro shromažďování většího počtu osob- min2 východy na veřejné prostranství, evaku.výtah,
požárně vybaveny, vždy min 2 únikové cesty na jiné místo, z garáží na volné prostranství, …
-Stavby pro obchod– nad 3NP evakuační výtah, hlavní průchozí komunikace 2000/2500 v přízemí, mezi
regály 1800, oddělené vstupy, požární a hygienické požadavky
-Stavby ubytovacích zařízení– s.v. 2600, dány m2 podle lůžek a hvězdiček, hygienické zázemí, požární
požadavky

-Stavby pro výrobu a skladování
-Zemědělské stavby
-Odstavné a parkovací plochy, garáže
-Servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot
-Stavby pro zdravotnictví - zvláštní předpis
-Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení- MŠ 13m3 na dítě, světlé výšky, šatny,…
-Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci– nesmí porušovat kr.ráz a rozhled; nesmí být u
značek, na mostech, národ.kult.památkách, vojenských,…
část pátá závěrečná a přechodná ustanovení
Výjimky, Zrušovací ustanovení, Přechodná ustanovení, Účinnost
Další vyhlášky:
433/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro
plnění funkcí lesa
191/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

stavební zákon a výkon povolání; činnost autorizovaných osob, dalších osob s regulovanou činností a
činnost autorizovaných inspektorů
Autorizovaný inspektor – fyzická osoba, která:
1/ požádala o jmenování
2/ magisterské vzdělání a je autorizovanou osobou
3/ 15 let praxe v projektové činnosti/
4/ bezúhonnost
5/ právní a odborné znalosti
Je jmenován na dobu 10 let, pro celé území ČR
Oprávnění
1/ osvědčit, že navrhovaná stavba může být provedena /potom je jen zkrácené stavební řízení/
2/ vyhotovit posudek /certifikát/ pro vydání kolaudačního souhlasu
3/ dohlížet na provádění stavby
Zkrácené stavební řízení – stavebník uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly
projektové dokumentace pro stavbu. Pak takovou stavbu pouze oznamuje stavebnímu úřadu, jestliže má
opatřená závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení.
Stavebník k ohlášení připojí certifikát vydaný inspektorem.
Stavební zákon také upravuje povinnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru
musí dodržovat ověřenou dokumentaci a obecné požadavky na výstavbu, rozhodnutí stavebního úřadu
Stavební zákon stanoví, že Vybrané činnosti ve výstavbě mohou vykonávat jen osoby, které získaly oprávnění k
jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.(viz jiná otázka)
Vybranými činnostmi ve výstavbě jsou: zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie,
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro
ohlašované stavby, pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy, a odborné vedení provádění stavby nebo její
změny.

(17) Stavební zákon a předpisy souvisící / soubor prováděcích předpisů ke
stavebnímu zákonu a jejich obsah a zaměření
prováděcí předpisy k územnímu plánování a územnímu řízení
prováděcí předpisy ke stavebnímu řádu
prováděcí předpisy ostatní (společné pro oba základní bloky

Prováděcí předpisy k územnímu plánování a územnímu řízení

Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti
- stanovuje obsah a formální náležitosti dokumentů vypracovávaných v souvislosti s pořizováním územněplánovacích podkladů a územně-plánovací dokumentace
> územně analytické podklady
- soubor sledovaných jevů v úz. analytických podkladech obcí (podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území)
- pasport údaje o území
- doklad o projednání územně analytických podkladů
> územně-plánovací dokumentace – obsah:
- zásad územního rozvoje a obsah jejich odůvodnění
- vyhodnocení vlivu zásad ú.r. a územního plánu na udržitelný rozvoj území
- zadání úz. plánu
- územního plánu a jeho odůvodnění
- podnětu k pořízení regulačního plánu
- žádosti o vydání regulačního plánu
- regulačního plánu a jeho odůvodnění
- dohody o parcelaci
- plánovací smlouvy
- registračního listu územní studie
- registračního listu zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
- registračního listu územního plánu nebo jeho změny
- registračního listu regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny
- registračního listu regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny
Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- stanovuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků a při umísťování staveb na
nich
- více než právním předpisem je metodikou pro zpracování územně plánovací dokumentace
- popisuje možné funkce v území („zónování“)
(část druhá) POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH
- požadavkem je vytvářet a chránit přístupná veřejná prostranství a cesty
> plochy s rozdílným způsobem využití:
p. smíšené výrobní
p.bydlení
p. vodní a vodohospodářské
p. rekreace
p. zemědělské
p. občanského vybavení
p. lesní
p. veřejných prostranství
p. přírodní
p.. smíšené obytné
p. smíšené nezastavěného území
p. dopravní infrastruktury
p. těžby nerostů
p. technické infrastruktury
p. specifické (obrana státu)
p. výroby a skladování

(část třetí) POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ
- pozemek vymezovat tak, aby umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně
přístupnou obslužnou komunikaci
- musí řešit nakládání s odpady, vsakování dešťové vody, dopravu v klidu
> pozemky pro bydlení a rodinnou rekreaci
> pozemky veřejných prostranství
- umísťování staveb na pozemku řeší zejména napojení stavby na infrastrukturu a vzájemné odstupy staveb
Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření
- upravuje obsahové náležitosti:
a) žádosti o územně plánovací informaci
b) žádost o vydání územního rozhodnutí (různé druhy)
c) informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání úr
(proces úr: žádost > informace o záměru v území a o podání žádosti > úr)

d) jednotlivých druhů územních rozhodnutí
e) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném úz. řízení
f) oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
- a dále také náležitosti obsahu:
a) veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí
b) územního opatření o stavební uzávěře
c) územního opatření o asanaci území
add b)
co musím přiložit k žádosti o vydání úr:
prokázat vlastnické právo / souhlas vlastníka pozemku
- plnou moc (v případě zastupování)
- vyjádření, zda stavba / změna stavby vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí
> popř. tedy posudek a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
- závazná stanoviska dotčených orgánů (popř. jejich rozhodnutí) s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data
vydání, a to na úseku:
- dopravy drážní
- ochrany přírody a krajiny
- dopravy letecké
- ochrany vod
- dopravy vodní
- ochrany ovzduší
- energetiky
- ochrany zem. půdního fondu
- využívání jaderné energie a ionizujícího záření
- ochrany lesa
- elektronických komunikací
- ochrany ložisek nerostných surovin
- obrany státu
- odpadového hospodářství
- bezpečnosti státu
- ochrany veřejného zdraví
- civilní ochrany
- veterinární péče
- požární ochrany
- památkové péče
- bezpečnosti práce
- dopravy na pozemních komunikacích
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- vyjádření účastníků řízení vč. obce
a další
DUR – obsah a rozsah dokumentace
A. úvodní údaje
B. Průvodní zpráva
vnější vztahy stavby (soulad s ÚPD, účel, základní bilance kapacit stavby a jejích nároků, etapizace a
termíny výstavby)
C. Souhrnná technická zpráva

popis stavby podmínky přípravy stavby a její výrobní program, požární ochrana, ochrana práce, civilní
ochrana, ochrana stavby před negativními vnějšími účinky
D. výkresová dokumentace
E. dokladová část –
zpráva o zapracování závazných stanovisek DO, VVI, ÚŘ + tato stanoviska a vyjádření účastníků řízení

Prováděcí předpisy ke stavebnímu řádu
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
- podrobněji upravuje obsahové a formální náležitosti:
a) ohlášení stavby,
- kromě všech standardních příloh (viz. DUR) k žádosti je potřeba také doklad o informování vlastníků
sousedních pozemků
- územní souhlas nebo územní rozhodnutí (pokud je vydal jiný správní orgán než daný stavební úřad)
- doklad o kvalifikaci osoby, která bude provádět stavební dozor
b) žádosti o stavební povolení,
- územní souhlas nebo územní rozhodnutí (pokud je vydal jiný správní orgán než daný stavební úřad)
- plán kontrolních prohlídek stavby
c) oznámení stavby posouzené aut. inspektorem (ve zkráceném stavebním řízení)
- smlouva s autorizovaným inspektorem
- certifikát vydaný aut. insp.
- plán kontrolních prohlídek stavby zpracované aut. insp.
- souhlasná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veř. infrastruktury
d) oznámení o užívání stavby,
dokumentace skutečného provedení stavby + zdůvodnění odchylek od ověřené projektové dokumentace
geometrický plán (evidence stavby v katastru nemovitostí)
- stanoviska vlastníků veř. infrastruktury, ke které byla stavba napojena
e) žádost o kolaudační rozhodnutí,
- viz. d)... ± to samé
- doklady o výsledcích zkušební provozu, pokud byl prováděn
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, byl-li pořízen
- stanoviska
f) oznámení změny v užívání stavby
- souhlas vlastníka stavby
- dokumentace stávajícího a nového užívání prostorů
- stanoviska
g) ohlášení odstranění stavby
- dokumentace bouracích prací
- doklad o kvalifikaci osoby, která bude provádět stavební dozor
- stanoviska, pokud jsou vyžadována

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- stanovuje obsah a rozsah dokumentace:
a) d. pro ohlašované stavby dle §104
b) d. pro stavební řízení
c) d. pro provádění stavby
d) d. skutečného provedení stavby
- dále stanovuje náležitosti:
e) dokumentace bouracích prací
f) stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě
- vyhláška se nevztahuje na drážní, letecké stavby a stavby komunikací
a-b/ dokumentace pro ohlašované stavby, dokumentace k žádosti o stavební povolení a k oznámení
stavby ve zkráceném stavebním řízení
A. Průvodní zpráva
administrativní údaje (identifikace, lhůty, území, údaje z ÚR, provedené průzkumy)
B. Souhrnná technická zpráva
urb.,arch. a stavebně-techn. řešení, požární bezp., technologie, hygiena...
C. Situace stavby
situace širších vztahů, koordinační situace (vztahy k okolním objektům, sítím)
D. Dokladová část
stanoviska a posudky, průkaz energetické náročnosti budovy
E. Zásady organizace výstavby
techn. zpráva + situace stavby se zakreslením staveniště (stavby, vjezdy a výjezdy, zásobování
staveniště médii)
F. Dokumentace objektů
1. pozemní (stavební) obj., - architektonické řešení techn. zpráva, stavebně-konstrukční část,
požárně-bezp. část, technika prostředí staveb (TZI vnitřní)- u všeho vždy techn. zpráva a výkresová část
(1:200, 1:100)
2. inženýrské objekty (doprava, sítě) – techn. zpráva, výkresová část, statické a jiné výpočty
3. provozní soubory – techn. zpráva, výkresová část
c/ dokumentace pro provádění stavby
A. Pozemní stavební objekty
1. architektonické a stavebně technické řešení (stavební)
2. Stavebně kontrakční část (statika)
3. Technika prostředí staveb (profese)
B. Inženýrské objekty
příprava území, terénní úpravy
komunikace, parkoviště
vnější TZI
C. Provozní soubory
funkčně ucelená část stavby, včetně jejich napojení na rozvody (VZT, energie)
d/ dokumentace skutečného provedení stavby
identifikace stavby
situace
půdorysy, řezy
technický popis stavby a jejího vybavení

e/ dokumentace bouracích prací
A. průvodní zpráva
identifikace, údaje o území, vliv na okolí
B. Souhrnná technická zpráva
stručný popis stavby a jejích kcí, azbest, kontaminace, ochranná pásma,
C. Situace stavby
D. Dokladová část
stanoviska, fotodokumentace
E. Zásady organizace bouracích prací
F. Dokumentace odstraňovaných staveb
dok. skutečného provedení, technologie bouracích prací, statický výpočet
f/ náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
A. identifikační údaje
B. záznamy ve stavebním deníku
1. pravidelné denní záznamy
2. další záznamy o těchto skutečnostech: postup prací, výsledky kontrolních prohlídek (změny oproti
původní dok), předání díla nebo jeho ucelených částí, dodatečné průzkumy, nálezy, dodávky stavby,
bezpečnost práce, školení pracovníků atd. atd.
C. Vedení stavebního deníku
– lze i elektronickou formou, musí být vždy přístupný, skutečnosti zaznamenávány nejpozději následující
den, má očíslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa

Prováděcí předpisy ostatní (společné pro oba základní bloky)
Vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č.
502/2006 Sb.
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č.
502/2006 Sb.
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.
Vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
- dohled nad výkonem a správu povolání aut. inspektora provádí koordinační rada ČKA a ČKAIT -navrhuje
ministrovi MR ke jmenování uchazeče, kteří splnili podmínky a absolvovali zkoušku
- vyhláška upravuje obsah a podmínky zkoušky:
- je neveřejná
- skládá se z písemné části (test z právních předpisů formou case-study) a ústní zkoušky před komisí (5ti-členná)
prověřuje znalosti uchazeče v:
a) oblast stavebního práva - zejména na SZ a jeho prováděcí vyhlášky (zejména obecné požadavky na
výstavbu), správní řád, dotčené orgány a jejich působnost, a dále související okruhy (památková péče, ochrana
přírody, katastr nemovitostí, geodézie, státní statistika a informační systémy, technická a dopravní infrastruktura
atd.)
b) oblast navrhování a provádění staveb
c) oblast základních požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb
>> úkolem uchazeče je posoudit modelové vzory dokumentace, odhalit nedostatky a navrhnout jejich řešení,
stanovit postup projednání se všemi subjekty, vypracovat harmonogram kontrolních prohlídek stavby a nakonec
certifikát k posuzované dokumentaci

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č.
502/2006 Sb.
část první územně technické požadavky na stavby a na jejich umísťování
Umísťování staveb, Studny individuálního zásobování vodou, Žumpy a malé čistírny, Stavební pozemek,
ochranná pásma a požárně nebezpečný prostor, Vzájemné odstupy staveb, Připojení staveb na pozemní
komunikace, Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, Připojení staveb na sítě technického
vybavení, Oplocení pozemků, Vliv staveb na životní prostředí, Staveniště (normové požadavky)
část druhá obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb
Základní požadavky, Mechanická odolnost a stabilita
oddíl 1 požární bezpečnost
oddíl 2 ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
Všeobecné požadavky, Denní osvětlení, větrání a vytápění, Proslunění, Ochrana proti hluku a vibracím
oddíl 3
Bezpečnost při provádění a užívání staveb, Přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, Odstraňování staveb
část třetí požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb
oddíl 1 stavební konstrukce
Zakládání staveb, Stěny, příčky, Stropy, Podlahy, povrchy stěn a stropů, Schodiště a šikmé rampy,
Komíny a kouřovody, Střechy, Zábradlí, Výtahy, Výtahové, instalační a větrací šachty, Shozy pro odpad
Balkóny, lodžie a arkýře
oddíl 2 technická zařízení staveb
Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, Elektrické přípojky a
vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační, Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení, Ochrana
před bleskem, Vzduchotechnická zařízení, Vytápění
část čtvrtá zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb
-Rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci /př. V RD nebo na pozemku ukládání odpadu, u RD 1
parkovací místo na 1 byt , světlá výška min. 2500, podkroví 2300, sklon schodů 35 stupňů, max. 18
stupňů, pouze nechráněné únikové cesty.../
-Stavby pro shromažďování většího počtu osob- min2 východy na veřejné prostranství, evaku.výtah,
požárně vybaveny, vždy min 2 únikové cesty na jiné místo, z garáží na volné prostranství, …
-Stavby pro obchod– nad 3NP evakuační výtah, hlavní průchozí komunikace 2000/2500 v přízemí, mezi
regály 1800, oddělené vstupy, požární a hygienické požadavky
-Stavby ubytovacích zařízení– s.v. 2600, dány m2 podle lůžek a hvězdiček, hygienické zázemí, požární
požadavky
-Stavby pro výrobu a skladování
-Zemědělské stavby
-Odstavné a parkovací plochy, garáže
-Servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot
-Stavby pro zdravotnictví - zvláštní předpis
-Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení- MŠ 13m3 na dítě, světlé výšky, šatny,…
-Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci– nesmí porušovat kr.ráz a rozhled; nesmí být u
značek, na mostech, národ.kult.památkách, vojenských,…
část pátá závěrečná a přechodná ustanovení
Výjimky, Zrušovací ustanovení, Přechodná ustanovení, Účinnost

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.
- úzce souvisí s vyhláškami 137/1998 a 501/2006 (obecné požadavky na využívání území)
- vztahuje se na:
- bytové domy obsahující víc než 3 samostatné byty
- veřejné občanské vybavení
- domů a bytů zvláštního určení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- školských zařízení
- budov, v nichž se počítá se zaměstnáváním více než 20 osob
- je závazná jak ve fázi územního plánování, tak i navrhování staveb
příloha 1
- požadavky na komunikace (chodníky, schodiště a šikmé rampy, výškové rozdíly, vstupy do budov)
- požadavky na vnitřní prostory budov (podlahy, okna, dveře, hygienická zařízení)
- veřejné plochy (parkoviště a odstavené plochy, telefonní budky, poštovní schránky...)
příloha 2
- podoba mezinárodních symbolů: 1. mezinárodní symbol přístupnosti, 2. mezinárodní symbol hluchoty, 3.
symbol zařízení nebo prostoru pro zrakově postižené osoby
příloha 3
- stanovuje požadavky (technické, plošné, vybavenost) na obytné prostory pro těžce pohybově postižené osoby
příloha č. 4
- stanovuje požadavky na obytné prostory pro zrakově postižené osoby

(18) Stavební zákon a předpisy souvisící / vztah stavebního zákona a správního
řádu – základní právní souvislosti I.
správní řízení vedená podle stavebního zákona; speciální správní řízení
obecné, speciální, jiné a ostatní stavební úřady a jiné správní orgány a jejich postavení (místní a věcná příslušnost obecných a speciálních
stavebních úřadů, úředně oprávněná osoba a jejich činnost ve správním procesu, podjatost a podmínky vyloučení)
účastníci řízení obecně a ve vztahu ke stavebnímu zákonu (postavení účastníků, zastupování, doručování)
zkn 183/2006 – Stavební zákon
zkn 500/2004 – Správní řád

správní řízení vedená podle stavebního zákona; speciální správní řízení
Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají,
mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková
osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.
Do správního řízení v širším slova smyslu je též zahrnován postup směřující k exekuci (nuceném výkonu)
správního rozhodnutí, postup směřující k vydání vyjádření, osvědčení nebo sdělení, postup k uzavření
veřejnoprávních smluv a postup směřující k vydání opatření obecné povahy.
Speciální správní řízení je postup speciálního správního orgánu – viz dále speciální stavební úřady.

obecné, speciální, jiné a ostatní stavební úřady a jiné správní orgány a jejich postavení (místní a věcná
příslušnost obecných a speciálních stavebních úřadů,
Obecné stavební úřady:

§ 13
(1) Obecným stavebním úřadem je
a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
b) krajský úřad,
c) Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy určený statutem,
d) magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské části určený statutem,
e) magistrát statutárního města,
f) pověřený obecní úřad,
g) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2006.
Obecným stavebním úřadem může být určen jen obecní úřad, který bude s ohledem na rozsah a složitost
výstavby v uvažovaném správním obvodu způsobilý vykonávat správní agendu v souladu se stavebním zákonem
a zvláštními právními předpisy.
Působnost podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady jako působnost přenesenou.

Speciální stavební úřady

§ 15
(1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají u
a) staveb leteckých,
b) staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze,
c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
d) vodních děl;
orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů (dále jen „speciální
stavební úřady“).
Vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle zvláštního zákona.
Speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby je úřad.

Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpisy pro stavby nestanoví
jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání
územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím.

Vojenské a jiné stavební úřady

§ 16
(1) Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů vykonávají újezdní úřady.
(2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají podle
tohoto zákona dále
a) Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, které slouží nebo
mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím
řízenou nebo založenou,
b) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich části sloužící k plnění
úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra, Policie České republiky,
Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky
a informace a Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo jejich částí převážně užívaných pro účely
bytové nebo rekreační, a u staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu,
c) Ministerstvo spravedlnosti u staveb sloužících k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti a staveb pro služební
účely Vězeňské služby a jejích organizačních složek,
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních
surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a u staveb jaderných zařízení.
(3) Stavební úřady uvedené v odstavci 2 mohou vydat povolení pro stavby v uzavřených prostorech existujících
staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, pokud se nemění výškové uspořádání prostoru. U
ostatních staveb zajistí stavební úřad vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se
záměry územního plánování.
(4) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 2, platí stanovisko příslušného
ústředního správního úřadu, jehož působnosti se stavba týká.
Ministerstvo koordinuje vzájemnou součinnost obecných, speciálních,vojenských a jiných stavebních úřadů při
výkonu státní správy podle stavebního zákona
Správní řád:
§ 10
Věcná příslušnost
Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na
základě zákona.
§ 11
Místní příslušnost
(1) Místní příslušnost správního orgánu je určena
a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení místem činnosti,
b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází,
c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem
podnikání,
d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu na
území České republiky podle druhu pobytu cizince (dále jen „místo trvalého pobytu“); nemá-li fyzická osoba místo
trvalého pobytu na území České republiky, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu
na území České republiky,
e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační
složky; u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky
zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této
organizační složky na území České republiky.
Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako
prvního byla podána žádost, nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li
podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán.
Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti
rozhodovaná věc náleží.
(správním orgánem v této věci jsou pak příslušné stavební úřady popř. speciální nebo jiné stavební úřady)

úředně oprávněná osoba a jejich činnost ve správním procesu, podjatost a podmínky vyloučení)
§ 15
Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního
orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen „oprávněné úřední osoby“).
- Liší se rozsahem oprávnění (např.: Pro všechny úkony SŘ, Pro všechny úkony SŘ s výjimkou podepisování
rozhodnutí…)
Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v
souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují,
aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z
důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká.
O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, se provede záznam do spisu a správní orgán o tom
účastníka řízení na požádání informuje. Oprávněná úřední osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno,
příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena.
-Oprávněná úřední osoba musí při řízení na místě zvýšenou měrou dbát, aby byla šetřena práva a oprávněné
zájmy účastníků.
- Oprávněné úřední osoby provádějí např.: podepisování protokolu, nařizuje doručování písemností do vlastních
rukou, provádí exekuci, vyklizení, odebrání movité věci, provádí osobní prohlídky a prohlídky bytu (vyžaduje-li to
účel exekuce),
Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
§ 14
(1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen „úřední osoba“), o
níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům
takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v
řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.
(2) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud
účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O
námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné
postavení (dále jen „představený“).
(3) Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena, je povinna o nich bezodkladně
uvědomit svého představeného. Do doby, než představený posoudí, zda je úřední osoba vyloučena, a provede
potřebné úkony, může tato osoba provádět jen takové úkony, které nesnesou odkladu.
(4) Představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni bezodkladně určí jinou úřední osobu, která není
k vyloučenému ve vztahu podřízenosti.
(5) Vyloučena je též ta úřední osoba, která se účastnila řízení v téže věci na jiném stupni. Důvodem vyloučení
není účast na úkonech před zahájením řízení nebo na výkonu kontroly prováděné podle zvláštního zákona.
(6) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí pro vedoucí ústředních správních úřadů a státní tajemníky.

účastníci řízení obecně a ve vztahu ke stavebnímu zákonu (postavení účastníků, zastupování,
doručování)
SŘ
Účastníci řízení – obecně dle správního řádu
§ 27
(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník“) jsou
a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností
s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost
nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.
(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo
povinnostech.
(3) Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají
postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo

povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků
podle odstavce 1.
§ 28
(1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.
O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož
účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání
dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.
(2) Jestliže osoba, o níž bylo usnesením rozhodnuto, že není účastníkem, podala proti tomuto usnesení odvolání,
jemuž bylo vyhověno, a mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit, je oprávněna tento úkon
učinit do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání;
V řízeních, kde uplatňuje více účastníků shodný zájem, může být průběh řízení zjednodušen zvolením
společného zmocněnce. Aby správní řád omezil formální průtahy, způsobené velkým počtem účastníků
shodného zájmu, může usnesením ustanovit některého z účastníků zástupcem, s přihlédnutím k zájmům.
Úkony účastníků:
jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo

vyjádřit v řízení své stanovisko.
Úkony prováděné v souvislosti se správním řízením:
podání-Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se
týká a co se navrhuje.
Nahlížení do spisu - Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve
věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo
jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob
anebo veřejný zájem.
SZ § 142
Účastníci řízení
(1) Účastníkem řízení podle § 135, 137, 139 a 140 je osoba, která má vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jestliže toto právo
může být rozhodnutím přímo dotčeno.
(2) Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jen pokud jejich práva vyplývající z nájmu mohou být
přímo dotčena realizací nařízení stavebního úřadu podle odstavce 1.
(3) Účastníkem řízení je i stavební podnikatel, kterému má být nařízeno provedení neodkladného odstranění
stavby nebo nutných zabezpečovacích prací a oprávněná osoba, které bylo nařízeno provedení vyklizovacích
prací
Zástupce
Zástupcem účastníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si
neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.
1)Zastoupení na základě zákona o zastoupení
V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem. O
ustanovení opatrovníka rozhoduje správní orgán usnesením.
Správní orgán ustanoví opatrovníka: účastníkovi, pokud nemá zákonného zástupce, osobám, kterým brání jiná
právní překážka, aby v řízení samy činily úkony, právnické osobě, která nemá orgán způsobilý za ni jednat,
osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, osobám, které nejsou
známy, osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, účastníkům, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.
2)Zastoupení na základě plné moci
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.
Zmocnění může být uděleno k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení, pro celé řízení, pro
neurčitý počet řízení s určitým předmětem, v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.
3)Společný zmocněnec, zástupce
Viz výše

Doručování:
§ 19 SŘ
Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Může tak učinit sám; v zákonem stanovených případech
může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního orgánu (dále jen
„obecní úřad“) nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle místa doručení; je-li k řízení příslušný
orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie.
Písemnost lze doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní orgán zvolí takovou
poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahující
písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti.
Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro
doručování nebo elektronickou adresu,
Do vlastních rukou se doručuje i písemnost, u níž hrozí, že by mohla být vydána jinému účastníkovi řízení, který
má na věci protichůdný zájem.
Je-li pro řízení třeba, aby bylo doručení doloženo, musí být zajištěn písemný doklad stvrzující, že písemnost byla
doručena.
Doručování fyzickým osobám
Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3), na adresu jejího trvalého pobytu,
ve věcech podnikání do místa podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její
elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude zastižena. Provádí-li doručení sám správní
orgán, mohou osoby doručení provádějící doručit i mimo územní obvod tohoto správního orgánu.
Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, lze doručit adresátovi, nebo též tomu, koho adresát k přijetí
písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.
Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být potvrzeno příjemcem, lze doručit
adresátovi přímo nebo předáním jiné vhodné fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané v tomtéž místě
nebo jeho okolí
Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou nebo jejíž doručení nemá být potvrzeno příjemcem, lze
doručit vložením písemnosti do adresátovy domovní schránky.
Doručování právnickým osobám
Právnické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3), na adresu jejího sídla2) nebo
sídla její organizační složky, jíž se řízení týká; u zahraniční právnické osoby se doručuje na adresu sídla její
organizační složky zřízené v České republice, Při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě se
doručuje na elektronickou adresu právnické osoby. Právnická osoba nemůže žádat o prominutí zmeškání
úkonu s poukazem na to, že se na adrese jejího sídla nebo sídla její organizační složky nikdo nezdržuje.
Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být potvrzeno příjemcem, lze doručit
fyzické osobě, která je za adresáta oprávněna písemnost převzít, fyzické osobě, která převzetí písemnosti potvrdí
razítkem adresáta, popřípadě též jiné vhodné fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané v tomtéž místě
nebo jeho okolí, Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí nemá být potvrzeno
příjemcem, lze doručit vložením písemnosti do adresátovy domovní schránky
Doručování do ciziny
Adresátům, kteří se zdržují v cizině nebo jejichž sídlo nebo pobyt, popřípadě jiná adresa pro doručování je v
cizině, lze doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím příslušného orgánu
státní správy pověřeného k doručování písemností do ciziny.
Uložení
Nebyl-li v případě doručování adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem
přípustným, písemnost se uloží. Písemnost se uloží u správního orgánu, který ji vyhotovil, nebo u obecního úřadu
nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jejich prostřednictvím.
Adresát se vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné
vhodné místo, aby si uloženou písemnost ve lhůtě 15 dnů vyzvedl. Po uplynutí 15 dnů se písemnost vrátí
správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Zároveň s oznámením se adresát písemně poučí o právních důsledcích.
Překážky při doručování
Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena,
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Prokáže-li adresát, že si pro
dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou
písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba předání
znemožní nebo jestliže i přes poučení doručení neumožní, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k
neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Doručování veřejnou vyhláškou
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které
nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.Doručení veřejnou
vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo
oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Úřední deska
Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního
samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím
dálkový přístup

(19) Stavební zákon a předpisy souvisící / vztah stavebního zákona a správního
řádu – základní právní souvislosti II.
správní proces: základní náležitosti (podání, průběh řízení, základní procesní lhůty a jejich počítání)
správní akty: rozhodnutí, usnesení a vyjádření, sdělení a stanoviska a jejich aplikace při rozhodování ve výstavbě
opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky (odvolání, přezkum a obnova řízení, nicotnost rozhodnutí)
správní žaloby soudní a kasační stížnosti

správní proces: základní náležitosti (podání, průběh řízení, základní procesní lhůty a jejich počítání)
Úkony prováděné v souvislosti se správním řízením:
podání
Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a
co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,
identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí
obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby,
která je činí. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané
zaručeným elektronickým podpisem. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný.
Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.
Průběh řízení v prvním stupni
1)zahájení řízení (na žádost, z moci úřední, oznámení zahájeného řízení, překážky řízení)
2)ústní jednání
3)podklady pro vydání rozhodnutí (dokazování listinou, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek,
předběžná otázka)
4) zajištění účelu a průběhu řízení (předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání
z místa konání úkonu)
5)přerušení a zastavení řízení
6)rozhodnutí (obsah a forma, náležitosti rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí, oznamování rozhodnutí, právní
moc, vykonatelnost, jiné právní účinky rozhodnutí, doložka první moci nebo vykonatelnosti, usnesení)
7)nicotnost rozhodnutí
8)náklady řízení
Základní procesní lhůty a jejich počítání
§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu
- Správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho
zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Usnesení o určení lhůty
se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.
- Lhůtu určenou správním orgánem může na žádost účastníka správní orgán za podmínek stanovených
v odstavci 1 usnesením přiměřeně prodloužit.
§ 40 Počítání času
- Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu,
a) nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu
určenou podle hodin; v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že
skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala,
b) končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se
dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem
měsíce,
c) připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to
neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin,
d) je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu
anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání,

držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě;
nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta
zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní
orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
- V pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak.
§ 41 Navrácení v předešlý stav
- Navrácením v předešlý stav se rozumí prominutí zmeškání úkonu, který je třeba provést nejpozději při ústním
jednání nebo v určité lhůtě, nebo povolení zpětvzetí nebo změny obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno
učinit.
- Požádat o prominutí zmeškání úkonu účastník může do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli
bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Zmeškání
úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok.
- Správní orgán může požádání o prominutí zmeškání úkonu přiznat odkladný účinek, pokud podateli hrozí vážná
újma a nevznikne-li přiznáním odkladného účinku újma způsobená dotčením práv nabytých v dobré víře nebo
dotčením veřejného zájmu převyšující újmu hrozící podateli.
- Správní orgán promine zmeškání úkonu, prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly
bez jeho zavinění.
- Správní orgán zmeškání úkonu nepromine, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv
nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli.
- O prominutí zmeškání úkonu rozhoduje usnesením správní orgán, který v době požádání o prominutí zmeškání
úkonu vede řízení. V případě, že správní orgán promine zmeškaný úkon, doplní řízení ve smyslu úkonu, jehož
zmeškání bylo prominuto.
- Usnesení, kterým správní orgán zmeškání úkonu nepromine, se oznamuje pouze podateli.

správní akty: rozhodnutí, usnesení a vyjádření, sdělení a stanoviska a jejich aplikace při rozhodování ve
výstavbě
Rozhodnutí
§ 67 Obsah a forma rozhodnutí
- Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené
osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem
stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.
- Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě.
Náležitosti rozhodnutí
- Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.
- Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo
rozhodováno, a označení účastníků. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě
též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání .
- V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se
správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
- V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého
dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání
podává.
- V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení "rozhodnutí" nebo jiné označení stanovené zákonem.
Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo
jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis
oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní
rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s
uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.
- V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.
§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí
-Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
- Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od
zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho
nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li
o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
§ 72 Oznamování rozhodnutí
- Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
ústním vyhlášením.
Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí
- Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat
odvolání.
- Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány;
- Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. §
75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti
- Správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává
součástí spisu, právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí. Zároveň vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí
nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.
§ 76 Usnesení
- V případech stanovených zákonem rozhoduje správní orgán usnesením.
Jedná se zejména o usnesení: v případě určení místní příslušnosti nadřízeným spr. orgánem, při odmítnutí
dožádání dožádaným správním orgánem pro rozpor s právem, o tom zda li je nebo nebí osoba účastníkem byla-li
o tom pochybnost, o tom zda osoba má či nemá procesní způsobilost byla-li o tom pochybnost, o odepření
osobě nahlédnout do spisu, o atrakci rozhodnutí neb o přidělení věci jinému spr. Orgánu nadřízeným orgánem
v případě nečinnosti orgánu
- Usnesení se oznamuje podle § 72, nestanoví-li zákon, že se pouze poznamená do spisu. Proti usnesení se
může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.
- Usnesení, které se oznamuje podle § 72, nabývá právní moci, bylo-li oznámeno a nelze-li proti němu podat
odvolání. O usnesení, které se pouze poznamená do spisu, se účastníci vhodným způsobem vyrozumí; takové
usnesení nabývá právní moci poznamenáním do spisu. Usnesení, které se pouze poznamená do spisu, může
správní orgán v průběhu řízení změnit novým usnesením; nové usnesení se pouze poznamená do spisu.
- Proti usnesení se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Odvolání proti usnesení nemá odkladný
účinek. Proti usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a proti usnesení, o němž to stanoví zákon, se nelze
odvolat.
Vyjádření, osvědčení a sdělení § 154
Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených
osob, postupuje podle ustanoveních o zásadách činnosti správních orgánů a podle následujících ustanoveních o:
--příslušnosti správních orgánů, o vyloučení z projednávání věci, vedení řízení a jednacím jazyku
--doručování a úřední desce
--procesní způsobilosti účastníků, úkonech právnických osob a zástupcích
--zastoupení na základě plné moci, společném zmocněnci a nástupci
--náležitostech podání
--počítání času
--pořádkové pokutě a vykázání z místa úkonu
--řízení před kolegiálním orgánem
--vysvětlení
--určení právního vztahu
- Jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový
stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně
příslušný správní orgán.
- Pokud správní orgán shledá, že nelze vydat vyjádření nebo osvědčení, provést ověření nebo učinit sdělení, je
povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
-Vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze
opravit, zruší usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované
vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; takové usnesení lze
vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení.

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
- Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
- Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné
stanovisko.
- Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět,
neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.
(důsledkem této toporné koncepce je přenášení rozhodování do druhé instance, neboť směřuje-li odvolání proti
obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu stanoviska od spr. orgánu
nadřízeného orgánu příslušnému k vydání stanoviska, přičemž tomuto spr.orgánu zasílá odvolání spolu
s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků.)
- Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený
správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.
(zjistí-li správní orgán nezákonnost stanoviska jiného správního orgánu, dá podnět správnímu orgánu
příslušnému k přezkumnému řízení, a vyčká rozhodnutí)
- Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem
podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.
Ve věcech nového stavebního řádu došlo k pozitivní změně, kdy došlo ke zrušení samostatných správních řízení
zakončených vydáním pravomocného rozhodnutí, provázejících řízení územní a stavební (tím omezení
samostatného řízení před speciálními stavebními úřady) náhradou za závazné stanovisko.
(2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle
zvláštních právních předpisů Dotčené orgány vydávají
a) pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska na základě zvláštních právních předpisů,která nejsou samostatným
rozhodnutím ve správním řízení,nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak,
b) pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním
řízení, nestanoví-li zvláštníprávní předpis jinak; stanoviska jsou závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření
obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona.

opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky (odvolání, přezkum a obnova řízení, nicotnost
rozhodnutí)
Odvolání § 81
- Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
osoby samostatně jednat před správním orgánem, i když je toto rozhodnutí před-běžně vykonatelné.
- Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
- Odvolání musí mít náležitosti uvedené u podání a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí
napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
- Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které
netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá
zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.
-pravidlo koncentrační - k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání
nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník
nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon,
musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Odvolací lhůta
- Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze
podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli,
platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.
- V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení

opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.
§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí
(1) Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání
do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla,
nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní
orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky řízení
jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnosti nebo prohlásit že právo anebo povinnosti
mají nebo nemají.
- Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka
se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením tj. s možností uplatnit odvolání
v prodloužených lhůtách.
Účinky odvolání § 85
- Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku
odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.
- Správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit,
a) jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem,
b) hrozí-li vážná újma některému z účastníků, nebo
c) požádá-li o to účastník; to neplatí, pokud by tím vznikla újma jiným účastníkům nebo to není ve veřejném
zájmu.
Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
- Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a
jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili
souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu
- Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup podle § 87, předá spis se
svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Jestliže byl odvoláním
napaden jen některý výrok rozhodnutí a lze-li příslušnou část spisu oddělit, předá správní orgán pouze tu část
spisu, která se týká otázky, o níž bylo rozhodnuto v napadeném výroku rozhodnutí. V případě nepřípustného
nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na
uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.
Postup odvolacího správního orgánu
- Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán.
- Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za
to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se
nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.
§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu
- Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo
že je nesprávné,
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který
rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní
orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat
odvolání, anebo
c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž
je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; je-li to zapotřebí k odstranění vad
odůvodnění, změní odvolací správní orgán rozhodnutí v části odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým
rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti.
- Pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Pokud
všichni odvolatelé vzali podané odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z
odvolatelů. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že
řízení bylo zastaveno, správní orgán vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm

odvolatelé, jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědoměni podle § 86 odst. 2. Odvolání lze vzít
zpět nejpozději do vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.
- Je-li v řízení více účastníků a všichni se vzdali práva podat odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem
následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.
Přezkumné řízení § 94
- V přezkumném řízení správní orgányz moci úřední (z vlastního zjištění nebo na podnět) přezkoumávají
pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními
předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné a dosud nenabylo právní
moci; pokud bylo po zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení
hlavy VIII této části. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není
návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto
skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
-Samostatně lze v přezkumném řízení přezkoumávat pouze usnesení o odložení věci (§ 43) a usnesení o
zastavení řízení (§ 66). Ostatní usnesení lze přezkoumávat až spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným
rozhodnutím, jehož vydání předcházela, a jedině tehdy, může-li to mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci
nebo jiného rozhodnutí s právními předpisy anebo pro náhradu škody.
- Jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v
rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi,
který nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo
veřejnému zájmu, řízení zastaví.
- Při rozhodování v přezkumném řízení je správní orgán povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, zejména mění-li
rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy nebo určuje-li, od kdy nastávají účinky rozhodnutí
vydaného v přezkumném řízení
- V přezkumném řízení, v němž je přezkoumáváno rozhodnutí odvolacího správního orgánu, lze přezkoumat i
rozhodnutí vydané správním orgánem prvního stupně.
- Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní
orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve
věci.(vyjímka je opatření obecné povahy, u něhož je objektivní lhůta tříletá)
- Soulad rozhodnutí s právními předpisy se posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době jeho
vydání.
-Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci
rozhodnutí ve věci. Probíhá-li přezkumné řízení, správní orgán je usnesením zastaví. Usnesení se pouze
poznamená do spisu. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného
rozhodnutí s právními předpisy, popř. jeho správností , se nepřihlíží.
- v přezkumném řízení může správní orgán:
--řízení usnesením zastavit (poznamenat do spisu), jestliže ověří, že právní předpis porušen nebyl
--rozhodnutí popř. usnesení zrušit nebo změnit, nebo zrušit a věc vrátit odvolacímu spr.orgánu
-Jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro
přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, může příslušný správní orgán provést zkrácené
přezkumné řízení. Dokazování se neprovádí. Prvním úkonem správního orgánu při zkráceném přezkumném
řízení je vydání rozhodnutí.
- V rozhodnutí, jímž se ruší nebo mění přezkoumávané rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními
předpisy, správní orgán s ohledem na obsah přezkoumávaného rozhodnutí určí, odkdy nastávají jeho účinky.
- Pokud se ruší nebo mění rozhodnutí, jímž byla uložena povinnost, a neodůvodňují-li okolnosti případu jiné
řešení, určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci nebo
předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí.
-- Pokud se ruší nebo mění rozhodnutí, jímž bylo přiznáno právo, a neodůvodňují-li okolnosti případu jiné řešení,
určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci nebo
předběžné vykonatelnosti; bylo-li však přezkoumávané rozhodnutí vydáno na základě nesprávných či neúplných
údajů uvedených žadatelem, určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne
právní moci nebo předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí.
Obnova řízení
- Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví,
jestliže

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které
účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly
nepravdivými, nebo
b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být
obnoveno,
a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem
rozhodování.
- Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do
3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci
rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O
obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
- Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán,
který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 1 a jestliže je na
novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.
- O obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též v případě, že rozhodnutí bylo dosaženo
trestným činem.
-Žádosti o obnovu řízení se přizná odkladný účinek, jestliže hrozí vážná újma účastníkovi nebo veřejnému zájmu.
-Rozhodnutí, jímž bylo řízení obnoveno, má odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo dosud
vykonáno,
- Rozhodnutí, jímž se žádost o obnovu řízení zamítá, se oznamuje pouze žadateli; ten proti němu může podat
odvolání.
§ 101 Nové rozhodnutí
Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci lze tehdy, jestliže
a) je to nezbytné při postupu podle § 41 odst. 6 věty druhé,
b) novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta,
c) nové rozhodnutí z vážných důvodů dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti nebo účinnosti rozhodnutí
anebo lhůtu ke splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění ve splátkách, popřípadě po částech; zkrácení
doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty ke splnění povinnosti je možné pouze tehdy, stanoví-li tuto
možnost zákon,
d) rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona, nebo
e) tak stanoví zvláštní zákon.
- K novému řízení poté, co bylo rozhodnuto o obnově řízení, nebo k novému řízení je příslušný správní orgán,
který byl příslušný k původnímu řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení
bylo obnoveno z důvodů, jež se týkaly výlučně řízení před tímto správním orgánem.
- Otázka, kdo je účastníkem, se v novém řízení posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době
nového řízení.
- Pokud žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení, rozhodne správní orgán usnesením o tom, že se
řízení zastaví. Usnesení se oznamuje pouze žadateli a těm osobám, vůči nimž již správní orgán učinil úkon.
- V novém řízení může správní orgán využít podkladů původního rozhodnutí včetně podkladů rozhodnutí o
odvolání, nevylučuje-li to důvod nového řízení. Právní názor odvolacího správního orgánu je pro správní orgán
provádějící nové řízení závazný, pokud se tento právní názor vlivem změny právního stavu nebo skutkových
okolností nestal bezpředmětným.
- V novém řízení správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře.
- Není-li stanoveno jinak, postupuje se v novém řízení podle ustanovení platných pro řízení v prvním stupni.
- Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší; o tomto následku budou účastníci poučeni v písemném
vyhotovení rozhodnutí;. V ostatních případech nové rozhodnutí brání vykonatelnosti nebo jiným právním účinkům
původního rozhodnutí; nejsou-li účinky nového rozhodnutí zřejmé z jeho obsahu, určí vliv na vykonatelnost nebo
jiné právní účinky původního rozhodnutí správní orgán.
Nicotnost rozhodnutí
- Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal
správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotnost z tohoto důvodu zjišťuje a rozhodnutím
prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal.
- Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky
neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.

Nicotnost z těchto důvodů vyslovuje soud podle soudního řádu správního.
- Pokud se důvod nicotnosti týká jen některého výroku rozhodnutí nebo vedlejšího ustanovení výroku, je nicotná
jen tato část, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji nelze oddělit od ostatního obsahu.
- Nicotnost se zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv. Účastníci řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno,
a dále ti, kdož jsou uvedeni v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí, jakož i právní nástupci všech těchto osob,
pokud by byli rozhodnutím vázáni, mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti; jestliže správní orgán neshledá
důvody k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
- Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání.
- Jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá
podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.

správní žaloby soudní a kasační stížnosti

.
§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
- Domáhá-li se žalobce ve správním soudnictví
a) zrušení rozhodnutí správního orgánu, lze jej uspokojit změnou nebo zrušením tohoto rozhodnutí v
přezkumném řízení,
b) vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu lze jej uspokojit vyslovením nicotnosti rozhodnutí,
c) vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v § 77 odst. 1, lze jej
uspokojit vydáním rozhodnutí nebo postoupením věci,
d) snížení trestu nebo upuštění od trestu uloženého rozhodnutím správního orgánu, lze jej uspokojit vydáním
nového rozhodnutí.
- K řízením podle odstavce 1 je příslušný žalovaný správní orgán. Vydat rozhodnutí může jen se souhlasem
nadřízeného správního orgánu; v případě, že je třeba před vydáním rozhodnutí doplnit řízení, je souhlasu
nadřízeného orgánu zapotřebí již k zahájení řízení. Rozhodnutí nesmí měnit práva nebo povinnosti ostatních
účastníků založené žalobou napadeným rozhodnutím, ledaže s tím vyslovili souhlas. Sdělí-li žalobce soudu, že je
uspokojen, platí, že se vzdal práva na odvolání nebo rozklad; právo podat odvolání nebo rozklad nemají ani
ostatní účastníci. Právní moci nabývá rozhodnutí žalovaného správního orgánu vydané podle odstavce 1 dnem
právní moci rozhodnutí soudu o zastavení řízení o žalobě. Přezkumné řízení proti tomuto rozhodnutí žalovaného
správního orgánu není přípustné.
Stížnosti
- Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob
nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.
- Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto
ustanovením dotčena.
- Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní
správní orgán písemný záznam.
- Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit
skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost
směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
- Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.
O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li
v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
- Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit
nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu;
stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
- Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může
požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.
- Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní
zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.
- Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem orgánu
kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené
působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad. Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace
se rozumí správní orgán pověřený výkonem dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické
osoby pověřené výkonem veřejné správy se rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání;

není-li takový orgán stanoven, je tímto orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě
zákona pověřil. Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí státní tajemník
ministerstva, nevyhradí-li si konkrétní pravomoc ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu.
Nadřízeným správním orgánem státního tajemníka, ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu
se rozumí vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.
Kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem používaným ve správním soudnictví.
Lze jí napadnout pravomocná rozhodnutí krajských soudů, a to z poměrně širokého výčtu kasačních důvodů.
Kromě vad řízení a chybného právní posouzení lze namítat i nesprávné hodnocení důkazů soudem I. stupně,
nové důkazy však navrhovat není možné.
O kasačních stížnostech rozhoduje Nejvyšší správní soud. Ten byl obnoven až v r. 2003 a potýká se dlouhodobě
s nezvládnutým nápadem věcí i s nízkou kvalitou svých soudců. Nejvyšší správní soud není oprávněn
rozhodnout na základě kasační stížnosti sám, může pouze napadené rozhodnutí zrušit a vrátit k novému
rozhodnutí krajskému soudu.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel, který nemá sám právnické vzdělání, zastoupen advokátem.

(20) Stavební zákon a předpisy souvisící / vztah stavebního zákona a
vybraných správního řádu – základní právní souvislosti II.
závazná stanoviska a jejich místo v procesu územního plánování a správních řízení vedených v režimu stavebního zákona
opatření obecné povahy
veřejnoprávní smlouvy (koordinanční a subordinanční) a jejich použití v rozhodování podle stavebního zákona

závazná stanoviska a jejich místo v procesu územního plánování a správních řízení vedených v režimu
stavebního zákona
(2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle
zvláštních právních předpisů Dotčené rgány vydávají
a) pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska na základě zvláštních právních předpisů,která nejsou samostatným
rozhodnutím ve správním řízení,nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak,
b) pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním
řízení, nestanoví-li zvláštníprávní předpis jinak; stanoviska jsou závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření
obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona.

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem (SŘ)
- Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
- Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné
stanovisko.
- Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět,
neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.
(důsledkem této toporné koncepce je přenášení rozhodování do druhé instance, neboť směřuje-li odvolání proti
obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu stanoviska od spr. orgánu
nadřízeného orgánu příslušnému k vydání stanoviska, přičemž tomuto spr.orgánu zasílá odvolání spolu
s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků.)
- Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený
správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.
(zjistí-li správní orgán nezákonnost stanoviska jiného správního orgánu, dá podnět správnímu orgánu
příslušnému k přezkumnému řízení, a vyčká rozhodnutí)
- Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem
podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.
Ve věcech nového stavebního řádu došlo k pozitivní změně, kdy došlo ke zrušení samostatných správních řízení
zakončených vydáním pravomocného rozhodnutí, provázejících řízení územní a stavební (tím omezení
samostatného řízení před speciálními stavebními úřady) náhradou za závazné stanovisko.
Dotčené správní orgány vstupují do územního řízení svými závaznými stanovisky na základě zmocnění
stanoveného zvláštními právními předpisy. Chvályhodné je ustanovení vylučující uplatňovat stanoviska a námitky
o nichž bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu.
Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a
scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže žádost je doložena závaznými stanovisky
dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež
jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich; závazná
stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.
Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým
závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu
V řízeních podle části čtvrté tohoto zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům dotčených orgánů ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto ve vydaném regulačním plánu,v územním rozhodnutí nebo v územním opatření o
stavební uzávěře anebo v územním opatření o asanaci území, nejde-li o závazné stanovisko uplatněné na
základě nově zjištěných a doložených skutečností

opatření obecné povahy
-Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření
obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.
Jeho specifičnost je dána tím, že se jedná o správní rozhodnutí jednoinstanční, přičemž soudní přezkum je
jednoinstanční a působnost rozhodování o správní žalobě soudní je svěřena NSS(žaloba má povahu kasační
stížnosti)
Ustanovení podle SZ týkající se územních opatření o stavební uzávěře a asanaci území mají povahu opatření
obecné povahy – což je rozhodnutí o konkrétním záměru adresované neurčitému anonymnímu okruhu adresátů.
-Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány doručí veřejnou
vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních
obvodů se má opatření obecné povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky
nebo námitky. V případě potřeby se návrh zveřejní i jiným způsobem, v místě obvyklým. Návrh opatření obecné
povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
(- Není-li vzhledem k rozsahu návrhu možno zveřejnit jej na úřední desce v úplném znění, musí být na úřední
desce uvedeno, o jaké opatření obecné povahy jde, čích zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s
návrhem seznámit. Úplné znění návrhu včetně odůvodnění však musí být i v takovém případě zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se
koná veřejné projednání návrhu. Dobu a místo konání veřejného projednání správní orgán oznámí na úřední
desce nejméně 15 dnů předem; oznámení zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž
správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné tuto dobu zkrátit;
nestanoví-li zákon jinak, musí zkrácená doba činit nejméně 5 dní.
- K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání
ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
- Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze
prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení
námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření
obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o
námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné
povahy. Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o
námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.
- Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou;
opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se
opatření obecné povahy týká.. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky. Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem
vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle SŘ. Do opatření obecné povahy a
jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
- Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
- Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze
exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v
němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.
- Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé.
- Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení
přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají
ode dne jeho právní moci.

veřejnoprávní smlouvy (koordinanční a subordinanční) a jejich použití v rozhodování podle stavebního
zákona
- Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a
povinnosti v oblasti veřejného práva.
- Veřejnoprávní smlouva nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet a musí být v souladu s
veřejným zájmem.
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejíž stranou je správní orgán, nesmí snižovat důvěryhodnost veřejné správy,
musí být účelné a správní orgán musí mít při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy.
-Veřejnoprávní smlouva se vždy posuzuje podle svého skutečného obsahu.
- Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud
vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, mohou za účelem
plnění svých úkolů vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy.
- Veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy, mohou osoby uvedené z vzájemně uzavírat,
jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu; ten posuzuje veřejnoprávní
smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.
koordinační: jimiž přenáší jeden ze subjektů veřejné správy výkon této působnosti na jiný obdobný subjekt
(například jedna obec pověřuje jinou obec výkonem pořizovatelské činnosti, nebo fci úřední desky s dálkovým
přístupem)
subordinační: jimiž lze za podmínek stanovených zákonem nahradit správní rozhodnutí (dle SZ např. územní
rozhodnutí či stavební povolení
§4 SZ
Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem
veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy
dotčených osob a zájmy dotčených orgánů.
§ 78(3-5) územní rozhodnutí SZ
(3) Se souhlasem dotčeného orgánu může stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění
stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí, a to za
podmínek podle § 161 až 168 správního řádu
(4) Náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí, stanoví prováděcí právní
předpis.
(5) Stavební úřad do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí postup podle odstavce 3
osobám, které by byly účastníky územního řízení podle zvláštního zákona.
§116 SZ
Se souhlasem dotčených orgánů může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení
stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení, a to za podmínek podle § 161 až 168 správního
řádu; Stavební úřad do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí postup podle odstavce 1
osobám, které by byly účastníky stavebního řízení podle zvláštního zákona.

(21)

Stavební zákon a předpisy související/ zákon o vyvlastnění

důvody pro omezení vlastnických práv (vyvlastňovací tituly), vyvlastňovací řízení (podmínky a náležitosti)

zákon 184/2006 Sb. zákon o vyvlastnění
- ochrana vlastnických práv je jedním ze základních atributů ústavního pořádku – listina základních práv a svobod >každý
má právo vlastnit majetek. vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Omezení vlastnického
práva je možné ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu!
- některé zájmy se dotýkají existence širšího společenství, zejména veřejný zájem na ochraně přírodního a kulturního
bohatství, péče o zdravé životní podmínky – při jeho prosazování nesmí dojít k excesům > povinnosti mohou být ukládány
toliko na základě zákona a v jeho mezích, jen při zachování základních práv a svobod. Při omezení vlastnického práva musí
být šetřeno podstaty a smyslu práv a svobod.
- smyslem vyvlastňování by mělo být zajištění veřejných zájmů, respektovaných společností, neboť veřejným zájmem se
myslí „ něco k čemu má veřejnost jako určitý celek nějaký majetkový zájem, popř. zájem který ovlivňuje její práva a
povinnosti (zájem o věci týkající se správy místa)
- Tento zákon upravuje podmínky
a) odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a
přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro
dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
b) poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku
nebo ke stavbě,
- vyvlastňovací řízení se zabývá věcnými důvody pro vyvlastnění či omezení a práv a jeho náležitostmi
- vyvlastňovanému musí být dána možnost účinné ochrany práv, která je zajištěna podmínkou o informovanosti o chystaném
zásahu do vlastnických práv- stanovení náhrady – ceny obvyklá(cena běžně dosahovatelná, pokud je zjištěná cena vyšší,
náleží mu tato), nebo směna odpovídající kvality a rozsahu

Důvody pro omezení vlastnických práv (vyvlastňovací tituly)

- vyvlastňovací tituly jsou zákonem dané důvody, kterými je prosazován veřejný zájem (pro vyvlastnění nebo
omezení vlastnických práv)
- musí být podloženy nezbytností daného řešení (neexistuje jiná možnost pro uskutečnění daného účelu), záměr
musí být v souladu se záměry úz. plánování
- veřejný zájem nemohou vymezovat orgány územní samosprávy, ale pouze stát
zákony, které vymezují vyvlastňovací tituly:
- stavební zákon > vyvlastňovací tituly omezené na případy technické a dopravní infrastruktury
- horní zákon
- lázeňský zákon
- zákon o památkové péči
- zákon o pozemních komunikacích
- zákon o drahách
Účely vyvlastnění (SZ)
(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto
zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby
a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování
retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území.
(2) Právo k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo
příjezd k pozemku nebo stavbě.
(3) Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní
právní předpis.

Vyvlastňovací řízení (podmínky a náležitosti)
(přednost před vyvlastňovacím řízením má smluvní ujednání dotčených subjektů)
vyvlastňovací řízení vedou vyvlastňovací úřady
- jedná se o výkon přenesené působnosti

- ústřední orgán je Ministerstvo pro místní rozvoj
– místně příslušné (dle vyvlast. pozemku či stavby), vyvl. úřadem by neměl být úřad, který je se sám účastní
řízení (např. jako vyvlastňovatel), v tom případě ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění (MMR) usnesením
pověří jiný úřad, aby řízení vedl
speciální úřady zasahující do vyvlastňovacího řízení:
- silniční správní orgán
- drážní správní orgán
účastníky řízení jsou:
- vyvlastnitel
- vyvlastňovaný
- (pod)zástavní věřitel
- nájemce pozemku/stavby (ne však nájemce bytu)
- osoba oprávněná věcným břemenem, které se váže k vyvl. pozemku/stavbě
- správce dědictví
- osoby oprávněné/povinné ze zajišťovacího práva (převod vlastnictví a dobu určitou – např. než bude splacen
dluh)
> účastníkům ve vyvl. řízení se doručuje vždy do vlastních rukou, jestliže není možné účastníkovi doručovat (není
znám jeho pobyt, nebo zemřel), je povinnost ustanovit mu opatrovníka v řízení
- řízení lze zahájit pouze na žádost vyvlastnitele (zákon stanoví specifika žádosti – hlavně musí prokázat, že
omezil dopad vyvlastnění na minimum a dokázal, že se pokusil o dosažení dohody))
- vyvl. řízení probíhá formou ústního projednání, které musí být oznámeno všem účastníkům minimálně s 30tidenním předstihem, přihlíží se pouze k námitkám vznesených nejpozději při ústním projednání
- o zahájení řízení musí být vyrozuměn Katastrální úřad, který tak může zablokovat disponování s
vyvlastňovaným majetkem během řízení (Katastr se vyrozumí rovněž v případě zastavení řízení a samozřejmě o
rozhodnutí)
přerušení řízení <<< probíhá-li už jiné vyvl. řízení o té samé nemovitosti
zastavení řízení <<< došlo k dohodě
<<< vyvlastnitel vzal žádost zpět
<<< stavba již byla vyvlastněna v jiném řízení – překážka ve věci pravomocně rozhodnuté
rozhodnutí (výrok rozhodnutí)- ustanovení:
- zruší nebo omezí vlastnická práva k pozemku
- stanoví, která práva k nemovitosti nezaniknou
- určí výši náhrady (nebo jiné nemovitosti v případě dohody o směně) pro vyvlastňovaného a další dotčené
subjekty (věřitele apod.) - musí být zaplacena do 60i dnů
- určí jaká stavba nebo pozemek přechází do vlastnictví vyvlastňovaného, v případě dohody o směně rozhodne o
vydání rozdílu ceny obvyklé (lhůta k poskytnutí plnění max 60 dnů od vydání rozhodnutí)
- určí vyvlastniteli částky, které má uhradit zástavnímu věřiteli, náhrada vyvlastňovanému(za znalecký posudek)
- určí v jaké lhůtě a jakým způsobem je vyvlastnitel povinný zahájit uskutečňovat záměr vyvlastnění (lhůta 2 roky
+ možnost prodloužení jednou o další 2 roky)
> ze zákona zanikají práva zástavních a podzástavních věřitelů, rovněž zajišťovací převody práv a práva plynoucí
z věcného břemena k pozemku/stavbě, právo nájmu bytu nezaniká/nebrání –li nájemce účelu vyvlastění
- samozřejmě nesmí chybět odůvodnění výroku a poučení o možnostech opravných prostředků (občanské soudní
řízení) - složení náhrady, lhůty na odvolání, podmínky zrušení vyvlastnění
vyvlastnění úřad zruší, nebyly-li splněny podmínky dané vyvlastňovacím rozhodnutím, nezapaltil-li vyvlastnitel
do 30 dnů, nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí, které bylo podnětem pro vyvlastnění
> vyvlastňovatel zaplatí zpátky náhrady(do 1 měsíce), které obdržel /vrátí nemovitosti (při směně),
vyvlastňovanému se vrací práva,
náhrady za vyvlastnění
- cena obvyklá - stanovená znaleckým posudkem na základě zákona o oceňování majetku
- náhrada směnou (+ doplatek v penězích), nabyvatel musí uhradit daň z převodu nemovitosti
- náhrada za nemajetkové újmy (např. přestěhování, hledání nového zaměstnání apod.)
- v průběhu řízení nesmí vyvlastňovaný převádět, pronajímat nebo jinak zatěžovat pozemek/stavbu >>> za tato
omezení má právo na náhradu (za ušlý zisk apod.), který se stanoví znaleckým posudkem
projednání vyvlastnění před soudem:
- občansko soudní řízení – podání žaloby účastníkem řízení(do 30 dnů od právního rozhodnutí)
- prvním stupněm je krajský soud,

(22) Stavební zákon a předpisy související/ dohled nad prováděním staveb a
podmínky bezpečnosti práce
podmínky dohledu nad prováděním staveb – typy dohledu a dozoru (stavbyvedoucí, stavební dozor, autorský dozor, technický dozor,
kontrolní prohlídky stavby)
předmět právní úpravy bezpečnosti zařízení a práce na staveništi
postavení a činnosti koordinátora bezpečnosti zařízení a zdraví na staveništi a jeho postavení vůči stavbyvedoucímu a dalším osobám
účastným na procesu výstavby

Podmínky dohledu nad prováděním staveb – typy dohledu a dozoru (stavbyvedoucí, stavební dozor,
autorský dozor, technický dozor, kontrolní prohlídky stavby)
stavbyvedoucí
- je zástupcem zhotovitele stavby a provádí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost
oprávnění(autorizovaná osoba)
- činnost bude dle živnostenského zákona provádět zaměstnanec dodavatele stavby, ve vztahu se
zaměstnavatelem musí být vybaven kompetencemi, musí být uzavřena smlouva
- odpovídá ze řádné, odborně správné a bezpečné provedení stavby
- řídí provádění stavby v souladu s ověřenou PD, OTP a dalšími právními předpisy týkající se práce na staveništi
- musí zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení
obecných požadavků na výstavbu
- musí stavebnímu úřadu neprodleně hlásit závady, které se během stavby vyskytly a nepodařilo se je odstranit
- spravuje stavební deník (provádí záznamy), zajišťuje průběh kontrolních prohlídek – povinnost účastnit se jich
- nese odpovědnost smluvní, správní, trestní a disciplinární(autorizovaná osoba)
stavební dozor
- jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje:
a) kontrola stavebního úřadu provádění stavebních prací (stavební úřad kontroluje realizaci, řádné a bezpečné
užívání stavby, případně řeší problém s nebezpečnými situacemi staveb, které mohou nastat v různých
souvislostech)
b) osoba provozující tuto činnost. - tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové
dokumentace (stavebního rozhodnutí) a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění
správného provádění prací při svépomocné výstavbě. ( dohled odborně způsobilé osoby nad prováděním
jednoduché stavby svépomocí)
- Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby
s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných
technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.
- Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací
a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a
konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při
provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je
neprodleně stavebnímu úřadu.
- „stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, vykonávaný osobou, která má
vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s
maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník
povinen oznámit stavebnímu úřadu předem: - termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který
bude stavbu provádět,
- je povinen účastnit se prohlídek stavby
- u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební
dozor;
- má pravomoc vést záznamy do stavebního deníku
- změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu
- stavební dozor může být prováděn také autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje v průběhu
kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, resp. příloze k certifikátu stavby.

Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy
na stavbu uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání kolaudačního
souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru staveb.
Autorizovaný inspektor odpovídá za odbornou úroveň jím zpracovaných a vydaných certifikátů, stanovisek, jakož
i jiných dokumentů a prováděných úkonů, za řádné a nestranné posouzení zjištěných skutečností, dokumentace
stavby a dalších podkladů podle požadavků stanovených v tomto zákoně a odpovídá rovněž za návrh plánu
kontrolních prohlídek stavby.
technický dozor investora
- v průběhu realizace stavby se kontroly výstavby účastní technický dozor investora - TDI, který kontroluje průběh
výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve
vztahu na čerpání finančních prostředků
- Účelem technického dozoru investora je uplatňovat, v rozsahu platných právních předpisů, klientovy zájmy při
prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního
řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.
- Mezi tyto činnosti patří: Konzultace v průběhu zpracování projektu, při výběru dodavatele, kontrola plnění
smlouvy o dílo, Komunikace s dodavatelem stavby, Kontrola časového plnění stavby a upozornění investora na
smluvní pokuty z toho vyplývající, Kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací, Kontrola souladu
prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací, Přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání
dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek, Kontrola vad a nedodělků, Koordinace stavebních
činností, je-li dílo prováděno více dodavateli.
autorský dozor
- Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD. Jedná se o projektanta
stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.
- Autorský dozor provádí autor – zpracovatel projektové dokumentace je to zákonem stanovená povinnost.
Autorský dozor má za povinnost po celou dobu výstavby hájit jako garant kompletního dodržení projektové
dokumentace, která byla ověřena ve správním řízení příslušným stavebním úřadem. Případnou změnu nebo
úpravu projektové dokumentace může rozhodnout pouze autorský dozor – projektant stavby. Autorský dozor
provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním projektové dokumentace, koordinuje případné změny
a úpravy stavby. Autorský dozor v průběhu celé výstavby na základě požadavků investora, či zhotovitele
upřesňuje celou projektovou dokumentaci a vypracovává jednotlivá dílčí dopřesnění pomocí prováděcích detailů,
které řeší a v mnoha případech zkvalitňují vlastní výstavbu.
>>> výše jmenované osoby různých typů dozoru na stavbě zaznamenávají svou činnost zápisy do stavebního
deníku
kontrolní prohlídka stavby
- stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby
(stanoveném ve stavebním povolení), před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno
neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby
- kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované
do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
- při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména:
a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,
b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních
výrobků, materiálů a konstrukcí,
c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní
prostředí,
d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny
předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
e) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
f) zda je řádně prováděna údržba stavby,
g) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

- na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též
projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce
stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. - stavební úřad vede jednoduchou evidenci o
vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní
prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.
- Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením
- zjistí li stavební úřad při prohlídce závady, vyzve osobu oprávněnou k zjednání náhrady
- kontrolní prohlídky staveb může v součinnosti s jinými stavebními úřady provádět ministerstvo

Předmět právní úpravy bezpečnosti zařízení a práce na staveništi

>>> zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
(část první a druhá)
- zákon upravuje obecné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
stanovuje obsah rozsah a další požadavky na činnost osob za zdraví a bezpečnost odpovědných.
část první
- požadavky na:
- vybavení pracoviště a pracovní prostředí ( + staveniště)
- výrobní a pracovní prostředky (ochranné prostředky, ergonomie)
- organizaci práce a pracovní postupy (ne stereotypní činnosti, těžká břemena...)
- bezpečností značky a signály ---vše za účelem bezpečnosti!
> stanovuje okruh osob, kterým svěřuje dohled nad plnění podmínek zákona (odborně způsobilé)
- předcházení ohrožení života a zdraví
- nesmí dojít k překročení limitu hodnot rizikových faktorů (což jsou například mikroklimatické podmínky – teplota,
vlhkost; biologické a chemické znečištění – karcinogeny, spory; fyzikální faktory – hluk, vibrace)
- nebezpečné práce – s azbestem, se zářením, musí probíhat v kontrolovaných pásmech, do kterých je zamezen
vstup nechráněným pracovníkům/ jiným osobám
- zakazuje práci s některými konkrétními látkami (např. i nástřik azbestem)
- Odborná způsobilost
- odborná způsobilost k „zajišťování a provádění úkolů v prevenci rizik“ (školení BOZP)
- má-li zaměstnavatel: méně než 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, 26-500 musí už
být sám odborně způsobilý, nebo si najmout odborně způsobilou osobu, nad 500 zaměstnanců už si vždy musí
najmout jednu nebo více odb. způsobilých osob
- předpoklady odb. způsobilosti: min. středoškolské vzdělání s maturitou
odborná praxe (v oboru): 3 roky (po maturitě)/ 2 roky (po VOŠ)/ 1 rok (po VŠ), doklad o zkoušce
- na rizikových zařízeních/strojích, která přesahují zvýšenou míru ohrožení života, mohou vykonávat činnost
pouze speciálně zaškolení zaměstnanci = osoby se zvláštní odbornou způsobilostí (zdravotní způsobilost, věk
nad 18 let, vzdělání odborné, praxe, doklad o zkoušce)
- v druhé části se zákon zabývá zajištěním BOZP mimo pracovně právní vztahy - tzn. osoby, které nejsou v
zaměstnaneckém vztahu, ale pracují (zaměstnavatel, samostatně výdělečná osoba, zadavatel nebo stavebník,
spolupracujícího mažela či dítě
>>> zákon dále upřesňuje Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

Postavení a činnosti koordinátora BOZP a jeho postavení vůči stavbyvedoucímu a dalším osobám
účastným na procesu výstavby
>>> zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP (část třetí)
- jestliže na staveništi působí zaměstnanci dvou a více zhotovitelů stavby, je třeba zajistit určitý počet
koordinátorů BOZP (s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla)
- koordinátor je odborně způsobilá osoba určená zadavatelem stavby(stavebníkem) k provádění činností
- práci koordinátora nesmí zastávat stavbyvedoucí (osoba vedoucí realizaci stavby), musí to být odborně
způsobilá fyzická osoba
- rozsah odpovědnosti je podobný rozsahu odpovědnosti stavebníka/ projektanta/dodavatele

- při více koordinátorech – vymezí zadavatel pravidla vzájemné spolupráce
- zadavatel předá koordinátorovi veškeré informace pro jeho činnost (ten je vázán mlčenlivostí)
- před zahájením prací na staveništi je zadavatel povinen zajistit vypracování plánu BOZP, na jehož základě se
děje povinná součinnost koordinátora a zhotovitele stavby
- koordinátor působí ve fázi přípravy i realizace stavby
povinnosti koordinátora:
a) příprava stavby
- v časovém předstihu předává zhotoviteli přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, podklady pro
zajištění bezpečnosti a zdraví, informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která se mohou během prací
vyskytnout a informuje o nich zadavatele stavby, projektanta, zhotovitele stavby
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí vhodná pro plánování jednotlivých prací; dbá, aby doporučované řešení
bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na BOZP
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám
staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZPa aby byl
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
d) zajistí zprac. požadavků na BOZP při udržovacích pracích

b) realizace stavby
- ve vztahu je zhotoviteli, bez zbytečného odkladu: informovat o rizicích, upozorňovat na nedodržování
požadavků BOZP a navrhovat opatření (zjednání nápravy)
- informovat zadavatele stavby, pokud se zhotovitel nedodržuje stanovená opatření
- akreditaci o odborné způsobilosti uděluje a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, podmínky
udělení akreditace stanovuje vláda ČR, uděluje se na 3 roky
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit
zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP
upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup
nepovolaným fyzickým osobám,
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s
fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, (spolupracovat s ním musí i stavbyvedoucí ze zákona)
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu
h) navrhuje termíny kontrolních dnů
i) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných
nedostatků,
j) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž
prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky
odstraněny.

(23) Výkon povolání (profesní předpisy a profesní dokumenty)
ústavní rámec výkonu povolání a struktura zákona o výkonu povolání; působnost profesní samosprávy; působnost autorizovaných osob
přehled činností podléhajících zvláštnímu právnímu režimu v souvislosti s výstavbou (autorizované osoby, autorizovaní inspektoři, osoby
oprávněné pro další činnosti v souvislosti s výstavbou)
koncepce profesních standardů výkonových a dokumentačních v územním plánování (včetně stanovování honoráře)
koncepce profesních standardů výkonových a dokumentačních v projektování staveb (včetně stanovování honoráře)

Ústavní rámec výkonu povolání a struktura zákona o výkonu povolání; působnost profesní samosprávy;
působnost autorizovaných osob
Právní základ pro činnost autorizovaných osob v procesu územního plánování a stavění je v ústavním pořádku
České republiky zakotven hned několika ustanoveními
• čl. 7 Ústavy České republiky a navazujícím čl. 4, čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod, která výše
zmíněné napětí mezi vlastněním (vlastnictvím) a možností a touhou žít ve snesitelném (a pokud možno trvale se
zlepšujícím) životním prostředí rámcově vymezují.
•Obecný rámec pro ukládání povinností je dán čl. 4 Listiny, který stanoví, že „Povinnosti mohou být ukládány
toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. ...Při používání
ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení
nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“
•Veřejný zájem na ochraně životního prostředí a v jeho rámci při utváření krajiny a péči o ni a péči o kulturní
bohatství se v esenciální podobě definuje ustanoveními čl. 7 Ústavy a čl. 35 Listiny:
Čl.7 Ústavy: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
Čl. 35 Listiny: Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o
stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.
• ustanovení článku 34 odst. 1 Listiny, které stanovuje, že „Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou
chráněna zákonem“,
• ustanovení článku 26 odst. 1 a 2 Listiny, které stanovují, že „každý má právo na svobodnou volbu povolání
/..ale../ zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností“,
• ustanovení článku 9 odst. 1 Listiny, které stanovuje, že „nikdo nesmí být podroben nuceným pracím a
službám“.

Struktura zákona o výkonu povolání

zákon o výkonu povolání autorizovných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě 360/1992 Sb
- vymezuje vybrané činnosti ve výstavbě a základní náležitosti jejich výkonu
úvodní ustanovení - Tento zákon upravuje
a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c) způsob a podmínky udělování autorizace,
d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (dále jen „Komora“).
+ autorizace, kterou se rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností – osoby s autorizací, musí
vykonávat povolání dle tohoto zákona
autorizace - Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou a) autorizovaný architekt, b) autorizovaný
inženýr, c) autorizovaný technik.
- podmínky a náležitosti udělování autorizace( občan ČR, způsobilý, bezúhonný, vzdělání, praxe, zkouška, slib),
druhy autorizací, zápis do seznamu, zánik, odejmutí, pozastavení autorizace( smrt, disciplinární řízení, písemně
se vzdá, těm co byla udělena nesprávně)
- autorizovaný je ten komu byla udělena autorizace a je zapsán v seznamu autorizovaných
1)autorizovaný architekt – autorizace pro - pozemní stavby, územní plánování, zahradní a krajinářské úpravy
2)-3)autorizovaný inženýr a technik – autorizace pro - pozemní stvaby, dopravní, vodohospodářské, mosty a
inženýrcké kce, TZB, statika, technik prostředí staveb, městské inženýrství, geotechnika, požární bezpečnost
staveb, stavby pro plnění fce lesa

výkon činnosti autorizovaných osob
Práva a povinnosti autorizovaných osob( odpovědnost za práci, povinnost dbát právních předpisů, vykonávat
činnost pro kterou byla autorizace udelena, musí se dále vzdělávat spolupracovat v oboru, vest seznam
dokumentu osuvisejicch s vykonem jeji cinnosti,),Sdružení(vztahy upravené smlouvou, společné místo podnikání)
Působnost autorizovaných osob (viz dále)
disciplinární odpovědnost - Disciplinární řízení (v případě disciplinárního provinění)
komory - rozsah a obsah působnosti(ále v prfesní samosprávě)
výkon činností občany EU – osoby registrované-osoby usazené a hostující (Usazenou osobou se rozumí
osoba uvedená v odstavci na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na
území České republiky má podnik nebo organizační složku.- povinnosti srovnatelné s autorizovanou osobou
Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České
republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. – působení časově omezeno)
ustanovení společná a závěrečná

Působnost profesní samosprávy
činnosti samosprávné zahrnuje působnost Komor.
Postavení Komor je upraveno v zákoně o výkonu povoláni /výtah ze zákona:/
Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako
samosprávné stavovské organizace se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku.
Česká komora architektů sdružuje jako řádné členy všechny autorizované architekty, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje jako řádné členy všechny autorizované
inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě. Komora je právnickou osobou.
Do působnosti Komory náleží zejména
a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,
b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování,
c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,
d) vést seznamy autorizovaných osob,
e) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,
f) organizovat zkoušky odborné způsobilosti,
g) vést disciplinární řízení, h
) vydávat vnitřní předpisy Komory,
i) vydávat ceníky a honorářové řády,
j) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,
k) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,
l) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností,
m) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem,
n) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,
o) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob,
p) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob,
r) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání
neregulérních soutěží a výběrových řízení,
s) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.
t) vydávat doklady dotčeným osobám za účelem umožněnjí jejich pohybu podle práva Evropského společenství
Komora má tyto orgány:
a) valnou hromadu Česká komora architektů, shromáždění delegátů Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, - Valná hromada je nejvyšším orgánem České komory architektů. - Shromáždění
delegátů je nejvyšším orgánem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
b) představenstvo, - Představenstvo je nejvyšším výkonným orgánem Komory
c) předsedu Komory,
d) dozorčí radu, . - Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory
e) stavovský soud,
f) autorizační radu. - Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě vykonaného
autorizačního řízení o udělení autorizace.

Podrobnosti o organizaci Komory, o jejích orgánech, o působnosti a pravomoci těchto orgánů a o počtech jejich
členů stanoví organizační řád Komory. Podrobnosti o volbách a disciplinárním řízení stanoví volební a
disciplinární řády. Podrobnosti o podmínkách autorizace stanoví autorizační řád. Podrobnosti o právech a
povinnostech autorizovaných osob stanoví profesní a etický řád.

Působnost autorizovaných osob

upravuje zákon o výkonu povolání /výtah ze zákona/
Působnost autorizovaných osob
Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace pro kterou mu byla udělena
autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,
b) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou
staveb inženýrských,
c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích
podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace,
d) podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným
inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím
příslušného orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,
e) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,
f) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní
prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
g) vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb,
h) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
i) vést realizaci jednoduché stavby,
j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním
řízení,
l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu,
pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace,
oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou
těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního
plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání
závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,9)
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem,
územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky
významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
c) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace,
d) provádět statické a dynamické výpočty staveb,
e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
f) provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní
prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
h) vést realizaci stavby,
i) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví
jinak,
j) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním
řízení, l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního
plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace,
oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti: a) vypracovávat příslušné dílčí části projektové

dokumentace, b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem
nebo autorizovaným inženýrem, c) provádět stavebně technické průzkumy, d) vést realizaci stavby, e) provádět
autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, f) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce, g)
zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení, h) vykonávat odborné
funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.

Přehled činností podléhajících zvláštnímu právnímu režimu v souvislosti s výstavbou (autorizované
osoby, autorizovaní inspektoři, osoby oprávněné pro další činnosti v souvislosti s výstavbou)
a/ autorizovaný architekt,
b/ autorizovaný inženýr,
c/ autorizovaný technik.
d/ autorizovaný inspektor /SZ/
– jmenuje ho ministr pro místní rozvoj
= fyzická osoba, která
1/ požádala o jmenování,
2/ magisterské vzdělání a je autorizovanou osobou,
3/prokázala 15 let praxe v projektové činnosti/ ,
4/ bezúhonnost,
5/ právní a odborné znalosti
Je jmenován na dobu 10 let, pro celé území ČR , pak zkouška či prodloužení (když soustavná činnost)
Oprávnění inspektora:
1/ osvědčit, že navrhovaná stavba může být provedena /potom je jen zkrácené stavební řízení/
2/ vyhotovit posudek /certifikát/ pro vydání kolaudačního souhlasu
3/ dohlížet na provádění stavby
- musí poskytnout expertní činnost na výzvu stavebního úřadu, musí se vzdělávat, je za svou práci odpovědný –
odpovídá za škodu vzniklou v důsledku jeho činnosti
Zkrácené stavební řízení – stavebník uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové
dokumentace pro stavbu. Pak takovou stavbu pouze oznamuje stavebnímu úřadu, jestliže má opatřená závazná stanoviska
dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Stavebník k ohlášení připojí certifikát vydaný
inspektorem.

e/ stavbyvedoucí a stavební dozor /dle stavebního zákona – viz otázka 22/
Stanovení honoráře

honorář = samostatné finanční ohodnocení výkonů architekta, inženýra nebo technika, které vedly k určenému cíli.

Způsob kalkulace honoráře se podle oborů liší, má však společné rysy:
- výkony zařazovány do kategorií a zón s přihlédnutím k obtížnosti typu dokumentace (každá výk.fáze má různé
%)
-Součástí výpočtu jsou i celkové náklady na pořízení díla (započitatelné náklady) =} honorář je %podíl (součet
fází je pak 100%)
-zvláštní výkony honorujeme většinou podlě časového honoráře nebo bodového honoráře (hodinová sazba
např.velmi vysoce kvalifikovaná činnost, vysoce, středně, méně, málo)
Započitatelné náklady jsou náklady celé stavby, stanovují se odhadem nebo dle rozpočtu, patří do nich profese a
technologická zařízení
Základní honorář – za provedení všech základních výkonů = % ze započitatelných nákladů podle honorářové
zóny (5 kategorií), nebo podle hodinových sazeb
Zvláštní honorář = za zvláštní výkony, stanovuje se individuelně, hodinové sazby
Smluvní honorář = část základního honoráře za zpracované fáze předem smluvně dohodnuté (např.profese)
Vedlejší náklady= uvedeny ve smlouvě, např.poplatky, náklady na dozor, překlad, poštovné,…
Honorářové zóny pro stavby:
I. Stavby administrativní, ubytovací, dočasné bez hyg.zařízení, promenády, jednoduché tribuny, přístřešky
II. Stavby jednoduché, nízkopodlažní, administrativní a obytné se společným hyg.zařízením a kuchyní,
garáže,
skleníky, sklady,…

III. Administrativa a ubytování se standardním vybavením, ZŠ, zdravotní střediska, nákupní střediska,
kina,…
IV. Administrativa a obytné s nadprůměrnými požadavky, vícepodlažní, s méně obvyklými kcemi, SŠ a VŠ,
nemocnice, obchodní centra, hotely
V. Obytné stavby pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, nemocniční areály, správní budovy,
kostely, muzea, jaderné elektrárny,…
Honorářové zóny pro ÚP:
- Sídelních útavrů
- Částí obcí (zóny, regulační plány)
- Územně plánovací podklady

Koncepce profesních standardů výkonových a dokumentačních v územním plánování (včetně
stanovování honoráře)

výkonové fáze urbanismus a úp
/zdroj: standardy výkonů česká komora architektů z roku 1997/
rozlišují se základní a zvláštní výkony
Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze vůbec dosáhnout záměru a účelu zakázky.
Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je třeba k uskutečnění zvláštních požadavků.
1) Přípravné práce (příprava zakázky) – analýza zakázky, vymezení podkladů, rozsah práce a náplň pro
specialisty, konzultace s klientem, analýzy klientových potřeb
2) Aktualizace ÚAP + zhotovení průzkumů, rozborů, územně technická studie – problémový výkres
3) Zhotovení konceptu díla a součinnost při jeho projednávání a schválení – na základě zadání,
projednání s veřejností a DOSS - vyjádření= zpracování připomínek do čistopisu díla
4) Zhotovení návrhu díla a součinnost při projednávání a schvalování – vyhotovení návrhu, projednání
návrhu s DO, vyrozumění klienta o změnách
5) součinnost při řízení o ÚPD a vydání opatření obecné povahy
6) Čistopis díla (ÚPD) pro účely evidence a archivace– a dále zvláštní výkony např. podklady pro
podrobnější dokument. (Reg.P), překlady,…
7) Spolupráce při realizaci ÚPD
výpočet honoráře se stanovuje dle hodinových sazeb (jedná se o výkony, ketré nejdou podchytit v nákladovém
tarifu)
- podkladem jsou hodinové sazby podle charakteru činností(resp. náročnosti)
(hodinová sazba dle kvalifikace práce – velmi vysoce kvalifikovaná práce 800 Kč a více, vysoce kvalifikovaná
práce, středně..., méně..., málo...150 -250 Kč).

Koncepce profesních standardů výkonových a dokumentačních v projektování staveb (včetně
stanovování honoráře)
rozlišují se základní a zvláštní výkony
Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze vůbec dosáhnout záměru a účelu zakázky.
Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je třeba k uskutečnění zvláštních požadavků.
1) Príprava zakázky – analýza zakázky, předběžná analýza staveniště, specifikace potřebných podkladů,
předběžné vymezení prací =} uzavření smlouvy
2) Studie – různé varianty, předběžná jednání s DO, odhad investičních nákladů
3) Dokumentace k územnímu řízení – zadání předběžných průzkumů specialistům, zpracování DÚR,
získání nabídek tech.zařízení, odhad nákladů, stanoviska DO
4) Dokumentace ke stavební povolení – texty, výkresy= k předložení stav.úřadu, statické posouzení,
požadavky na doplňkové průzkumy, odhad nákladů, vyjádření DO, návrh organizace výstavby
5) Dokumentace k provedení stavby – vypracování podrobné dokumentace, stavebně technické
specifikace, zapracování podmínek staveb.povolení, vytyčovací plány, spolupráce při výběru materiálů
6) Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele – seznam prací a dodávek, podklady pro výběrová
řízení, organizace informačních schůzek prohlídek stavby
7) Spolupráce při výběru dodavatele
8) Autorský a investorský technický dozor – při provádění stavby

9) Dokumentace skutečného provedení stavby + spoluúčast na dokončení stavby (= kolaudační řízení,
odstranění vad,…)
výpočet honoráře
výkonové fáze stavby - Výkonová fáze zkratka podíl celkového honoráře
1 příprava zakázky PPR
1%
2 návrh/ studie stavby STS
13%
3 dokumentace pro územní řízení DUR
15%
4 dokumentace pro stavební povolení DSP
22%
5 dokumentace pro provedení stavby DPS
28%
6 dokumentace zadání stavby dodavateli DZS
7%
7 spolupráce při výběru dodavatele VDS
1%
8 spolupráce při provádění stavby ATD
11%
autorský a investorský dozor ITD
9 skutečné provedení stavby SKP
2%
Honorářové zóny
Pozemní stavby a objekty jsou v jedné z 5 honorářových zón, které odpovídají náročnosti objektů.
Honorář se stanoví dle tabulky, kde jsou uvedeny započitatelné náklady v mil. Kč a podle započitatelných
nákladů celé nebo části stavby a podle příslušné honorářové zóny najdeme v tabulce honorář v Kč. Který se
rozdělí procentuálně na jednotlivé fáze.
Tabulkově pro stavby 0, 5 – 100 mil. Kč, jinak individuálně. Při rekonstrukci se zákl. Honorář násobí až 1,33

(24)

Výstavba a veřejná správa

- postavení obce v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a
stavební řád)- postavení kraje v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního
plánování a stavební řád) - ústřední správa a proces výstavby; ústřední správní orgány a jejich místo v procesu výstavby - koncepce
profesní samosprávy a její působnost; profesní samospráva a proces výstavby - obecná správa a správní řízení

Samostatná působnost = veškeré akty schvalující a vydávající úz.plan.dokumentace (svěřeno zastupitelům,
rady= námitky a připomínky k zásadám ú.r.) = správa záležitostí obce v jejím zájmu
Přenesená působnost = výkon státní správy některých úkonů (např. pověření vykonávat činnost staveb.úřadu)
= rozsah úkolů státní správy přenesen státem na obec (záležitosti ve jménu státu)

postavení obce v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu
výstavby (územního plánování a stavební řád)
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území
obce.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní
orgány obce.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost
Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání
nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů.

Orgány obce:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti= pořizuje ÚP a RP,
úz.plán.podklady, ÚP+RP+územní studii na žádost obce, vymezení zastavěného území na žádost obce, je
dotčeným orgánem v územním řízení, z hlediska upltňování záměrů územního plánování, podává návrh na
vložení dat do evidence úz.plán.činnosti

= dotčený orgán při uplatňování záměrů úz.plánování, řízení o změnách v území
v čele obecního úřadu je starosta
Stavební úřad vydává ÚR, územní souhlas, poskytuje info pro pořízení ÚPP a ÚPD
Zastupitelstvo obce – v samostatné působnosti – rozhoduje o pořízení ÚP a RP – schvaluje zadání
ÚP, vydává ÚP a RP, projednává zprávu o uplatňování ÚP
- Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Rada obce (Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad
členů zastupitelstva obce.v obcích kde se rada nevolí je to zastupitelstvo) – vymezení zastavěného území,
schvaluje žádost obce o pořízené ÚPD, územní opatření o asanaci a stavební uzávěře, připomínky k ÚP
sousední obce
-Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.
-kontroly a dozor nad výkonem správy obcí
- Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí. Krajské úřady v přenesené
působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí.

postavení kraje v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu
výstavby (územního plánování a stavební řád)
Zákon č. 129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízení)
Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem
kraje (dále jen „zastupitelstvo“); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen „rada“), hejtman kraje (dále jen „hejtman“) a
krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen „zvláštní orgán“) zřízený podle zákona.
Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost
Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem.
Navenek zastupuje kraj hejtman.

Orgány kraje: (kraje výslovně stanoví zákon)
Krajský úřad v přenesené působnosti = pořizuje zásady úz.rozvoje a reg.plán pro plochy a koridory
nadmístního významu, pořizuje ÚPP, vydává ÚR, vkládá data do evidence úz.plán.činnosti, určuje stvabení úřad
příslušný k územnímu řízení
=dotčený orgán v územním řízení, a v řízení o změnách v území více správních obvodů obcí, řízené o změnách
vyžadujících posouzení vlivu na ŽP
Zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti – vydává zásady úz.rozvoje, schvaluje zadání (pokyny)
na zásady úz.rozvoje, schvaluje uplatňování zasad ú.r., vydává regulační plán,
- Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Rada kraje v samostané působnosti – stanoviska k návrhu politiky úz.rozvoje, územní opatření o
asanaci a stavební uzávěře
- Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise.
- Výkon samostatné i přenesené působnosti kraje podléhá dozoru státu
- Ministerstvo kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům krajů. Věcně příslušná ministerstva
nebo jiné ústřední správní úřady kontrolují výkon přenesené působnosti svěřené orgánům krajů.
Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy
Pořizuje-li územní plán pro území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, vykonává působnost
krajského úřadu ministerstvo. Pořizuje-li územní plán pro vymezenou část území hlavního města Prahy úřad
městské části, vykonává působnost krajského úřadu Magistrát hlavního města Prahy.
Postavení Prahy jakožto hlavního města je vyjádřeno zvláštním zákonem o hlavním městě Praze - Zákon č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy; dalšími orgány hlavního města Prahy
jsou rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního
města Prahy a městská policie hlavního města Prahy.
Zastupitelstvo schvaluje po projednání s městskými částmi územně plánovací dokumentaci hl. města Prahy, vydává opatření
obecné povahy, Praha může pořídit ÚP ( pro celek i části)

ústřední správa a proces výstavby; ústřední správní orgány a jejich místo v procesu výstavby
Pro výstavbu (projektovou a pořizovatelskou činnost) jsou, kromě obecných znalostí o struktuře ústředních
orgánů státu - zákonodárných, výkonných, soudních a kontrolních - významná především ustanovení o struktuře
ministerstev a jejich působnosti.
ministerstva = ústřední správní orgány,
speciální stavbení úřady:

Ministerstvo obrany: - pro území vojenských újezdů : vydává ÚP, RP, projednává ÚAP a územní studie,
podání návrhu na vložení dat do evidence úz.plán.činnosti
újezdní úřad - pořizuje ÚP, RP, studii, ÚAP, poskytuje územně plánovací informace, připravuje návrh na vložení
dat do evidence územně plánovací činnosti
= stavebním úřadem u staveb důležitých pro obranu státu i mimo území vojenských újezdů, které slouží k obraně
státu
Ministerstvo pro místní rozvoj: = ústřední správní úřad pro územní plánování
- Státní dozor pro územní plánování a st.řád, dozor nad činností autorizovaných inspektorů
- vede evidenci územně plánovací činnosti
- zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování, urbanismu, architektury
a poznatků stavebně technickýach ajkož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví( ochrana životů a
zdraví, péče o ŽP, ochrana kuturního, archeologického a přírodního dědictví)
- Pořizuje politiku územního rozvoje
= ústřední správní úřad ve věcech stavebního řádu
- Sleduje závažné a opakované chyby ve výstavbě = navrhujeopatření
- vykonává státní dozor
- Sleduje účinnost právních předpisů pro stavby = návrhy na úpravu norem a požadavků na stavby
- Koordinuje součinnost obecních, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů
- vykonává dozor nad činností autorizovaných inspektorů
- Může provádět kontrolní prohlídky staveb
m. průmyslu a obchodu – působnost stavebního úřadu u staveb k účelu těžby, zpracování, transportu a ukládání
radioaktivních surovin
m. vnitra - působnost stavebního úřadu u staveb pro bezpečnost státu
m. spravedlnosti – působnost stavebního úřadu u staveb plnících úkoly min.. spravedlnosti a staveb pro účely
vězeňské služby
m. zdravotnictví
m. zemědělství
MŽP
m. kultury
m. dopravy
m. informatiky
m. školství mládeže a tělovýchovy
m. práce a sociálních věcí
m. financí
m. zahraničních věcí
Vedle uvedených ministerstev jsou ústředními orgány státní správy dále například
• Český statistický úřad,
• Český úřad zeměměřický a katastrální,
• Český báňský úřad,
• Úřad průmyslového vlastnictví,
• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
• Český telekomunikační úřad,
• Správa státních hmotných rezerv,
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako součást MPO,
• Úřad pro civilní letectví jako součást MDS,
• Úřad pro ochranu osobních údajů,
v jejichž čele stojí obvykle předsedové těchto úřadů.

Obecné stavební úřady / speciální stavební úřady/ vojenské stavební úřady / jiné stavební úřady

koncepce profesní samosprávy a její působnost;
Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám
autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých
záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální
řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější.
Právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech může být svěřeno i subjektům, které spojuje určitý společný
zájem. V takovém případě se jedná o zájmovou či profesní samosprávu.
Příkladem je i ĆKA, ĆKIAT.

obecně:
Obdobně jako v právní praxi (i teorii) států Evropské unie, vznikla i v České republice počátkem devadesátých let
struktura samosprávných profesních institucí, spravujících některá povolání (označovaná obvykle jako povolání
svobodná), pro jejichž výkon se z důvodů obecně sdíleného veřejného zájmu stanovuje zvláštní právní režim a
pro něž se způsobilost k jejich výkonu ověřuje ve zvláštním řízení (licence, autorizace či jiný druh ověření). Mezi
veřejné zájmy sdílené státy Evropské unie patří zejména zachování důvěry veřejnosti v sektoru finančních služeb
a záruky, že při
výkonu některých specializovaných povolání (architektů a stavebních inženýrů, lékařů, advokátů,
notářů,auditorů, daňových poradců, patentových zástupců, veterinárních lékařů či lékárníků) se bude vyžadovat
náležitá kvalifikace.
Orgánem, který v rámci určité regulované profese zajišťuje dodržování pravidel, jimiž se tato profese spravuje, je
profesní organizace - komora (jejíž pravomoci jsou dány zákonem), obvykle ve spolupráci a za vzájemné
kontroly s příslušným ministerstvem.
Kdo chce provozovat příslušné regulované povolání, musí získat licenci a registrovat se u příslušné profesní
organizace. Přirozeně musí prokázat, že splňuje všechny požadované kvalifikační předpoklady. Jejich splněním a
zapsání do seznamu vedeného komorou se stává autorizovaná osoba údem profesního společenství se všemi
tomu odpovídajícími právy a povinnostmi.
zákon č. 360/1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

- autorizace = vzdělání, praxe, zkoušky, slib, zápis do seznamu autorizovaných osob, disciplinární odpovědnost,
pozastavení/ odejmutí, kontrola výkonu
- komory jako samosprávné stavovské organizace se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku
- orgány komory = představenstvo, předseda, dozorčí rada, stavovský soud, autorizační rada
působnost komory: pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí, spolupůsobit při ochraně veřejných
zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování, udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci, vést
seznamy autorizovaných (registrovaných) osob a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem
umožňujícím dálkový přístup, pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob, organizovat
zkoušky odborné způsobilosti, vést disciplinární řízení, vydávat vnitřní předpisy Komory, vydávat ceníky a
honorářové řády, podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací, spolupracovat s
orgány státní správy a místní samosprávy, posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu
odborných činností,
spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem, spolupracovat s
obdobnými zahraničními institucemi, hájit stavovské zájmy autorizovaných osob, podporovat sociální zájmy
autorizovaných osob, spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a
bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení,
pečovat o stavební kulturu, zvyšovat dobrou pověst profese vytvářením kvalitního profesního zázemí a obhajovat
a zastupovat zájmy profese
- ochrana veřejných zájmů

obecná správa a správní řízení

obecná správa správní řízení je dána správním řádem – zákon 500/2004 Sb.

Správní řád= pokus o kodifikaci celého správního procesu
Správní řízení = postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí , jímž se v určité věci
zakládají,mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje,
že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá
PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ (1.stupně)
1) zahájení řízení: zahájeno dnem podání žádosti (žádost = náležitosti žadatele, předmět, účastníci,..) nebo
z moci úřední
2) ústní jednání: většinou neveřejné
3) podklady pro vydání rozhodnutí: opatřuje správní orgán (v zájmu veřejných zájmů, hodnotí dle své
úvahy)
- dokazování = zejména listiny, ohledání, vědecká výpověď, znalecké posudky
- předběžná otázka = řešení otázky, které nepřísluší danému orgánu – podnět k řízení ve věci u
přísl.orgánu
4) zajištění účelu a průběhu řízení – předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková
pokuta,vykázání z místa konání,
5) přerušení a zastavení řízení
6) rozhodnutí – náležitosti = výrok, odůvodnění, poučení účastníků o odvolání (může podat pouze dotčený
účastník) + lhůty, oznamování rozhodnutí, právní moc, vykonatelnost + usnesení
7) nicotnost rozhodnutí – nicotné je rozhodnutí, k němuž správní orgán nebyl příslušný, nebo rozhodnutí co
trpí vadami
8) náklady řízení - jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně správního poplatku, ušlý výdělek účastníků
a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné a odměna za zastupování.

důležitá je právní úprava o odpovědnosti správních orgánů za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
(zákon 82/1998 Sb.)– za škody při výkonu státní správy odpovídá stát, za škody způsobené při výkonu
samosprávné působnosti odpovídají příslušné orgány
součástí obecné správy a správního řízení je i právní úprava o:
- zákon o přestupcích 200/1990 – vymezuje obecné náležitosti, skutkové podstaty přestupků a náležitosti řízení o
přestupcích
- zákon o správních poplatcích 634/2004 – předmět poplatků, sazebníky, splatnosti, následky neplacení,
osvobození od poplatků a řízení o poplatcích
+ správní řád u šárky na nahlédnutí – otázka 18

(25) Výstavba a péče o zdravé životní podmínky
péče o zdraví a humánní hygiena / lázeňství - veterinární hygiena

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.)
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský
zákon) (164/2001 Sb.)
Zákon o veterinární péči (veterinární zákon) (166/1999 Sb.)

péče o veřejné zdraví

Úprava péče o veřejné zdraví je obsažena ve dvou základních zákonech, z nichž zákon z roku 1966 byl
významně redukován a omezen na ustanovení o hlavních zásadách péče o zdraví lidu, účast občanů,
profesních a jiných organizací a občanských sdružení na péči o zdraví lidu, podmínky poskytování zdravotní
péče, zdravotnické soustavě (struktuře a uspořádání zdravotnických zařízení, jejich zřizování a provozu,
podmínky pro výkon činnosti ve zdravotnictví, zejména zdravotnickými pracovníky, podmínkám provádění vědy a
výzkumu ve zdravotnictví a zpracování a distribuci informací ve zdravotnictví (posudky, zdravotnická
dokumentace, registry, a podobně).
Zvláštní část je věnována náležitostem řízení péče o zdraví lidu a podmínkám rozhodování při výkonu zdravotní
péče.
Základní právní normou upravující podmínky péče o veřejné zdraví je zákon o ochraně veřejného zdraví z roku
2000, na niž navazuje dlouhá řada prováděcích předpisů stanovujících konkrétní podmínky pro jednotlivé úseky
péče o veřejné zdraví, jejichž obsahu musí autorizované osoby věnovat zvýšenou pozornost.
Připomínáme v této souvislosti pouze, že obsah, rozsah a forma splnění hygienických požadavků je různá podle
stupně (či fáze) zpracování projektové dokumentace a stavby. V souvislosti s požadavky na ochranu veřejného
zdraví
Připomínáme především obsah vládního nařízení o ochraně před účinky hluku a vibrací a ochraně před
neionizujícím zářením.
zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon se zabývá právy a povinnostmi osob a výkonem státní správy v ochraně veřejného zdraví, a to jednak
základními ustanoveními a vymezením základních pojmů, jednak obsáhle jednotlivými samostatnými úseky péče
o veřejné zdraví.
požadavky na vodu a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické přípravky a vodárenské
technologie, koupaliště a sauny
podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí staveb a
hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí
hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací služby
hygienické požadavky na předměty běžného užívání
podmínky a náležitosti ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, podmínky a náležitosti
ochrany zdraví při práci
připomínky a náležitosti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a podmínky a
náležitostmi odborné způsobilosti k výkonu této činnosti,
podmínky a náležitosti předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, a to zejména očkováním
ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, Pro činnost autorizovaných osob je významná především
úprava postavení orgánů státní správy
- zvláštní ustanovení věnuje zákon postavení a působnosti orgánů státní správy v ochraně veřejného zdraví
jakožto dotčených orgánů státní správy, právním předpisům v oblasti ochrany veřejného zdraví, oprávněním
a povinnostem orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnostem kontrolovaných osob, oprávněním a povinnostem
zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu při výkonu péče o veřejné zdraví.
- Pro činnost autorizovaných osob je významná především úprava postavení orgánů státní správy v ochraně
veřejného zdraví a jejich úkoly (orgány ochrany veřejného zdraví, sběr a zpracování osobních údajů, ministerstvo

zdravotnictví, krajské hygienické stanice, ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra, podmínky a náležitosti
autorizace a výkon státního zdravotního dozoru), jejichž součástí je též vydávání stanovisek do správních řízení
vedených podle stavebního zákona, stanovení podmínek pro vydávání právních předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví, rozsah oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti
kontrolovaných osob, podmínky pro ukládání sankcí a pro správní řízení v této souvislosti vedená (sankce a
správní řízení, ukládání pokut, použití správního řádu a účastníci řízení), podmínky pro opatření při mimořádných
okolnostech, resp. též opatření obce v samostatné působnosti v souvislosti s péčí o veřejné zdraví.
- Základním orgánem pro výkon státní správy v postavení dotčeného správního orgánu vykonává krajská
hygienická stanice, resp. v zákonem stanoveném rozsahu též orgán státního zdravotního dozoru
Zvláštní pozornost musí autorizované osoby, které projektují zdravotnická zařízení, věnovat vyhlášce o
technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, jimi se rozumí zdravotnická
zařízení ambulantní péče (všeobecné a odborné ordinace a odborné laboratoře), lékárenské péče, a zařízení
zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných a zraněných.¨
DOSS:
Ministerstvo zdravotnictví ČR [bývalý Český inspektorát lázní a vřídel]
Hlavní hygienik ČR
Krajský hygienik [Hygienik hl. m. Prahy]

Lázeňství
zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
- Základním právním předpisem pro ochranu a rozvoj přírodních léčivých zdrojů a provádění lázeňské péče je
zákon z roku 2001 s příslušnými prováděcí vyhláškou o zdrojích a lázních.
- Zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních léčebných lázní a lázeňských
míst. Pro plánování území a projektování staveb jsou významné rovněž soubory lázeňských statutů, jejichž
součástí je (resp. má být) též rozsah povolených a nepovolených aktivit na území lázeňských měst.
Zákon vymezuje:
- přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa, zejména
způsob a náležitosti hodnocení a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
- podmínky využívání zdrojů, (osvědčení o zdroji (vydá ministerstvo na návrh obce či fyz./prav.osoby), ohlašovací
povinnost = pokud při stavební činnost narazím na podzemní vodu se zvýšenou teplotou – do 15 dní
ministerstvu, povolení k využívání)
- uživatel zdroje a odborný dohled (povinnosti uživatele, výkon dohledu nad využíváním zdroje
(balneotechnikem= musí mít osvědčení))
- stanovuje poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody, (do státního rozpočtu, stanovuje ho vláda)
- podmínky ochrany zdrojů, zejména podmínky a náležitosti stanovení ochranných pásem (ochranných pásem I.
stupně ochranné pásmo II. stupně a hranice ochranných pásem
- vymezuje přírodní léčebné lázně a lázeňská místa (podmínky stanovení ministerskou vyhláškou, povinnost
doložit každých 5 let zprávu o klimatu)
- stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, omezení vlastnických práv a podmínky a náležitosti náhrady újmy
(umožnit vstup na pozemky, strpět značky OP)
- vymezeno postavení a úkoly referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů ve společných, přechodných a
závěrečných ustanoveních je ministerstvo zmocněno rozhodnutím vydat předběžné opatření k ochraně
přírodních zdrojů minerálních vod, peloidů a plynů nebo k ochraně přírodních léčebných lázní před vznikem
případných škod,
- výkon státní správy ve věcech zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, jimiž se stanovují
povinnosti ministerstvu, českému inspektorátu lázní a zřídel a vodoprávním úřadům.
-jsou vymezeny podmínky pro udělení souhlasu k některým činnostem v ochranných pásmech a na území
lázeňského místa; pro pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona je
dotčeným správním úřadem ministerstvo.

- V ochranném pásmu zdroje, pokud není stanoveno jinak, a na území lázeňského místa nelze podle
zvláštních právních předpisů bez souhlasu ministerstva
• vydat územní rozhodnutí o umístění stavby, územní rozhodnutí o využití území, stavební povolení, rozhodnutí o
dodatečném povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby pro:
• stavby a změny staveb ve vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu i. stupně, s
výjimkou stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby,
• stavby ve vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu zdroje II. stupně, které nemají
charakter rodinných domů, staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod,
staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení,
staveb a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, jednoduchých a drobných staveb a které
nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, a liniových staveb, které nezasahují do
hloubky více než 1,5 metru pod úroveň terénu; souhlas se též nepožaduje ke stavebním úpravám,
při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby,
• stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa,
• schválit vodohospodářský plán,
• vydat rozhodnutí o změně v užívání stavby ve vnitřním území lázeňského místa,
• vydat rozhodnutí o povolení terénních úprav,
• povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem do
pozemku,
• vydat povolení k provedení trhacích prací,
• vydat rozhodnutí o pozemkových úpravách a vydat pozemky v rámci náhradních restitucí,
• vydat povolení k nakládání s vodami, k vodním stavbám a některým činnostem a udělit souhlas vodoprávním
úřadem, pokud se nepostupuje podle písmene a),
• schválit lesní hospodářské plány a předat lesní hospodářské osnovy,
• provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku;
Podmínky ochrany jednotlivých zdrojů v území stanovuje soubor podzákonných právních předpisů a správních
rozhodnutí, s nimiž se musí autorizovaná osoba v konkrétních případech seznámit a učinit je součástí územně
plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu, popřípadě stavebního projektu.
DOSS:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
[Český inspektorát lázní a vřídel]
Hlavní hygienik ČR
Krajský hygienik [Hygienik hl. m. Prahy]

veterinární hygiena
veterinární zákon (Zákon o veterinární péči 166/1999 Sb.)
Veterinární péče
Zákon stanoví požadavky veterinární péče („veterinární požadavky“)
- na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty,
- upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů
vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.
- Autorizovaných osob se týká jak při provádění územně plánovací činnosti, tak při projektování staveb, pro něž
zvláštní požadavky stanovuje prováděcí vyhláška k veterinárnímu zákonu.
- vymezuje zákon základní pojmy.
- vymezuje podmínky a náležitosti péče o zdraví zvířat a jejich ochranu,
- vymezuje podmínky zdravotní nezávadnost živočišných produktů,
- stanovuje veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy,
- vymezuje strukturu státní správy ve věcech veterinární péče;
orgány státní správy ve věcech veterinární péče jsou
• Ministerstvo zemědělství,
• Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,

•
•

obce,
orgány veterinární správy, přičemž jimi se rozumí
o Státní veterinární správa, která vykonává působnost na celém území České republiky,
o krajské veterinární správy, které se zřizují pro územní obvody krajů a vykonávají v nich státní správu ve
věcech veterinární péče, a Městská veterinární správa v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární
správy na území hlavního města Prahy. Krajské veterinární správy mají v okresech své inspektoráty,
o Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv;

- podmínky pro udělení povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností, statut Národní referenční
laboratoře a referenčních laboratoří, Státního veterinárního dozoru a podmínek pro provádění mimořádných
veterinárních opatření.
- vymezuje náležitosti závazného posudku orgánu veterinární správy jako podkladu v územním, stavebním
a kolaudačním řízení
• jde-li o stavbu nebo zařízení, jež jsou určeny k chovu zvířat, k zacházení se živočišnými produkty (nejde-li o stavbu
nebo zařízení určené k veřejnému stravování) a krmivy nebo k ukládání, sběru, svozu, neškodnému odstraňování
a dalšímu zpracovávání konfiskátů živočišného původu, pokud jsou tyto činnosti vykonávány podnikatelským
způsobem,
• bude-li stavba nebo zařízení používáno jako útulek pro zvířata, anebo k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat
v zájmovém chovu.

- vymezuje podmínky a náležitosti odborné veterinární činnosti a jejího výkonu,
- stanoveny náležitosti veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků,
- náležitosti náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami
- podmínky pro udělování sankcí.
- v ustanoveních společných, přechodných a závěrečných je stanoveno, že „závazný posudek orgánu veterinární
správy vydávaný jako podklad v územním, stavebním a kolaudačním řízení, které se týká staveb a zařízení, jež
jsou určeny k chovu zvířat, k zacházení se živočišnými produkty a krmivy nebo k ukládání, sběru, svozu,
neškodnému odstraňování a dalšímu zpracování konfiskátů živočišného původu, pokud jsou tyto činnosti
vykonávány podnikatelským způsobem, jakož i staveb, které budou používány jako útulek pro zvířata, se
nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného
povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena“. Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti
Činnosti autorizovaných osob se dotýká veterinární správa v případech, kdy projektují a provádějí stavby, k nimž
je třeba závazného posudku orgánu veterinární péče a které jsou určeny
• pro zvířata nebo k výrobě, zpracování a ošetřování a skladování živočišných produktů a krmiv,
• k výrobě a skladování veterinárních léčiv a produktů,
• k ukládání, dalšímu zpracování a neškodnému odstraňování konfiskátů živočišného původu.
DOSS:
Státní veterinární správa ČR
Krajská veterinární správa
Městská veterinární správa pro území hl.m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně

(26) Výstavba a péče o přírodní a krajinné bohatství
péče o životní prostředí a hodnocení vlivů na životní prostředí (sea/eia) - péče o přírodní složky životního prostředí: péče o přírodu a krajinu; péče o
ovzduší; péče o vody; péče o lesy a lesní hospodaření; péče o zemědělský půdní fond; péče o nerostné bohatství a výkon geologie a horních činností;
pozemky a pozemkové úpravy, vlastnictví pozemků (katastr nemovitostí, zeměměřictví a kartografie)
příklady správních řízení vedených podle předpisů zahrnutých do této skupiny (EIA, ochrana přírody, krajiny vody ovzduší apodobně)

Systém legislativy zajišťující v ČR péči o životní prostředí
Právní zásady ochrany žp:
- povinnost státu dbát o ochranu ŽP (stát nese odpovědnost)
- prevence
- komplexnost ochrany (nelze chránit jednu složku na úkor druhé)
- ekonomická stimulace na ochraně žp (nástroj státu jak podporovat ekol.chování; úlevy či pokuty)
- informovanost o stavu žp
právní základy:
1. ústava ČR
2. listina základních práv a svobod
3. zákon o životním prostředí (17/1992)
specifické prostředky:
- územní plánování – optimální využití prostředí, zachovány hodnoty + udržitelný rozvoj)-stavební zákon 183/2006
- posuzování vlivů na ŽP EIA– zákon o posuz.vl.na ŽP (100/2001)
- zajišťování hygieny ŽP – zákono péči a zdraví lidu (20/1966)
ochrana složek ŽP a ekosystémů
- zákon o ochraně ovzduší před znečist.látkami
- zákon o vodách
- zákon o ochraně ZPF
- zákon o lesích
- zákon o ochraně přírody a krajiny(114/992)
zákon o životním prostředí 17/1992 Sb.
zákon o posuzování vlivu na životní prostředí 100/2001 Sb
prováděcí vyhláška k zákonu o EIA-SEA
zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.
prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně přírody a krajiny
prováděcí vyhláška k NATURA 2000
úmluva o krajině
nařízení vlády a zákony o národních parcích
NP Šumava, NP Podyjí, KRNAP, Česko-saské Švýcarsko

zákon o ochraně ovzduší
zákon o vodách
zákon o lesích
zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
prováděcí vyhláška k ZPF
vyhláška o technických požadavcích na zemědělské
stavby
zákon horní
zákon o geologických pracích

péče o životní prostředí a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA/EIA)
Zákon o životním prostředí (včetně zákona o České inspekci životního prostředí) vytváří spolu se stavebním
zákonem, se zákonem o ochraně přírody a krajiny, včetně jej provádějící vyhlášky, se zákonem o posuzování
vlivů na životní prostředí (EIA), rovněž včetně jej provádějící vyhlášky, se zákonem o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, včetně vyhlášky
jej provádějící, se zákonem o lesích a souborem jej provádějících vyhlášek, se zákonem o odpadech, se
zákonem o ovzduší, se zákonem o vodách a s některými dalšími předpisy (poněkud inkonzistentní) soustavu
právních norem péče o životní prostředí (pojímané v tuzemsku v užším slova smyslu a nepřesně v rozsahu
přírodních složek životního prostředí).
Zákon o životním prostředí je páteřním předpisem této právní úpravy. Vymezuje zejména
• základní pojmy,
• zásady ochrany životního prostředí,
• povinnosti při této ochraně,
• principy posuzování vlivů činností na životní prostředí,
• odpovědnost za porušování předpisů na ochranu životního prostředí.
Pro autorizované osoby jsou zvláště významná ustanovení ukládající povinnosti při ochraně životního prostředí
každému, kdo „využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí nebo odstraňuje stavby“; kdokoliv, kdo

provádí takové činnosti, je povinen je provádět jen „po zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a na zatížení
území..“, přičemž musí být dbáno ekologické únosnosti dotčeného území, důsledků možných havárií a
kumulativních a synergických projevů, a to v různých časových horizontech a s uvážením nevratnosti !
Hodnocení vlivů musí být předloženo předem orgánům rozhodujícím v územním řízení před
vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a územního rozhodnutí o využití území .
Zvláštní zákon upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob,
právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto
posuzování.
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení
by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní
odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k
udržitelnému rozvoji společnosti.
Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy
a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek
a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
struktura zákona:
I. posuzování vlivů na ŽP v ČR - pojmy, účel, podmínky a náležitosti posuzování, vlivy koncepce na ŽP
II. posuzování vlivů mimo hranice republiky – mezistátní posuzování
III. podmínky a náležitosti předběžného projednání, zveřejnění informací, veřejné projednání, ověření
odborné způsobilosti...+ podmínky a náležitosti výkonu státní správy
na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak.
Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají
ministerstvo(je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,) + orgány kraje
DOSS:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti
Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy]
Úřad obce s rozšířenou působností

péče o přírodu a krajinu
Základním právním předpisem péče o přírodu a krajinu je zákon na ochranu přírody a krajiny (114/1992), jehož
účelem je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní
rovnováhy
v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními
zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000 a přitom
zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.
Zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje především
• 1. část: Úvodní ustanovení - účel zákona, vymezení pojmu
• 2. část: Obecná ochrana přírody a krajiny -obecné podmínky ochrany přírody a krajiny (včetně vymezení pojmů)
ÚSES (místní, regionální, nadregionální)
VKP (ze zákona, registrované)
ochrana krajinného rázu a přírodní park
přechodně chráněné plochy (obecná ochrana rostlin, živočichů, ptáku, dřevin, jeskyní)
• 3. část: Zvlášte chránená území a jednotliviny a procedurální otázky spojené s jejich vyhlašováním a správou,
NP (vyhlašuje zákon, 3 zóny ochrany, ochranné pásmo)
CHKO (vyhlašuje narízení vlády, 3-4 zóny ochrany)
NPR (vyhlašuje MŽP)
PR (vyhlašuje KÚ)
NPP (vyhlašuje MŽP)
PP (vyhlašuje KÚ)
ochranná pásma ZCHÚ (MZCHÚ – 50m)
smluvní ochrana (forma vecného bremene)

• 4. část: NATURA 2000
- evropsky významné lokality (vyhlašuje narízení vlády)
- ptačí oblasti (vyhlašuje narízení vlády)
• 5. část: Památné stromy, zvlášte chránené druhy rostlin, živocichu a nerostu
památný strom (vyhlašuje poverený obecný úrad, ochranné pásmo)
• 6. cást: Nekterá omezení vlastnických práv , včetně práva vyvlastnění, předkupního práva, financní príspevky
pri ochrane prírody, prístup do krajiny, úcast verejnosti a právo na informace v ochrane prírody státu a omezení a
zákazu činnosti,
• 7. cást: Orgány a státní správa v ochrane prírody - složení a působnost orgánů veřejné správy (územní
samosprávy a státní správy) v ochraně přírody, a to též jakožto dotčených orgánů státní správy ingerujících do
územního plánování a územního a stavebního řízení, podmínky správního řízení ve věcech ochrany přírody,
• 8. cást: Odpovednost na úseku ochrany prírody odstranování následku, prestupky, pokuty
Autorizovaných osob se týká zákon ve svých důsledcích jak v činnosti územně plánovací, tak při projektování
staveb.
Vyhláška zpodrobňuje a upřesňuje ustanovení zákona a blíže určuje zejména
• vymezení a hodnocení územních systémů ekologické stability krajiny,
• ochranu významných krajinných prvků ze zákona a registrovaných,
• náležitosti plánu péče o zvláště chráněná území,
• náležitosti oznámení o záměru vyhlásit zvláště chráněné území,
• podmínky vedení seznamu ochrany přírody,
• způsoby označování chráněných území a prvků,
• náležitosti biologického hodnocení.
Stavební zákon sám pojem územní systém ekologické stability neužívá. Na jeho ustanovení se však odvolává jak
zákon o ochraně přírody a krajiny, tak jej provádějící vyhláška. Výslovně jsou územní systémy ekologické stability
krajiny zmíněny a do systematiky územního plánování vevázány ustanoveními vyhlášky o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci, zejména
• zařazením územně technických podkladů ÚSES do soustavy územně technických podkladů obecně,
• zařazením regionálních ÚSES do územních plánů pořizovaných na úrovni současných velkých územních celků,
• schvalováním ÚSES v rámci závazných regulativů územních plánů (u VÚC - regionálních, u obcí - místních, u
částí obcí /zón/ - prvků systémů ekologické stability).
Zvláštní podmínky péče o vybraná území stanovuje soubor právních předpisů, jimiž se vymezují podmínky
ochrany rozsáhlých území národních parků a chráněných krajinných oblastí, popřípadě menších území národních
přírodních rezervací nebo památkových zón. V souvislosti s krajinným rázem byly vydány četné vyhlášky
vymezující území přírodních parků a podmínky jejich ochrany.

péče o ovzduší
Pro územně plánovací činnosti i pro důsledky projektové a realizační činnosti stavební mají význam předpisy o
ochraně ovzduší.
Základní právní úpravu představuje zákon o ochraně ovzduší, který stanoví práva a povinnosti osob a
působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a při
zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a s výrobky, které takové látky
obsahují, podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým
účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek, a nástroje ke snižování
množství látek ovlivňujících klimatický systém Země.
-

Kategorie zdrojů znečišťování, přípustná mez, povinnosti provozovatelů velkých a malých zdrojů
znečišťování, autorizovaná činnost, spalování odpadu, poplatky za znečišťování
Ochrana ozonové vrstvy (hlavně u nových výrobků)
Ochrana klimatického systému země
Zpřístupnění informací veřejnosti,
správní činnost na úseku ochrany - orgány ochrany (M.ž.prostředí, M.zdravotnictví, česká inspekce ž.p.,
česká obchodní inspekce, kraje obecní úřady s rozšířenou působností a obce

Autorizovaných osob se zvláště týká ustanovení o vydávání stanovisek a povolení orgánů ochrany ovzduší.

Příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska a povolení k řízením podle stavebního zákona, která
obsahují podmínky ochrany ovzduší. Jsou jimi
• stanoviska k územně plánovací dokumentaci v průběhu jejího pořizování,
• povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů,
• povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich změnám,
• povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu.
Povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší, které obsahuje podmínky ochrany ovzduší, se dále vyžaduje
• k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší
• k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší
• ke spalování nebo spoluspalování odpadu
• k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší,
• k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší
• ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení
• k vydání a změnám provozního řádu podle § 11 odst. 2,
• ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech pro stacionární zdroje,
• k pokračování provozu stacionárního zdroje po uplynutí lhůty platnosti stávajícího povolení.

Podmínky ochrany ovzduší stanovené podle výše uvedeného jsou závazné pro správní úřady, které vydávají
rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.
Zvláštním případem preventivní ochrany ovzduší je zákon o ochraně ozónové vrstvy Země, který ukládá
povinnosti fyzickým a právnickým osobám oprávněným podnikat s látkami poškozujícími nebo ohrožujícími
ozónovou vrstvu Země, nebo s výrobky takové látky obsahujícími. Podnikatelé mohou s uvedenými látkami
zacházet a podnikat jen na základě povolení, které vydává na žádost podnikatele Ministerstvo životního prostředí
DOSS:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká inspekce životního prostředí
Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy]

Okresní úřad [Brno, Ostrava a Plzeň]
Úřad obce s rozšířenou působností
Obec

péče o vody
Velmi významnou souvislost s problematikou územního plánování a stavebních aktivit má nepochybně rovněž
péče o vodu a vodní zdroje, neboť ochrana a zachování vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních
zdrojů je veřejným zájmem. Účelem vodního zákona jakožto základní právní normy je chránit povrchové
a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti
povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit
bezpečnost vodních děl.
Účelem zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských
ekosystémů. Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických
osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto
vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a
ochrany před účinky povodní a sucha.
struktura zákona:
- nakládání s vodami - kompetence k vodám patří MŽP (vede evidenci stavu povrch.a podzemních vod), MZ –
vznikají spory
- povolení, souhlas vyjádření – ke stavbám na pozemcích s vodním korytem (nebo sousední), ke zřizování
dálkového potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování pokud mohou ovlivnit vodu, ke stavbám k těžbě,
stavby v OP vodních zdrojů, ke stavbám 15 m od ochranné hráze vodního toku
- podmínky pro zjišťování a ochranu stavu povrchových a podzemních vod
- plánování v oblasti vod
- ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů (oblasti přirozené akumulace vod –vyhlašuje vláda nařízením za
chráněné oblasti)
V chráněné oblasti přirozené akumulace vod je zakázáno: zmenšovat lesní pozemky, odvodňovat lesní
a zem.pozemky, těžit rašelinu a nerosty (s odkrytím souvislé vrstvy hladiny podzemní vody), těžit
zpracovávat a ukládat radioaktivní suroviny
- ochranná pásma vodních zdrojů (vodoprávní úřad)

ochranná pásma I. stupně(v bezprostředním okolí vodního zdroje), II. stupně (ochrana vodního zdroje
v území stanoveném úřadem)
I. stupeň: u vodárenských nádrží (minimálně po hladinu vzdutí pro zásobování pitnou vodou, jinak 100m
od odběrného zařízení), u vodních toků (200m proti a 100m po proudu od místa odběru, šířka 15m),
zdroje podzemní vody(10m od odběru),+ individuální případy
II. stupeň je vně tohoto pásma, stanoví vodoprávní úřad,
- citlivé oblasti (vymezí vláda nařízením) – vodní útvary povrchových vod – kde je ohrožen stav jakosti vody, které
jsou využívány jako pitné, u nichže je nutný vyšší stupeň čištění
- zranitelné oblasti – oblasti s výskytem vysokého obsah dusičnanů- vláda stanoví zvláštní předpisy
(např.zemědělcům na ukládání hnojiv...)
- vodní toky – koryta, podmínky správy, povinnosti správců a vlastníků
- vodní díla – stavby co slouží k vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování, k ochraně a užívání
(přehrady, nádrže, jezy, vodovodní řady, vodárenské objekty, stavby pro ochranu před povodněmi, vodní
energie,… (ne na vlastních pozemcích = čističky, žumpy, přípojky,…))
- ochrany před povodněmi - vymezena území, povodňová plán, stupně povodňové aktivity ..+ povodňové orgány
Povodňové orgány: obecní úřady o.s.r.p., krajské úřady, Min.ž.p., Min.vnitra, povodňové komise (obcí,
krajů a ústřední), správci povodí, vodních toků a vodních děl, vlastníci pozemků a staveb v záplavovém
území
- poplatky
- výkon státní správy – vodoprávní úřady, Česká inspekce životního prostředí, kontrolu provádí krajská
hygienická stanice.
Vodoprávní úřady= obecní úřady + ob.úř. s rozšířenou působností, újezdní úřady (vojenské), krajské
úřady, ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad
- sankce
DOSS:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká inspekce životního prostředí
Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy]
Úřad obce s rozšířenou působností

péče o lesy a lesní hospodaření
Péče o lesy – zákon o lesích vymezuje:
Při územní plánovací činnosti, při stavební a těžební činnosti vždy se řídit zásadami ochrany ZPF
• definované pojmy, zejména pak „pozemky určené k plnění funkcí lesa“,
• kategorizaci lesů - lesy ochrannými, lesy zvláštního určení, lesy hospodářskými a lesy pod vlivem imisí,
• podmínky zachování lesů, to jest podmínky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, zejména
pak podmínky odnětí pozemků pro jiné využití, popřípadě omezení jejich
• podmínky obecného užívání lesů, včetně zákazu některých činností
• předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lese,
• podmínky hospodaření v lesích, včetně určení podmínek ochrany lesa a působnosti odborného lesního
hospodáře a lesní stráže,
• podmínky pro udělování, provozování, odnětí a zánik licence fyzické osobě,
• podmínky výkonu státní správy lesů,
• podmínky pro udělování sankcí za přestupky proti ustanovením zákona.
zákon o myslivosti
Vyhláška o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa vymezuje
• obsah žádosti o zábor, jejíž součástí je i územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů
státní správy v případech, kdy se územní rozhodnutí nevydává a slučuje se územní a stavební řízení
• návrh plánu rekultivace s částí technickou, biologickou a s časovým a prostorovým postupem rekultivace,
• podrobnosti při řízení o záboru pozemků a při rekultivaci pozemků určených k plnění funkcí lesa
DOSS:
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR v případě lesů v NP

Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy
Úřad obce s rozšířenou působností
Ministerstvo obrany ČR
Vojenský lesní úřad (v rozsahu působnosti okresního úřadu)
Správy národních parků

Péče o zemědělský půdní fond / zemědělství
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu vymezuje
• rozsah a obsah pojmu zemědělský půdní fond a jeho změn,
• zásady jeho ochrany a způsoby jeho odnímání svému účelu,
• odvody z takového odnětí,
• soustavu a působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu.
- Do zemědělského půdního fondu náleží pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice,
zahrady, ovocné sady, louky a pastviny), půda dočasně neobdělávaná, chovné rybníky a nezemědělská půda
potřebná k zajišťování zemědělské výroby (př.polní cesty, závlahové vodní nádrže či ochranné terasy proti erozi)
Pro uchování kostry ekologické stability mají zvláštní význam zejména pasáže dotýkající se změn kultur, které lze
vlastníkům uložit (za náhradu) v zájmu „ochrany životního prostředí“.
Aby byla ochrana zemědělského půdního fondu „a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů“
nejvýhodnější, musí autorizované osoby dbát zásad ochrany obsažených v tomto zákoně zejména:
• při územně plánovací činnosti; pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace a
územně plánovacích podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu a
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a
ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější , návrhy musí být již v období zpracování konceptů
projednány s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a před schválením opatřeny jejich souhlasem
• při zpracovávání zadání staveb jsou investoři povinni řídit se zásadami ochrany ZPF

V žádosti o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
-uvede žadatel účel zamýšleného odnětí, zdůvodní, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a
životního prostředí nejvýhodnější a připojí:
doložit údaje z evidence nemovitostí, vlastnická práva na pozemcích, vyjádření vlastníků, plán rekultivace (pokud
není již v územně plán.podkladech), = > orgány ochrany ZPF posoudí žádost a vydá souhlas, který obsahuje
vymezení pozemků, stanovení podmínek, schválení plánu rekultivace, výše odvodů
DOSS:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy
Úřad obce s rozšířenou působností
Správa národního parku

péče o nerostné bohatství a výkon geologických a horních činností
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Z dosavadní právní úpravy se činnosti autorizovaných osob dotýkají zejména ustanovení:
o podmínkách zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti, o podmínkách
stanovení chráněného ložiskového území, o podmínkách omezení některých činností v chráněném ložiskovém
území, o povolování staveb a zařízení ve vztahu k chráněnému ložiskovému území, o hranicích dobývacího
prostoru, o podmínkách stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru.
Zákon o geologických pracích (včetně vyhlášky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce) vymezuje podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování projektových
prací, jejich kontrolu a využití jejich výsledků, vymezuje obsah geologických prací a rámcově rozsah
oprávnění jehož ověřování je provedeno výše uvedenou
Smyslem právní úpravy je, resp. by mělo být zabezpečení ochrany zdrojů a vhodného využívání nerostného
bohatství již v rámci územně plánovací činnosti, stanovení podmínek ochrany ložiskového území a případného
omezení některých činností v chráněném ložiskovém území. Vymezování těchto ochranných pásem (území)

skýtá však již nyní některé možnosti zakládat rozsáhlou síť napojení takových pásem na systémy vymezované
podle jiných právních předpisů.
DOSS:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Český báňský úřad
Obvodní báňský úřad
Ministerstvo obrany
Krajský úřad
Úřad obce s rozšířenou působností

pozemky, pozemkové úpravy a pozemkové úřady
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro
racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi
související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a
zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav
slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.
- Účastníci řízení = vlastníci, stavebník, obce (jejich jednotná identifikace)
- Řízení a náklady na pozemkové úpravy (jiné lhůty než ve správním řízení!)
- Odborná způsobilost k projektování pozemkových úprav (způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
vzdělání, praxe a zkouška v oboru)
- Pozemkové úřady a jejich působnost (pozemkové úřady jako správní úřady, ústřední pozemkový úřad)
DOSS:
Ministerstvo zemědělství ČR - Ústřední pozemkový úřad
Krajský úřad
Úřad obce s rozšířenou působností

katastr nemovitostí a jeho správa

Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) zřídil (přesněji obnovil) katastr nemovitostí,
jímž je soubor údajů o nemovitostech, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení.
Součástí katastru je i evidence vlastnických, jiných věcných a dalších práv k nemovitostem
Pro autorizované osoby je významné ustanovení
vymezení katastru nemovitostí, správa katastru, povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních
orgánů, obnova katastrálního operátu, geodetické prace a geometrické plány, dalších části, které se věnují
závaznosti údajů katastru a veřejnosti katastru, poskytování údajů z katastru, porušování pořádku na úseku
katastru a vymezení užívaných pojmů.

zeměměřictví a kartografie

Zákon o zeměměřictví
vymezuje: základní pojmy, zeměměřičské činnosti ve veřejném zájmu, práva a povinnosti při výkonu
zem.činností, podmínky análežitosti zřizování měřičských značek, signalizačních a ochranných zařízení bodů,
náležitosti náhrady za majetkové újmy, podmínky ověřování zem. činností, využívání geodetických ref. systémů
Zeměměřičská činnost ve veřejném zájmu = tvorba a obnova státních mapových děl
státní mapové dílo = katastrální mapy, státní mapy 1:5000-odvozená, základní mapa ČR – 1:10 000,25 000,50
000,100 000, 200 000, mapa ČR 1:500 000, vojenské topografické mapy a soubor tematických mapových děl
Činnosti autorizovaných osob se velmi podstatně dotýká prováděcí vyhláška k zákonu o zeměměřictví, a to
zejména ustanovení oddílu třetího: Předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou
osobou s úředním oprávněním a náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.
Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech vymezuje jejich strukturu a působnost. Základní organizační
schéma státní správy na tomto úseku tvoří Český úřad zeměměřický a katastrální, inspektoráty a katastrální
úřady. Kromě toho definuje uvedený zákon předpoklady porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

Pro autorizované osoby je rovněž významné vymezení geodetických referenčních systémů, státních mapových
děl závazných na celém území státu a zásady jejich používání, a to zejména v činnostech územně plánovacích.

příklady správních řízení vedených podle předpisů zahrnutých do této skupiny (EIA, ochrana přírody,
krajiny vody ovzduší a podobně)
- V souvislosti s územním a stavebním řízením se vede (zcela nelogicky) podle zákona o ochraně přírody a
krajiny celá řada samostatných správních řízení, například o povolení kácet dřeviny rostoucí mimo les, o zásahu
do krajinného rázu, o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů fauny a flóry (biologické hodnocení),
udělení souhlasu s výstavbou ve zvláště chráněných územích, udělování závazného stanoviska k lesním
hospodářským plánům a lesním hospodářským osnovám atd
- vodoprávní řízení: úřady postupují ve věcech upravených vodním zákonem dle správního řádu, popř.
stavebního zákona jde li o vodní díla.
účastníky jsou i obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů, správce vodního toku,
správci povodí, občanské sdružení musí být informováno o zahajovaných správních řízeních. pozvání
účastníkům musí být doručeno do vlastmních tukou nejméně 8 dnů předem(u velkých a liniových staveb je to 30
dnů). Po tuto dobu musí být vyvěšena i vyhláška o ústním jednání. Na námitky uvedené po ústním jednání se
nebere zřetel.
- stanovování ochranných pásem nebo rušení ochranných pásem vod vodoprávními úřady – na návrh nebo
z podnětu (v rozhodnutí úřad po projednání s DOSS stanoví výsledek řízení)

(27) Výstavba a péče o kulturní bohatství /památková péče/
péče o památky a ostatní součásti kulturního dědictví
příklady správních řízení vedených podle zákona o státní památkové péči

Péče o památky a ostatní součásti kulturního dědictví

právní rámec:
zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.)
prováděcí vyhláška k památkovému zákonu
úmluva o architektonickém dědictví
úmluva o archeologickém dědictví
úmluva o kulturní diversitě
úmluva o ochraně kulturního a přírodního dědictví
zákon o muzeích a galeriích
zákon o archívnictví

- Základním pojmem vymezujícím činný (tvořivý, přetvářející) vztah člověka ke světu (k životnímu prostředí) je
pojem péče, který v sobě zahrnuje nejen pasívně pojímanou ochranu, nýbrž i aktivní působení k tvorbě, ke
změnám. Obsahuje tedy jak ochranu, tak tvorbu, avšak zahrnuje v sobě i vzdělávání v nejširším smyslu toho
slova - jakožto kultivaci, kulturu.
Zákon o státní památkové péči (včetně vyhlášky, kterou se provádějí a zpodrobňují některá vybraná ustanovení
zákona o státní památkové péči, z nichž většina se týká ustanovení níže zvláště uvedených paragrafů a tudíž se
dotýkají činností autorizovaných osob) vymezuje
• definice - kulturní památka = věc, kterou ministerstvo kultury za památku prohlásí na základě návrhu (návrh
může podat kdokoliv)
- jedná se o movité i nemovité věci, které jsou významnými doklady historického vývoje, způsobu života
společnosti , projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, popřípadě které
mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem
• kategorie kulturních památek (národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny) a podmínky
a náležitosti jejich evidence
kategorie kulturních památek a památkově chráněných území:
Kulturní památka – vyhlašuje MK zvláštním řízením (není správním řízením podle obecných předpisů)
Národní kulturní památka – vyhlašuje vláda ČR nařízením
-Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa
Památková rezervace – vyhlašuje vláda ČR nařízením
- Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě
archeologických nálezů
Památková zóna – vyhlašuje MK ČR (v Praze Magistrát hl.m.) vyhláškou
-Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí
nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty
Ochranné pásmo kulturní památky/národní kulturní p./ památkové rezervace/ památkové zóny – vyhlašuje
okresní úřad (v Praze Magistrát hl.m.) rozhodnutím
Evidence kulturních památek - Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České
republiky (dále jen „ústřední seznam“). Ústřední seznam vede odborná organizace státní památkové péče.
- vybrané památky nebo rezervace zapisuje Výbor světového dědictví do Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO
• způsob péče o kulturní památky - včetně podmínek pro udělení příspěvku na zachování a obnovu kulturní
památky, podmínky vymezení ochranných pásem
Ochrana a užívání kulturních památek - Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování,
udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je
povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému
stavu. Tyto povinnosti má i ten kdo stavbu užívá nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s touto péčí o kulturní
památku má však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky.

Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob - Orgány státní správy příslušné rozhodovat o způsobu využití
budov, vydávají svá rozhodnutí na základě závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče. Při
rozhodování o způsobu a změnách využití kulturních památek jsou povinny zabezpečit jejich vhodné využití odpovídající
jejich hodnotě a technickému stavu.
Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky - vlastník kulturní památky je povinen bez zbytečného odkladu každé
ohrožení nebo poškození kulturní památky, změnu užívání, vyklizení oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady.
Právo státu na přednostní koupi kulturních památek - Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje
(úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji
přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi
osobami blízkými nebo spoluvlastníky. A to za cenu stanovenou podle zvláštních právních předpisů a nelze-li cenu takto
určit, za cenu obvyklou odpovídající povaze věci.
Obnova kulturních památek - Zamýšlí-li vlastník kulturní památky (nebo vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není
kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu) provést údržbu, opravu,
rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem
vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné
stanovisko krajského úřadu.
Povolení k restaurování kulturní památky - restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných
umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a
bezúhonná, na základě povolení (na základě schválení odborné kvalifikace)
Opatření k zajištění péče o kulturní památky - Jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede opatření, může
obecní úřad obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní památku, Ministerstvo kultury rozhodnout, že se
nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky provedou na náklad jejího vlastníka. Je-li kulturní památka
bezprostředně ohrožena, provede obec s předchozím souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nutná
opatření k její ochraně.
Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky - Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost
poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady spojené se
zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění. Příspěvek může
poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo
obnovou kulturní památky.V zákonem stanovených programech i příspěvek od MK. Součástí jsou i daňové úlevy –
osvobození od daně darovací, úlevy daně z nemovitosti, úleva z daně z příjmů.
Ochranné pásmo - Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá obecní úřad obce s
rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu
Přemístění kulturní památky - Národní kulturní památku a nemovitou kulturní památku, popřípadě jejich součást
(příslušenství) lze přemístit jen s předchozím souhlasem ministerstva kultury. Movitou kulturní památku lze z veřejně
přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní
památkové péče.
Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum nebo pro účely výstavní - Vlastník kulturní památky je povinen umožnit
osobám pověřeným orgány státní památkové péče vědecký výzkum kulturní památky, popřípadě pořízení její dokumentace.

• podmínky a náležitosti archeologických výzkumů a zajištění archeologických nálezů

archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd České republiky (dále jen „Archeologický
ústav“), který se také vyjadřuje k ochraně archeologického dědictví
-odborné kvalifikace
-archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s
vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách
archeologických výzkumů na nemovitosti.

• soustavu a působnost orgánů a organizací památkové péče (viz. níže)
• opatření při porušení povinností > pokuty právnickým a fyzickým osobám

vlastníků, stavebníků a autorizovaných osob se především týkají ustanovení:
• o podmínkách vyhlašování věci za kulturní památku,
• o podmínkách vymezování památkové rezervace,
• o podmínkách vymezování památkové zóny,
• o evidenci kulturních památek,
• o podmínkách ochrany a užívání kulturních památek,
• o podmínkách obnovy kulturních památek, především ustanovení odst. 4 až odst. 10 o náležitostech dokumentace k
územnímu a stavebnímu řízení,
• o náležitostech provádění archeologických výzkumů,
• o vymezování ochranného pásma kulturních památek; ochranné pásmo prohlašuje místně příslušný okresní úřad, a to
územním rozhodnutím, kterým může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určité činnosti, popřípadě učinit jiná vhodná
opatření; nedojde-li k dohodě s vlastníky, mohou být pozemek nebo stavba vyvlastněny

povinnosti vlastníka ke stavební činnosti:

Stejné povinnosti má i vlastník nemovitosti, která se nachází v území, kde svůj zájem uplatňuje památková
péče.

orgány a organizace památkové péče
1) Ministerstvo kultury ČR
- ústřední orgán památkové péče
- prohlašuje památky
- vyhlašuje památkové zóny
- dává povolení k vývozu a zápůjčkám památek do zahraničí
- zřizuje památkovou inspekci jako svůj specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové péče.
- zřizuje Národní památkový ústav
- je druhoinstančním orgánem pro národní kulturní památky
- dává vládě podněty na podání návrhu na zápis památky do UNESCO
2) Krajský úřad
- provádí prvoinstanční rozhodnutí ve věcech národních kulturních památek
- je druhoinstančním orgánem ve věci kulturních památek
- rozhoduje o opatřeních k zajištění péče o národní kulturní památky
3) Úřad obce s rozšířenou působností (okresní úřad)
- vyhlašuje ochranné pásmo
- je prvoinstančním orgánem ve věcech kulturních památek
- rozhoduje o opatřeních k zajištění péče o kulturní památky
Obec pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim tímto
zákonem. Obec vychází přitom z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

4) Magistrát hl. m. Prahy (tzn. krajský úřad a zároveň úřad obce s rozšířenou působností)
- vyhlašuje ochranné pásmo
- prvoinstanční ve věcech kulturních i národních kulturních památek
- rozhoduje o opatřeních k zajištění péče o kulturní památky
5) Národní památkový ústav - odborná organizace
a) ústřední pracoviště
- dává odborné podklady pro rozhodování MK a krajských úřadů
- vede Ústřední seznam kulturních památek, národních kulturních památek a památkově chráněných území
- vede Státní archeologický seznam
- zajišťuje specializované studium památkové péče, poskytuje poradenství vlastníků a badatelům
- provádí specializovaný výzkum, metodicky vede provádění stavebně historických průzkumů

b) územní odborná pracoviště (10 – ve všech krajích)
- dává odborné podklady pro rozhodování úřadů obcí s rozšířenou působností
- vede evidenci kulturních památek, národních kulturních památek a památkově chráněných území ve svém
regionu
- provádí nebo zajišťuje záchranný archeologický výzkum
- plní další úkoly uložené zákonem o státní památkové péči
6) Pražský ústav památkové péče a Správa Pražského hradu
7) Památková inspekce
- je speciální orgán zřizovaný MK ČR
- kontroluje výkon státní správy v oblasti památkové péče a odbornou činnost NPÚ
>>> orgány a organizace památkové péče jsou ze zákona oprávněny vstupovat do objektů a na území fyzických
a právnických osob, vykonávat tam potřebné odborné práce, zejména dokumentační a konzervační, požadovat
informace a nahlížet do objektů
DOSS:
Ministerstvo kultury ČR
Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy; samostatně Pražský hrad]
Úřad obce s rozšířenou působností
Odborná organizace: Národní památkový ústav
Ostatní součásti ochrany kulturní dědictví:
> Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
> Zákon o knihovnách
> předpisy k výkonu konzervátorských a restaurátorských prací
> Zákon o archivnictví
>>> Zákon o archivnictví
- upravuje práva a povinnosti vlastníků/ držitelů a správců archiválií
- upravuje nakládání, využívání a evidenci archiválií,
- soustavy archivů
- kontrolu ve věcech archivnictví > provádí archivní inspektoři
povinnost uchovávat dokumenty a výběr archiválií mají:
veřejnoprávní původci
organizační složky státu
státní příspěvkové organizace
státní podniky
územní samosprávné celky a instituce jimi založené
s více než 25 zaměstnanci
školy a VŠ
právnické osoby zřízené zákonem
zdravotnická zařízení

soukromí původci
podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku
politické strany, odborové organizace, občanská
sdružení
profesní komory
nadace a nadační fondy
likvidátoři a správci konkurzní podstaty

archivy
> soukromé archivy - zřizované fyzickými a právnickými osobami
> veřejné archivy: Národní archiv
státní oblastní archivy
specializované archivy
bezpečnostní archivy
archivy územních samosprávných celků

výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkon spisové služby (správní úřady)
- Ministerstvo vnitra
- Národní archiv a státní oblastná archivy
- příslušná ministerstva, zpravodajská služba, senát, poslanecká sněmovna
< pro zřízení archivu je nutná akreditace
spisová služba
- je vykonávaná písemnou nebo elektronickou formou
- povinnost vykonávat spisovou službu (např. oběh dokumentů apod.) mají: veřejnoprávní původci, kraje, hl.m.
Praha, obce (a části Prahy) s pověřeným obecním úřadem/ stavebním úřadem/ matričním úřadem

Příklady správních řízení vedených podle zákona o státní památkové péči
> na řízení vedená podle zákona o státní památkové péči se vztahuje správní řád (tzn. lhůty, účastenství atd.)
např. řízení o prohlášení nemovité kulturní památky, Neplní-li vlastník kulturní památky povinnosti – vydá obecní
úřad s rozšířenou působností rozhodnutí o opatřeních, uplatňování stanovisek ve věcech územního řízení
(územně plánovací dokumentace), závazná stanoviska ve věcech zabezpečení péče o národní kulturní památky,
řízení o obnově kulturních památek, řízení o udělení povolení k restaurování, řízení o udělení povolení k
provádění archeologických výzkumů, poskytování dalších podkladů do řízení vedených jinými správními úřady,
a další?
Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení o Památkové zóny, Zrušení prohlášení věci za
kulturní památku, provádění archeologických výzkumů školám - oprávněná organizace uzavírá s Akademií věd
České republiky dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů., povinnost oznámit
zahájení archeologického výzkumu
Závazné stanovisko (obnova kuturních památek)je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které
není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, je samostatným rozhodnutím ve
správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.
Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním
rozhodnutím.

(28) Výstavba a informace, informační systémy a státní statistika
informace a informační systémy; nakládání s informacemi a ochrana dat - státní statistika

Informace a informační systémy

právní rámec:
Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Zákon o ochraně utajovaných skutečností
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon o státní statistické službě
Zákon o poskytování informací
Zákon o informačních systémech veřejné správy

Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech zrusen-soucast zakona o osobnich udajich
- v informačních systémech upravuje ochranu osobních údajů při provozování informačního systému, který
nakládá s osobními údaji a odpovědnost provozovatele informačního systému a dalších fyzických a právnických
osob, které se účastní provádění činností souvisících s provozem takového informačního systému.
-Tato právní norma je pro autorizované osoby velmi podstatná, neboť při výkonu autorizovaných činností se
budou dostávat velmi pravidelně do styku s informacemi, krytými tímto zákonem.
Zákon o podmínkách ochrany utajovaných skutečností a nakládání s nimi (148/1998 Sb.)
-vymezuje okruh informací, na jejichž utajení je veřejný zájem. (Utajovaná skutečnost je taková skutečnost, se kterou
by neoprávněné nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká
republika zavázala)

-Ostatní informace budou obecně zpřístupněny, přičemž podmínky pro nakládání informacemi stanoví obecná
právní úprava o informacích
- Okruh utajovaných informací se dělí na čtyři stupně utajení:
přísně tajné, tajné, důvěrné nebo vyhrazené.
- Zákon stanoví podmínky přístupu k takovým informacím a definuje okruh osob, kterým jsou utajované
informace zpřístupněny a podmínky prověření jejich bezpečnostní spolehlivosti. Osoby oprávněné k přístupu k
utajeným informacím, kterým může být vydáno osvědčení, musí splňovat především náležitosti:
musí být způsobilé k právním úkonům,
dosáhnout předepsaného věku,
být bezúhonné, být zdravotně způsobilé,
být osobně způsobilé
být způsobilé bezpečnostně.
- Výkonem státní správy je jako ústřední orgán státní správy pověřen nově zřízený Národní bezpečnostní úřad,
který je zmocněn k vydávání prováděcích předpisů k jednotlivým ustanovením zákona.
- prostředky ochrany utajovaných skutečností:
personální bezpečnost, administrativní bezpečnost, objektová bezpečnost, technická bezpečnost, bezpečnost
informačních systémů, kryptografická ochrana, certifikace a bezpečnost průmyslová.
- informační systém = 1 nebo více počítačů a programové vybavení pro práci s utajovanými skutečnostmi. Musí
být certifikován NBÚ a písemně schválen do provozu odpovědnou osobou.
Zvláštní pozornost nutno věnovat též dvěma speciálním právním úpravám, které obě chrání významná ústavní
práva – zároveň jsou však v jisté opozici. Právě v procesu územního plánování, zejména však při projektování
staveb je nutno nalézat vyvážený vztah mezi oběma těmito skupinami práv. Jedná se především o případy
přístupu k informacím a ochranu osobních údajů ve správních spisech.
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)
- upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou
informace poskytovány.
- stanovena povinnost poskytovat informace
- požadavky na ochranu utajovaných skutečností, ochranu obchodního tajemství, důvěrnosti majetkových
poměrů

- obsahové a formální náležitosti žádosti o poskytnutí informace, postupu při podávání a vyřizování písemných
žádostí
- náležitosti obsahu výroční zprávy
Zákon na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.)
- upravuje k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí práva a
povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů
do jiných států.
práva a povinnosti při zpracování osobních údajů
-správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a
odpovídá za něj
-citlivé údaje- obsah, podmínky přístupu k nim
- povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů (oznamovací povinnost - ten, kdo hodlá zpracovávat osobní
údaje, je povinen tuto skutečnost oznámit, podmínky likvidace osobních údajů)
- podmínky ochrany práv subjektů údajů
předávání osobních údajů do jiných států
- K výkonu státní správy na uvedeném úseku je zřízen Úřad na ochranu osobních údajů
podrobnosti o činnost Úřadu
sankce – přestupky, pokuty

Státní statistika

Zákon o státní statistice (89/1995 Sb.)
- upravuje postavení, strukturu a působnost statistických orgánů České republiky, jejich postup při provádění
státní statistiky a práva a povinnosti zpravodajských jednotek v souvislosti se získáváním statistických údajů a
poskytováním statistických informací.
- Zvláštní pozornost je věnována zpravodajské povinnosti (Zpravodajská povinnost je povinnost zpravodajské
jednotky poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované údaje pro všechna statistická zjišťování ) a
zároveň ochraně individuálních dat
- statistické zjišťování (Statistické zjišťování je získávání údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely)u
fyzických osob (mají zpravodajskou povinnost)
jméno, RČ, trvalý pobyt, místo podnikání
podnikatelská činnost
nemovitosti ve vlastnictví nebo v pronájmu a výnosy z nich
zemědělská činnost, technické prostředky + výměra půdy
- SSS – státní statistická služba shromažďuje údaje o vývoji: sociálním, ekonomickým, demografickým,
ekologickým.
- Orgány vykonávající SSS:
- ČSU(český statistický úřad), zajišťuje srovnatelnost informací v mezinárodním měřítku, vydává statistickou
ročenku
- Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva

(29) Výstavba a infrastruktura
základní členění systému infrastruktury na subsystémy a jejich právní úprava
vztah ke stavebnímu zákonu

cílem předpisů je omezit vliv infrastruktury na přírodu a krajinu, na člověka a jeho kulturní a civilizační bohatství
1) DOPRAVA
A)doprava na pozemních komunikacích - Zákon o pozemních komunikacích (+ prováděcí vyhláška)
- Zákon o silniční dopravě
- Zákon o provozu na pozemních komunikacích
B) drážní (železniční doprava) – Zákon o drahách (drážní zákon)
- Zákon o českých drahách
- Úmluva o mezinárodní železniční dopravě
- vyhlášky o bezpečnosti a podmínkách přepravy (dopravní řád drah,
technické požadavky na zařízení pro dopravu osob)
C) letecká doprava - Zákon o civilním letectví
- Úmluva o mezinárodním civilním letectví
- výnosy FMD (Federální ministerstvo dopravy)
D) vnitrozemská vodní a námořní doprava - Zákon o vodách (vodní zákon)
- vyhláška Mze o plánování v oblasti vod
- Zákon o vnitrozemské plavbě
- Zákon o námořní plavbě
2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
A) vodohospodářství - vodní zákon
- Zákon o vodovodech a kanalizacích (+ prováděcí vyhláška)
B) energetika – plynárenství, elektrárenství a teplárenství
- Zákon o podnikání a výkonu státní správy v energetice
- Zákon o hospodaření energií
- Zákon o podpoře využívání energetických zdrojů
- nařízení vlády o obsahu územní energetické koncepce
- vyhláška o energetickém auditu
C)elektronické komunikace

– Zákon o elektronických komunikacích
- Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

D) odpady a ukládání nebezpečných látek
- Zákon o odpadech (plynných, kapalných, tuhých)
- Atomový zákon (Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření)
- Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
- Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
3) POŽÁRNÍ OCHRANA
- Zákon o požární ochraně (+ prováděcí vyhláška)
- vyhláška o požární prevenci
- Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
- vyhláška o technických podmínkách požárních dveří
4) BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP
- Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (koordinátor BOZP)
- Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Vztah ke stavebnímu zákonu
- Při zpracovávání územně plánovací dokumentace a v procesu správních řízení ve výstavbě jsou právní
předpisy vymezující subsystémy infrastruktury velmi významnou součástí rozhodování, neboť se podstatně
dotýkají práv a povinností vlastníků, především ustanoveními o ochranných pásmech a důsledky správy a
provozu zmíněných subsystémů. V jejich rámci lze totiž významně zasáhnout do výkonu řady činností v území,
by bylo možno do jisté míry vyloučit nebo alespoň omezit negativní důsledky jejich provozování na člověka, na
přírodu a krajinu (přírodní bohatství) a na člověkem vytvořený svět - na kulturní a civilizační bohatství (statky).
na provádění předpisů spjatých s veřejnou infrastrukturou při výstavbě dohlížejí orgány státní správy:
speciální stavební úřady:
- stavební úřad dopravní (pozemní komunikace)
- drážní úřad
- úřad civilního letectví
- úřad vodoprávní
účastníky správních řízení jsou rovněž správci sítí veřejné infrastruktury > pro provedení záměru je třeba mít
jejich souhlasné stanovisko
dotčenými orgány státní správy, které vstupují do řízení podle SZ svými závaznými stanovisky, jsou:
- dopravní infrastruktura (pk, dr, lt, vd) - ministerstvo dopravy a spojů, drážní úřad, úřad pro civilní letectví, MŽP
(vodní doprava), krajský úřad, úřad obce s rozšířenou působností, česká inspekce ŽP, Obec
- technická infrastruktura (VaK, eng, elk, odp) – MŽP, česká inspekce ŽP, ministerstvo obchodu a průmyslu,
státní energetická inspecke, státní úřad pro jadernou bezpečnost, ministerstvo dopravy a spojů, český
telekomunikační úřad, ministrestvo vnitra, m. obrany ČR, Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy], Úřad obce s
rozšířenou působností, Obec, Hlavní a krajský hygienik, Český báňský úřad, Ministerstvo obchodu a průmyslu,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro kontrolu zákazu chemických zbraní
- požární ochrana (Hasičský záchranný sbor – pro posuzování dokumentace staveb) - Ministerstvo vnitra ČR,
Krajský úřad / Hasičský záchranný sbor, Úřad obce s rozšířenou působností, Požární rada hlavního města Prahy
- bezpečnost práce - Český úřad bezpečnosti práce, Inspektorát bezpečnosti práce
- krizové řízení (havarijní) / civilní ochrana

(30) Výstavba a infrastruktura dopravní
doprava (pozemní komunikace,drážní, letecká, vodní)
příklady správních řízení vedených podle předpisů zahrnutých do této skupiny

Doprava na pozemních komunikacích

Zákon o pozemních komunikacích (+ prováděcí vyhláška)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Zákon o silniční dopravě
DOSS: Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy]
Úřad obce s rozšířenou působností
Obec (popřípadě městská část)

- změna ve struktuře vlastnických vztahů po revoluci vedla ke změně právní úpravy týkající se pozemních
komunikací
• dálnice a silnice jsou vlastnictvím státním,
• místní komunikace jsou vlastnictvím obecním,
• účelové komunikace jsou vlastnictvím soukromým,
Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb (silniční zákon) vymezuje:
• kategorizaci pozemních komunikací,
• podmínky jejich výstavby,
• podmínky jejich užívání a ochrany,
• práva a povinnosti jejich vlastníků a uživatelů,
• výkon státní správy příslušnými silničními správními úřady
(část 1.) kategorie pozemních komunikací:
1) dálnice - určené pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu
2) silnice I., II. a III. třídy - silnice I. třídy je vystavěná jako silnice rychlostní a má obdobné techn. parametry jako
dálnice
- silnice II. třídy obsluhuje spojení mezi okresy
- silnice III. třídy dopravně obsluhuje spojení mezi obcemi
3) místní komunikace I. třídy (místní rychlostní), II. třídy (významná sběrná), III. třídy (obslužná) a IV. třídy (se
smíšeným provozem)
4) účelové komunikace - spojují jednotlivé nemovitosti pro potřeby jejich vlastníků (např. komunikace uvnitř
uzavřených areálů)
(část 2.) vymezuje pojmy:
• silniční pozemek = pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční
pomocný pozemek
• silniční vegetace -na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást
dálnice nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemních komunikací nebo neúměrně ztěžovat jejich údržbu nebo
neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků > na návrh příslušného orgánu Policie České
republiky nebo silničního správního úřadu (nebo po projednání s ním) je vlastník pozemní komunikace oprávněn
kácet dřeviny na silničních pozemcích (v souladu se 114/1992 o ochraně přírody a krajiny)
• součásti pozemních komunikací - všechny vrstvy vozovky, mosty, tunely, odpočivadla na dálnici, opěrné zdi,
protihlukové stěny (pokud jsou umístěné na silničním pozemku), dopravní značení , svislé dopravní značky,
únikové zóny, odpočívky
- součástmi mohou být i parkoviště (parkovací pruhy), u místních komunikací také chodníky a pruhy pro cyklisty
(pokud nejsou samostatnou místní komunikací IV. třídy nebo účelovou)
• příslušenství pozemní komunikace - přenosné svislé dopravní značky,
- hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace,
- veřejné osvětlení, semafory,
- silniční vegetace, zásobníky a skládky údržbových hmot,
- objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby,

- zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů (např. ploty, přechodové můstky, tunely),
- celní brány (elektronické mýtné)
(část 3.) stanovuje podmínky pro:
• stavební řízení
- pro stavbu pozemní komunikace(pro stavební řízení) je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní
úřad, pro správní řízení platí obecně platné předpisy
- speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo rychlostní
silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky (> doss)
- při územním a stavebním řízení stavby pozemní komunikace platí předpisy o územním plánování a stavebním
řádu dané SZ a rovněž předpisy o ochraně životního prostředí
- prováděcí vyhláška vymezí, pro které stavební úpravy pozemní komunikace postačí místo stavebního povolení
ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení
- prováděcí předpis dále stanovuje obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace
• věcná břemena - právo věcného břemena může nahradit vyvlastnění - vlastník věcného břemena je oprávněný
zřídit na dotčeném pozemku požadovanou stavbu (chápu to správně???)
= jiná práva k pozemku, která substituují nemožnost vyvlastnění; součástí rozhodnutí o zřízení věcného břemene
je vždy stanovení výše náhrady podle zvláštního předpisu,
• zrušení (rozhoduje příslušný silniční správní úřad); změny v užívání a odstranění pozemní komunikace
(rozhoduje speciální stavební úřad)
(část 4.) podmínky obecného a zvláštního užívání
-obecného užívání pozemních komunikací,( za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní
komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny)
-zpoplatnění obecného užívání,( dálnice a rychlostní silnice, které jsou označeny dopravní značkou lze užít po
zaplacení poplatku za užívání, výši poplatků stanoví právní předpis.)
-omezení obecného užívání(uzavírky, objížďky)
-zvláštního užívání, to jest užívání k jiným účelům, než ke kterým byly určeny (vázáno, až na výjimky branné
pohotovosti státu, předchozím souhlasem vlastníka),- přeprava těžkých předmětů, umístění reklamy, provádění
stavebních prací, pořádání sportovních akcí
-sjízdnosti pozemních komunikací a jejímu zabezpečení. (Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné,
jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.)
- pevné překážky - mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek;
ostatní předměty tvoří pevnou překážku. Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě
povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se
souhlasem Mvn/Policie
(část 5.) ochrana dálnic, silnic a místních komunikací a jejich styk s okolím
• silniční ochranná pásma
= prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od
osy větve jejich křižovatek (pro reklamní poutače a další „barevné a světlené zdroje“ je hranice posunuta až na
250 m)
b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I.
třídy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II.
třídy.
- ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice
nebo místní komunikace I. a II. třídy
- ochr. pásmo vzniká současně s rozhodnutím o umístění stavby
- stavby a zařízení v ochranném pásmu vyžadují povolení(vydá silniční správní úřad) pouze se souhlasem
vlastníka dotčené nemovitosti, Mvn(dálnice), Policie. Toto povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové
osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro
stavby související s úpravou odtokových poměrů.

• podmínky ochrany pozemních komunikací Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní
komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření (i zřízení věcného
břemene)k ochraně komunikací
• podmínky dotyku s jinými subsystémy infrastruktury (dopravními i technickými) –lze křížit inženýrské sítě,
vedení vody a to způsobem přiměřeným, vedení technické infrastruktury nesmějí být podélně umísťována v
tělese pozemních komunikací, smějí je ale křížit; v zastavěném území obce mohou vést podélně v chodníku/
pásu zeleně/ středovém pásu silnice (> smlouva s vlastníkem sítě o věcném břemeni ke komunikaci)
(6.část)výkon státní správy a státního dozoru
Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční
správní úřady, kterými jsou:
a) Ministerstvo dopravy a spojů ČR
- rozhoduje o dálnicích a silnicích I. třídy (kategorizaci)
- je dotčeným orgánem / speciálním stavebním úřadem pro: dálnice, rychlostních silnice, tunely nad 500 m
- povoluje zvláštní užívání silnic (přeprava nadměrně velkých nebo těžkých nákladů a vozidel), pokud trasa
přepravy vede přes více krajů
- je odvolacím orgánem pro řízení vedená krajskými úřady
- uplatňuje stanovisko k politice úz. rozvoje, územně plánovací dokumentaci a v územním řízení týkajícím se
řešení dálnic a silnic I. třídy
b) Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy]
- vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I.třídy
- je dotčeným orgánem / speciálním stavebním úřadem pro silnice I. třídy
- dtto a), ale pro silnice II. a III. třídy
c) Úřad obce s rozšířenou působností
- vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
- je dotčeným orgánem / speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikací
- projednává správní delikty (např. neoprávněné uzavření komunikace apod.)
- dtto a), ale pro silnice II. a III. třídy

d) Obec (popřípadě městská část)
- je dotčeným orgánem / speciálním stavebním úřadem ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací
- projednává správní delikty (např. neoprávněné uzavření komunikace apod.)
e) celní úřad
státní dozor: Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích vykonávají silniční správní úřady a obce v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy a spojů
vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného okresními úřady a obcemi. Osoba
pověřená výkonem státního dozoru dozírá, zda vlastníci (správci) a uživatelé pozemních komunikací plní
povinnosti stanovené tímto zákonem >pokuty

Železniční doprava (dráhy)

Drážní zákon 266/1994 Sb.(+ prováděcí vyhlášky)
DOSS:: Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Drážní správní úřad [Drážní úřad Praha]
Krajský úřad [Magistrát hl. m. Prahy]
Úřad obce s rozšířenou působností

základní pojmy
Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti
a plynulosti drážní dopravy.
Provozuschopností dráhy je technický stav dráhy zaručující její bezpečné a plynulé provozování.
rovozováním dráhy jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.
Tarif je sazebník cen za jednotlivé přepravní výkony při poskytování přepravních služeb a podmínky jejich
použití.

kategorie drah
- celostátní (i mezinárodní)
- regionální
- vlečky (slouží podnikateli, je napojená do předchozích systémů)
- speciální (v obci),
-Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. Je vymezen svislými plochami
vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení,
nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje
stavby dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní komunikaci.
-ochrana dráhy - Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se
považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud
zvláštní právní předpis1c) nestanoví jinak.
- Z důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit nebo stýkat se sítěmi veřejného vybavení
- pokud se železniční dráha kříží s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí, musí být křížení označeno a
zabezpečeno.
drážního stavebního řízení (§ 7)
- je vedeno Speciálním stavebním úřadem pro stavby dráhy a stavby na dráze - drážní správní úřad:
Ministerstvo dopravy a spojů
Drážní úřad
- před kolaudací je nutné provést technické zkoušky a zkušební provoz
ochranné pásmo dráhy:
a) u drah celostátních a regionálních - prostor po obou stranách dráhy, a to 60 m od osy krajní koleje, avšak
nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy,
b) 100 m (30 m) u dráhy celostátní budované pro rychlost vyšší než 160 km/h
c) u vleček - 30 m od osy krajní koleje, 30 m od hranic obvodu dráhy
d) u lanových drah - 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo krajního kolejového drátu u drah lanových
e) u tramvají (trolejbusů) - 30 m od osy krajní koleje nebo trolejového drátu
- uvedené podmínky se nevztahují na dráhy v uzavřených areálech
- v ochranných pásmech drah se smí stavět i provádět těžba
zákon dále stanovuje:
• podmínky a náležitosti regulace provozování dráhy (úřední povolení a jeho zánik, omezení provozování dráhy,
povinnosti vlastníka dráhy a povinnosti provozovatele dráhy),
• podmínky a náležitosti regulace drážní dopravy (podmínky udělení, změně, odnětí a zániku licence, povinnosti
dopravce, podmínky přepravy osob a věcí, podmínky omezení drážní dopravy, přeprava za zvláštních podmínek
a podmínky určení jízdního řádu),
• drážní vozidla, způsobilost v řízení drážních vozidel, určená technická zařízení a nehody a mimořádné události
• sankce za přestupky proti ustanovením zákona/ výkonu státní správy a státního dozoru
Stavební a technický řád drah (vyhláška)
- podává výklad základních užívaných pojmů a dále vymezuje
• technické podmínky členění železničních drah a způsob označení a
• zabezpečení křížení železničních drah s pozemními komunikacemi, a jinými drahami
• součásti dráhy (celostátní, regionální, vlečky, speciální, tramvajové, trolejbusové, lanové)
• technické požadavky pro stavbu dráhy a stavby na dráze (pro všechny druhy drah)
Dopravní řád drah (vyhláška)
- vymezuje pro všechny kategorie drah
• pravidla provozování dráhy a drážní dopravy
• způsob zpracování a zveřejňování jízdního řádu a jeho změn,
• drážní vozidla

výkon státní správy a státního dozoru
drážní správní úřady:
Ministerstvo dopravy ČR - kategorizace drah, je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto
zákonem proti rozhodnutí Drážního úřadu, Drážní inspekce a obcí.
Drážní správní úřad [Drážní úřad Praha)(Speciálním stavebním úřadem3) pro stavby dráhy a stavby na dráze je drážní
správní úřad.)

v přenesené působnosti:
Krajský úřad [Magistrát hl. m. Prahy]
Úřad obce s rozšířenou působností - schvalování drážních vozidel a techn. zařízení
Drážní inspekce

Státní dozor ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady a Drážní inspekce.

Letecká doprava a využívání kosmu
Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.(+ prováděcí vyhláška)
DOSS: Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Úřad pro civilní letectví

- upravuje:
• stavby a provozování letadla,
• zřizování leteckých staveb,
• využívání vzdušného prostoru a poskytování leteckých služeb, (Vzdušným prostorem České republiky je
vzdušný prostor nad územím České republiky do výšky, kterou lze využít pro letecký provoz.)
• provozování leteckých živností,
• ochrana letectví,
• užívání sportovního létajícího zařízení,
• výkon státní správy v civilním letectví (Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované
v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti
provozované českými letadly v cizině pro civilní účely.)
dále:
• správa leteckého rejstříku,
• podmínky způsobilosti letadla a výrobků letecké techniky v civilním letectví
• letecký personál (odborna, zdravotní způsobilost, bezúhonnost)
- zákon ustanovuje podmínky a náležitosti vstupovat na cizí pozemky a konat nezbytná opatření k zajištění
provozu letišť. Tím však není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody dle občanského zákoníku.
Nejpodstatnější z hlediska výkonu povolání autorizovaných architektů jsou ustanovení části čtvrté - předpisy
týkající se zřizování a provozování:
druhy letišť
(Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha, včetně souboru staveb a zařízení,
trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím)
- vnitrostátní
- veřejná (přijímá všechna letadla)
- mezinárodní
- neveřejná (Úřadem určený okruh uživatelů)
- vojenská
plochy určené pro vzlety a přistání
- jakákoli plocha, která zabezpečí bezpečný vzlet/ přistání, stanovená k tomuto účelu územně plánovací
dokumentací nebo územním rozhodnutím o využití území
letecké stavby
- stavba letiště a v prostoru letiště
- stavba, sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště.

- mimo prostor letiště: stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby,
leteckou meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany; světelná a rádiová
návěstidla
- působnost speciálního stavebního úřadu je určena Úřadu pro civilní letectví
ochranná pásma
- kolem letiště a leteckých staveb
- vznikají současně s příslušným územním rozhodnutím
- ustanovení o ochranných pásmech se vztahují i na vojenská letiště a vojenské letecké stavby (na nich
vykonává působnost Úřadu Ministerstvo obrany)
a) o.p. vzletových a přistávacích drah
• pro letiště s dráhovým systémem pro přiblížení podle přístrojů s délkou přistávací a vzletové dráhy 1800m a
větší: 300 m od osy a 400m za oba konce každé dráhy
• ostatní letiště: 150m od osy po obou stranách a 200m za oba konce každé dráhy
>>> v o.p. se nesmí stavět (pouze stavby pro letecký provoz a podzemní stavby)
b) o.p. vzletových a přibližovacích prostorů
• letiště s dráhovým systémem pro přiblížení podle přístrojů s délkou přistávací a vzletové dráhy 1800m a větší:
navazuje na ochranné pásmo drah a má tvar rovnoramenného lichoběžníku o šířce 600m a délce 15000m s
rameny rozevírajícími se pod úhlem 15° na každou stranu od směru osy každé dráhy
• ostatní letiště navazuje na ochranné pásmo v prodloužené ose každé dráhy na jejích obou koncích a má tvar
rovnoramenného lichoběžníku o šířce 300m a délce 5000m s rameny rozevírajícími se pod úhlem 150 na každou
stranu od směru osy každé dráhy
>>> v o.p. je omezená výška pevné překážky
c) o.p. leteckých staveb
- je vymezeno čtyřmi sektory ve tvaru soustředných kružnic se středem v ose anténního systému letecké stavby
o poloměrech:
• do 25 m u prvního sektoru,
• 60 m u druhého sektoru,
• 200 m u třetího sektoru,
• 600 m u čtvrtého sektoru.
>>> v o.p. 1. sektoru se nesmí stavět žádné pevné překážky, v ostatních sektorech dle prováděcí vyhlášky
!!! před umístěním staveb a zařízení mimo ochranná pásma musí být vyžádáno vyjádření Úřadu v případě:
• staveb nebo zařízení vysokých 100m a více metrů nad terénem
• staveb nebo zařízení vysokých 30m a více metrů na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají
100m a výše nad okolní krajinu
• zařízení, která mohou rušit funkci leteckých palubních přístrojů a pozemních leteckých zabezpečovacích
zařízení, jako jsou zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí,
energetická zařízení a vysílací stanice
shrnutí - ochranná pásma: - se zákazem staveb
- s výškovým omezením staveb
- k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly
- s omezením vzdušných vedení vysokého napětí
- hluková
- ornitologická

výkon státní správy a státního dozoru
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Ministerstvo dopravy a spojů je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím Úřadu vydaným podle
tohoto zákona.
Úřad pro civilní letectví
- vede evidenci, provádí kontroly, rozhoduje o letové způsobilosti,
- je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby
- uděluje souhlas - ke zřízení ochranného pásma

- ke zřizování a provádění činností v ochranných pásmech leteckých staveb a mimi ochr. pásmo povoluje
umístění staveb a zařízení přesahující stanovenou výšku / mohou ohrozit bezpečnost letového provozu
(Ministerstvo obrany- ve věcech vojenského letectví)
Státní dozor v civilním letectví vykonávají v rozsahu své působnosti pověření zaměstnanci Ministerstva
dopravy a spojů a Úřadu

Vnitrozemská vodní doprava
Vodní zákon 254/2001 Sb.
Zákon o vnitrozemské vodní plavbě 114/1995
DOSS: Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká inspekce životního prostředí
Krajský úřad [Magistrát hl.m. Prahy]
Úřad obce s rozšířenou působností

Zákon o vnitrozemské vodní plavbě upravuje podmínky provozování plavby na vnitrozemských vodních
cestách (dále jen "plavba") a pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.
vodní cesty
- významné (využívané a využitelné), např. Labe, Vltava
- účelové (určené pouze rekreační plavbě a dopravě místního významu),
součásti vodních cest (příloha 1 zákona):
• opevnění břehů, plavební mosty, plavební tunely a lodní propustě,
• pobřežní obslužné cesty vodního toku, plavební znaky
• uzavírací objekty na plavebních kanálech, zařízení pro regulaci stavu vody
• jezy a ostatní vzdouvací zařízení, plavební komory
• břehové úpravy, nábřežní zdi a vyvazovací a vodící zařízení (kotevní bóje, kůly, dopravní majáky,
svodidla a odrazné trámy),
• pohyblivé můstky a ostatní zařízení přístavišť,
• velíny a jiná zařízení a objekty sloužící bezprostředně k provozu vodní cesty nebo jejich součástí
seznam významných využívaných vodních cest
• vodní tok Labe od Chvaletice na státní hranici se Spolkovou republikou Německo,
• vodní tok Vltavy od Třebenic po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku
Berounky po přístav Radotín (od Českých Budějovic po Třebenice jen pro plavidla o nosnosti 300 tun)
seznam významných využitelných vodních cest (příloha 2 zákona)
- kromě Vltavy, Labe a Berounky také úseky Odry, Bečvy a Ohře
prováděcí vyhláška k zákonu o vnitrozemské plavbě
- stanovuje podrobnosti o vodních cestách (jejich zatřídění), o plavebním provozu v přístavech, o společné
havárii a dopravě nebezpečných nákladů, o způsobilosti provozu plavidel na vnitrozemských vodních
cestách a způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
přístavy - Přístav je tvořen vodní částí a pozemní částí přístavu, kde lze překládat zboží, umožnit bezpečný
výstup a nástup osob mezi plavidlem a břehem, provádět opravy, vystrojování, zásobování a stání plavidel u
nábřeží k těmto účelům upraveného. Přístav lze zřizovat a provozovat jen se souhlasem plavebního úřadu
a za podmínek jím stanovených.
Veřejný přístav je oprávněn užívat každý provozovatel plavidla při splnění podmínek plavebního provozu v
přístavu.
Plavební provoz v přístavu se řídí podmínkami plavebního provozu, které určují povinnosti vůdce plavidla,
člena posádky a provozovatele přístavu při vplutí, rozmístění a stání plavidel v přístavu, jakož i při zvláštních
událostech, kterými jsou velká voda, požár a zámraza. Podmínky plavebního provozu v přístavu stanoví
prováděcí předpis.

Provozovatel přístavu je povinen: a) vyznačit vodní část přístavu, který není určen k veřejnému užívání,
plavebními znaky podle pokynů plavebního úřadu, b) umožnit provozovatelům plavidel užívání přístavu při
splnění podmínek plavebního provozu v přístavu.
plavidla - podléhají evidenci v plavebním rejstříku vedeném plavebním úřadem
Plavidlem se rozumí loď, malé plavidlo, plovoucí stroj, plovoucí zařízení a jiné ovladatelné plovoucí těleso.
Na vodní cestě je zakázáno provozovat plavidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá
požadavkům bezpečnosti provozu - musí být způsobilé.
zákon dále stanovuje:
- povinnosti provozovatele přístavu
- podmínky a náležitosti provozu na vodní cestě a provozování vodní dopravy (je možné na základě koncese)
- podmínky výkonu státní správy, státního dozoru a ukládání pokut za přestupky proti ustanovením tohoto
zákona.
výkon státní správy a státního dozoru
Zřizuje se správní úřad Státní plavební správa se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu dopravy.
plavební úřady:
Ministerstvo dopravy a spojů
- odvolací orgán, vydává stanovisko k udělení koncese k provozování vodní dopravy
- schvaluje typy plavidel
- uděluje povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy
Státní plavební správa
- uděluje koncese k provozování vodní dopravy
Státní dozor na sledovaných vodních cestách a provozu na nich vykonává Ministerstvo dopravy a Státní
plavební správa.

Příklady správních řízení

pozemní komunikace:
- jestliže nelze zahájit vyvlastňovací řízení a všechny podmínky jsou splněny, může příslušný speciální stavební úřad na
návrh stavebníka dálnice, silnice nebo místní komunikace vydat rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití
tohoto pozemku, popřípadě jeho části pro účely stavby.
- Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace
Jestliže zanikl dopravní význam dálnice, silnice nebo místní komunikace a nebylo rozhodnuto o změně kategorie pozemní
komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o jejím zrušení. Speciální stavební úřad neprodleně rozhodne o změně
v užívání stavby nebo o jejím odstranění.
- rozhodování o Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami - příslušný silniční správní úřad na základě žádosti
osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce, a to po předchozím souhlasu Min. vnitra(dálnice) nebo Policie ČR

(31) Výstavba a technická infrastruktura (sítě technického vybavení)
technická infrastruktura [vodohospodářství; energetika (elektrárenství, plynárenství, teplárenství); spoje (telekomunikace, radiokomunikace); odpady a
ukládání nebezpečných látek / ochrana území a ovzduší před imisemi/emisemi/hlukem a vibracemi]
požární ochrana
bezpečnost práce a technických zařízení
příklady správních řízení vedených podle předpisů zahrnutých do této skupiny

Vodohospodářství

Vodní zákon (viz otázka 26)
Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.(+ prováděcí vyhláška)
DOSS:
Ministerstvo životního prostředí
Česká inspekce ŽP
krajské úřady (Magistrát hl. m. Prahy)
úřady obcí s rozšířenou působností
obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací

Zákon o vodovodech a kanalizacích upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu
vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních
samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují
a provozují ve veřejném zájmu. Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní
produkce menší než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci menší
než 50. (pokud nestanoví vodoprávní úřad jinak)
- vztahuje se na vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu (zřizují ve veřejném zájmu)
- pozn.: dle zákona je přípojka je samostatná stavba (není součástí vnějšího ani vnitřního vodovodu)
- vymezuje obecná ustanovení, zejména předmět úpravy, vymezení základních pojmů (mezi nimiž zvláštní
pozornost věnuje zákon pojmu přípojky),
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z
vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného
pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není
vodním dílem.
- plán rozvoje vodovodů a kanalizací a podmínkám a náležitostem evidence vodovodů a kanalizací.
- podmínky provozování vodovodů a kanalizací, a to oprávnění k provozování, práva a povinnosti stavebníka,
vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace
- vlastník vodovodu nebo kanalizace za účelem udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavebním stavu
a provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace jsou
oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace
nachází. Stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace mají právo umísťovat na cizí pozemek nebo stavbu
tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.
- obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací a na jakost vody, a to jednak požadavky na
jakost vody k úpravě na vodu pitnou, jednak požadavky na jakost pitné vody a podmínky míry znečištění
odpadních vod. - kanalizace musí být vždy položena hlouběji než vodovodní řad (> jakost pitné vody)
- požadavky na dodávky, měření a ceny; vymezuje jak požadavky na dodávky vody, tak na měření dodávané
vody, odvádění odpadních vod, měření odváděných odpadních vod a vodné a stočné.
- Pro případy krizových situací a požadavků na veřejná služba stanovuje podmínky a náležitosti postupu v
případě krizových situací a povinnost veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace.
- podmínky ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok, a to jednak ochranná pásma vodovodních řadů
a kanalizačních stok, jednak podmínky pro přeložky vodovodů a kanalizací. K bezprostřední ochraně
vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů
a kanalizačních stok, jimiž se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok
určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona tím nejsou
dotčena. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1, 5 m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2, 5 m;
výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky
přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního
řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat
konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo
kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé
porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy,
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze
smlouvy. Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti výše uvedené, souhlas, může požádat vodoprávní úřad
o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu
povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.
působnost orgánů veřejné správy, jimiž se na úseku vodovodů a kanalizací podle tohoto zákona rozumí
- vodoprávní úřady:
obecní úřady
úřady obcí s rozšířenou působností
krajské úřady - zpracování a schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací
Ministerstvo životního prostředí
zákon vymezuje podrobněji též jejich místní příslušnost.
Pro případy nedodržení ustanovení zákona stanovují se sankce fyzickým a právnickým osobám. V hlavě IX jsou
podrobněji vymezeny
- podmínky a náležitosti ochrany odběratele, podmínky výkonu dozoru, a náležitosti technického a ekonomického
auditu.
Pro autorizované osoby jsou podstatné prováděcí vyhlášky, stanovující technické požadavky na vodní díla
(základní požadavky, zakládání vodních děl, technické požadavky na stavební konstrukce, technické požadavky
na přehrady a hráze, vodní nádrže a zdrže, jezy, stavby, kterými se zřizují, upravují nebo mění koryta vodních
toků, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů. dtto kanalizace, stavby pro ochranu před povodněmi,
stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, stavby k plavebním účelům,
stavby k využití vodní energie, stavby odkališť, studny, hrazení bystřin a strží a jiné stavby);
vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu
vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, týkající se mimo mnohé jiné například
obsahu plánů rozvoje, požadavků na evidenci, plány kontrol, obsahu výkresové dokumentace vodovodu nebo
kanalizace, ověřování jakosti vody a podobně.

Energetika (elektrárenství, teplárenství, plynárenství)
Zákon o podnikání v energetice (energetický zákon)
Zákon o hospodaření s energiemi + Nařízení vlády o územně energetické koncepci
Atomový zákon
Vyhláška o energetické náročnosti budov
Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
DOSS:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Státní energetická inspekce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

energetický zákon
Tento zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických
odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických
a právnických osob s tím spojené, a to na principu

nediskriminační regulace, jíž se rozumí organizace podnikání v energetických odvětvích při zachování
funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb spotřebitelů a zájmů držitelů licencí a zajišťování
spolehlivých, bezpečných a stabilních dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za přijatelné ceny,
předem stanovených podmínek dodávky energií za stavu nouze, jímž se rozumí omezení nebo přerušení
dodávek energie na celém území České republiky nebo na její části z důvodů a způsobem uvedeným
v tomto zákoně, a
při výkonu činností fyzickými nebo právnickými osobami výlučně prostřednictvím odpovědného zástupce,
jímž se rozumí fyzická osoba - držitel licence na výrobu, přenos a distribuci elektřiny, na přepravu, distribuci
a uskladňování plynu, na výrobu a rozvod tepelné energie a na obchod s elektřinou nebo plynem,
odpovídající za výkon licencované činnosti podle tohoto zákona.
výkon státní správy:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Státní energetická inspekce
Energetický regulační úřad
a) elektroenergetika
*účastníci trhu s elektřinou:
výrobce,
provozovatel přenosové soustavy,
provozovatel distribuční soustavy,
operátor trhu,
obchodník s elektřinou,
konečný zákazník
* podmínky udělení autorizace k výrobě elektřiny a výstavbu vedení
žádost o udělení autorizace na výstavbu vedení, rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu vedení,
zánik autorizace na výstavbu vedení a povinnosti vlastníka vedení
* ochranná pásma:
- prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně
života, zdraví a majetku osob.
- Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny
a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
- o.p. jsou rozdělena podle napětí a typu vedení (s izolací/ bez izolace),
- Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě
jeho strany
- do 35kV 1, 2, 7m
- 35-110kV 5,12(bez izolace) m
- 110-220 kV 15m
- 220-400 kV 20m
- nad 400 kV největší ochr. pásmo 30 m
- u závěsného 110 kV 2m
- v lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční
soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů
nadzemního vedení,
– ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí
a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách
krajního kabelu.
– ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 m,

u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
– ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20
m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.
- bez souhlasu vlastníka/ provozovatel v ochr. pásmech nelze: provádět stavbu nebo zemní práce, umisťovat
hořlavé a výbušné látky, provádět činnosti ohrožující provoz zařízení nebo přístup k nim, u nadzemního vedení
nelze pěstovat porosty s výškou nad 3 m (např. chmelnice), u podzemního vedení nelze zakládat trvalé porosty a
přejíždět vedení hmotností vetší než 6t ,
- Ustanovení o elektroeneergetice dále upravuje podmínky přeložek zařízení, styk zařízení, měření, náležitosti smlouvy mezi
účastníky trhu s elektřinou a důsledky neoprávněného odběru elektřiny z elektrizační soustavy, popřípadě neoprávněné
dodávka elektřiny do elektrizační soustavy, neoprávněného přenosu a neoprávněné distribuce elektřiny a stavu nouze

2) plynárenství
*účastníci trhu s plynem:
výrobce,
provozovatel přepravní soustavy,
provozovatel distribuční soustavy,
provozovatel podzemních zásobníků plynu,
obchodník s plynem,
konečný zákazník
Ustanovení zákona k plynárenství dále upravuje status provozovatele přepravní soustavy, podmínky oddělení provozovatele
přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, oddělení provozovatelů distribuční soustavy, provozovatele
podzemního zásobníku plynu, status obchodníka s plynem, podmínky dočasného pozastavení povinnosti umožnit přístup
třetích stran, status oprávněného zákazníka,
chráněného zákazníka, plynárenské dispečinky a bilanční centrum, přímý plynovod, plynovodní přípojky a podmínky
výstavby vybraných plynových zařízení.

* ochranná pásma: k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení.
souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranná pásma činí:
> 1 m ... u NTL a STL plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce
> 4 m ... u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek
> 4 m na všechny strany ... u technologických objektů
> ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních
staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah
ochranných pásem až na 200 m
- V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je
zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost
a bezpečnost provozu.
- pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti
osob, může provozovatel plynárenské soustavy či podzemního zásobníku udělit písemný souhlas se stavební
činností, umisťováním konstrukcí, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném
pásmu
- souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, a připojuje k návrhu na ÚR nebo k žádosti o stavební
povolení; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.
* bezpečnostní pásma:
- určená k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení
- bezp. pásmo vzniká (stejně jako u všech ochranných pásem) dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí
- prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys
- ke stavění (které lze pokud to veškeré podmínky dovolují) a jiným činnostem v bezp. pásmu je rovněž nutný
písemný souhlas provozovatele zařízení
* ustanovení o plynárenství dále upravuje podmínky styku zařízení, důsledky neoprávněného odběru nebo
distribuce, podmínky omezení dovozu a vývozu aj.

3) teplárenství
* zákon stanovuje podmínky pro výrobu a rozvod tepelné energie, status odběratele tepelné energie, pro
výstavbu zdrojů tepelné energie a náležitosti autorizace na jejich výstavbu (žádost o udělení autorizace,
rozhodnutí o udělení autorizace, zánik autorizace).
Zvláštní pozornost autorizovaných osob si zaslouží vymezení
* ochranná pásma k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu teplárenských zařízení.
- Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné
energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.
- Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2, 5 m. (nebo
k půdorysu výměníkové stanice)
- stavební činnosti, umisťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek a
vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze s předchozím písemným
souhlasem provozovatele tohoto zařízení. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se
připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu
nepřezkoumává
- prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se nevymezuje. Vlastníci
nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli zařízení přístup k pravidelné kontrole a provádění nezbytných
prací na zařízení, provozovatel ručí za uvedení nemovitosti do původního stavu.
*ustanovení o teplárenství dále upravuje podmínky stavu nouze, důsledky neoprávněného odběru, pokuty a
přestupky, správní delikty...
* náležitosti výkonu Státní energetická inspekce, která je správním úřadem podřízeným ministerstvu.
Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze kontroluje na návrh ministerstva,
Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování
tohoto zákona,
zákona o hospodaření energií,
zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
nařízení,
zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.
Atomový zákon
Zvláštní podmínky pro podnikání stanovuje tzv. atomový zákon. Předmětem jeho úpravy je
-způsob užívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání činností s tím souvisejících,
-systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření,
-povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření a ozáření v důsledku
radiačních nehod,
-zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě škod jaderných,
-podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady,
-výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie a při činnostech vedoucích k ozáření.
Činností související s využíváním jaderné energie se rozumí
- umísťování, výstavba, uvádění do provozu, provoz, rekonstrukce a vyřazování z provozu jaderných
zařízení,
- projektování jaderných zařízení,
- navrhování, výroba, opravy a ověřování systémů jaderných zařízení nebo jejich součástí, včetně
materiálů k jejich výrobě, skladování nebo ukládání jaderných materiálů,
- nakládání s jadernými materiály a vybranými položkami,
- výzkum a vývoj činností
- odborná příprava fyzických osob, specializovaná z hlediska jaderné bezpečnosti
- příprava jaderných materiálů.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost - vykonává státní správu, zejména vydává povolení k výkonu výše
zmíněných činností a monitoruje je, schvaluje dokumentace a limity , vykonává stítní dozor nad jadernou
bezpečností

Spoje (telekomunikace a radiokomunikace)

výkon státní správy:
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Český telekomunikační úřad (v řízení o ochranných pásmech)
DOSS:
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Český telekomunikační úřad (v řízení o ochranných pásmech)
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo obrany / Vojenská ubytovací a stavební správa

Zákon o elektrických komunikacích upravuje podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu,
v oblasti elektronických komunikací.
- nevztahuje se na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací (např. obsah
rozhlasového a televizního vysílání), reguluje pouze přenos
- rozhodnutí v řízeních vedených podle tohoto zákona má povahu opatření obecné povahy, lze proti němu
podat opravný prostředek
* cíle a základní podmínky regulace
* regulace komunikačních činností
* podmínky výkonu kom. činností a podnikání
* správa rádiového spektra
* podmínky odborné způsobilosti
* analýzy relevantních trhů a určení podniku s významnou tržní silou > regulace cen
* práva a povinnosti podnikatelů, účastníků, spotřebitelů, koncových odběratelů
* uveřejňování a obsah Telekomunikačního věstníku
* ochrana osobních údajů a lokalizačních informací
* ochranná pásma
> komunikačního vedení ... 1,5 m po stranách krajního vedení – OP podzemního vedení (stavět, provádět
zemní práce, vysazovat trvalé porosty apod. lze jen se souhlasem provozovatele)
OP nadzemního vedení rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh
vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad ve svém rozhodnutí.
> radiového zařízení a směrového spoje ... stanoví stavební úřad dle požadavků provozovatele
* v řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového
směrového spoje je Úřad dotčeným správním úřadem.
* oprávnění k využívání cizích nemovitostí - umožňuje zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm svá
podzemní i nadzemní vedení a s nimi spojená zařízení.
- smlouva o zřízení věcného břemene k části dotčené mezi podnikatelem a vlastníkem dotčené stavby (za
jednorázovou náhradu)
* hlava VIII se zabývá jednak obecnými ustanoveními o řízení podle tohoto zákona, jednak vztahem ke
správnímu řádu. V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu, pokud tento
zákon nestanoví jinak. V případě uplatnění regulace cen na trzích pro koncové uživatele nejsou koncoví uživatelé
účastníky řízení. Současně s uvědoměním účastníků řízení o zahájení řízení o vydání rozhodnutí vyzve Úřad
účastníky řízení k podání vyjádření včetně návrhů důkazů s uvedením, v jaké lhůtě a jakým způsobem lze
vyjádření podat. Lhůta nesmí být kratší než 7 dnů. K později podaným vyjádřením nebo návrhům důkazů Úřad
nepřihlíží, s výjimkou vyjádření a návrhů důkazů ke skutečnostem, které účastník bez své viny nemohl ve
stanovené lhůtě uplatnit. Na tuto skutečnost musí být účastník řízení výslovně upozorněn. Proti rozhodnutí je
přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí podle zákona o elektronických komunikacích má povahu opatření
obecné povahy.(příklad správního řízení)
Zákon rovněž samostatně řeší rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti, stanovuje
podmínky, za nichž je možno rozhodování sporu odmítnout, za jakých se rozhodují spory účastnické a za jakých
se provádějí s dotčenými subjekty a s Komisí a jinými členskými státy.

Odpady a ukládání nebezpečných látek

Zákon o odpadech
Atomový zákon
Nařízení vlády o neionizujícím záření
Zákon o chemických látkách a přípravcích

DOSS:
MŽP
ČIŽP
Krajský úřad (Magistrát)
Úřad obce s rozšířenou působností
Obecní úřad
Hlavní a krajský hygienik
Český báňský úřad
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Úřad pro kontrolu zákazu chemických zbraní

Zákon o odpadech (+ přílohy) odpady pevné, tuhé, kapalné
Zákon o odpadech stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování
ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob
v odpadovém hospodářství, a působnost orgánů veřejné správy.
* zařazování odpadů podle nebezpečnosti (Katalog odpadů – dle nebezpečných vlastností odpadů, hodnocení
smí provádět jen osoby oprávněné)
* povinnosti při nakládání s odpady
- všeobecné (např. předcházení vzniku odpadů, přednostní využívání odpadů)
- povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady
* povinnosti při nakládání s vybranými odpady a zařízeními - např. odpady s azbestem, bateriemi, autovraky,
elektroodpadem, odpadními oleji atd.
* náležitosti zpětného odběru některých výrobků
* požadavky na plány odpadového hospodářství - zároveň vymezuje ekonomické nástroje k dosažení plánu
(zejména zpoplatnění uložení odpadu + povinná ekonomická rezerva pro rekultivace a asanace skládek)
* podmínky přeshraniční přepravy odpadů
* výkon státní správy dle tohoto zákona:
MŽP, MZd, Mze
inspekce
orgány ochrany veřejného zdraví
krajské úřady
úřady obcí s rozšířenou působností
obecní a újezdní úřady
celní úřady
Součástí zákona je rovněž soubor sedmi příloh, a to
Příloha č. 1 – Skupiny odpadů
Příloha č. 2 – Seznam nebezpečných vlastností odpadu
Příloha č. 3 – Způsoby využívání odpadů
Příloha č. 4 – Způsoby odstraňování odpadů
Příloha č. 5 – Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným
Příloha č. 6 – Sazba základního poplatku za ukládání odpadů Kč/t (kalendářní rok)
Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t (kalendářní rok)
Příloha č. 7 – Skupiny elektrozařízení

Zákon o chemických látkách a přípravcích nebezpečné látky a jedy
upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob („osob“) při klasifikaci a zkoušení
nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických
látek a chemických přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost správních
orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek
a chemických přípravků.

Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem
včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním
procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění
jejich stability. Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.
* práva a povinnosti osob pro klasifikaci, zkoušení, hodnocení nebezpečnosti látek
* balení , označování, bezpečnostní list, hodnocení rizik pro zdraví a ŽP
* podmínky registrace chemických látek, dovozu/ vývozu, balení/ označování
* vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými
účinky chemických látek a chemických přípravků
* nebezpečné látky musí být oznamovány, jsou vedeny v evidenci (Národní seznam prioritních látek)
* výkon státní správy dle tohoto zákona:
MPO, MZd
ČIŽP
krajské úřady v přenesené působnosti
krajské hygienické stanice
celní úřady
(> ne obce)
* sankce a nápravná opatření
přílohy zákona:
Příloha č. 1 – Minimální koncentrace nebezpečných látek, které se berou v úvahu při klasifikaci látek a přípravků
Příloha č. 2 – Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných přípravků

vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin
- pro činnost autorizovaných osob jsou významná zejména ustanovení týkající se skladů a úschoven výbušnin na
povrchu - vymezují mj. obsah příslušné projektové dokumentace a stavební provedení (technologie, materiály) a
to:
• bezpečná vzdálenost skladu (umístění skladu),
• zásady pro výstavbu skladu,
• zajištění skladu,
• konstrukční požadavky na jednotlivé části skladu,
• náležitosti ochranného valu,
• náležitosti ochranné stěny, popřípadě podmínky jiné rovnocenné ochrany,
• požární zajištění skladu,
• větrání a vytápění skladu,
• podmínky instalace elektrických zařízení a ochrany před vlivy elektrické energie,
• podmínky řešení dopravních cest
>>> obdobné náležitosti jsou specifikovány i pro sklady pod povrchem:
• umístění skladu,
• sestava skladu,
• vybavení a zabezpečení skladu,
• přístupové chodby,
• náležitosti konstrukce protitlakové bezpečnostní uzávěry,
• náležitosti zajištění skladu,
• podmínky konstrukce komory, kobky a výklenku a skladování v nich,
• větrání a vytápění skladu,
• podmínky odvádění vody,
• podmínky instalace elektrických zařízení a ochrany před vlivy elektrické energie,
• podmínky požárního zajištění skladu
Atomový zákon
* podmínky a náležitosti nakládání s radioaktivními odpady,
* odpovědnost za bezpečné uložení odpadů za podmínek stanovených tímto zákonem nese odpovědnost stát.
Pro tento účel zřizuje Ministerstvo obchodu a průmyslu Správu úložišť radioaktivních odpadů

Orgány Správy jsou Rada a ředitel. Svou činnost vykonává Správa na základě vládou schváleného statutu,
rozpočtu a ročního, tříletého a dlouhodobého plánu činnosti. Správa je povinna převzít radioaktivní odpad od
původce v případě, že tyto odpady splňují podmínky přijatelnosti odpadů k uložení a další podmínky
Zákon o opatřeních souvisících se zákazem chemických zbraní
- Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává podle tohoto zákona působnost Úřadu pro kontrolu zákazu
chemických zbraní
- zákaz se týká toxických látek (Toxickou chemickou látkou se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv
chemická látka, která může svým chemickým působením na životní procesy způsobit smrt, dočasné
zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem, fauně nebo flóře; prekurzorem pak jakákoliv chemicky reagující
látka, která se účastní kteréhokoli stadia výroby toxické chemické látky.)
- lze s nimi nakládat jen v rámci výzkumných nebo mírových účelů, pro nakládání s těmito látkami je třeba licence

Ochrana území a ovzduší před imisemi, emisemi, hlukem, vibracemi

*Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.)
- stanovuje opatření, které jsou povinni dodržovat provozovatelé/ vlastníci zařízení, které jsou zdrojem hluku
nebo vibrací - tzn. např. letiště, pozemní komunikace, dráha apod.
- hygienický limit hluku a vibrací určuje prováděcí předpis (pro noční a denní dobu)
*chráněný venkovní prostor - nezastavěné pozemky k rekreaci, sportu apod.
- prostor do 2 m okolo staveb pro bydlení, školství, zdravotnictví
* chráněný vnitřní prostor - obytné a pobytové místnosti
- pokud nelze hygienické limity z nějakého vážného důvodu dodržet, může příslušný orgán vydat časově
omezené povolení k překračování limitů (např. i při výstavbě)
- u letišť odbavujících více než 50 000 startů/přistání ročně se zřizuje ochranné hlukové pásmo
orgány veřejného zdraví: Ministerstvo zdravotnictví (Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra)
Krajská hygienická stanice

Zdravotní ústav
Hygienická stanice
*Zákon o ochraně ovzduší
- z hlediska infrastruktury platí zejména pro provozovatele tepláren a tepelných elektráren, spaloven odpadů
- jsou povinni: dodržovat emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem a
plnit plán snižování emisí
> měření hluku/ vibrací, emisí/ imisí může být prováděno pouze k tomu autorizovanou osobou

Požární ochrana
Zákon o požární ochraně
prováděcí vyhláška o požární prevenci
správní úřady:
Ministerstvo vnitra ČR
Hasičský záchranný sbor
v přenesené působnosti: orgány kraje a orgány obcí
státní požární dozor:
Ministerstvo vnitra ČR
Hasičský záchranný sbor
DOSS:
Ministerstvo vnitra ČR
Krajský úřad / Hasičský záchranný sbor
Úřad obce s rozšířenou působností

[Požární rada hlavního města Prahy; pro posuzování dokumentace staveb Hasičský záchranný sbor, odbor
prevence staveb a technologií]
- státní požární dozor se vykonává mj. posuzováním dokumentace staveb (pro územní i stavební řízení) z
hlediska jejich požární bezpečnosti (neposuzuje se u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení)
• povinnosti ústředních orgánů státní správy, právnických a fyzických osob na úseku požární ochrany,
působnost požárních hlídek a dokumentace požární ochrany,
• podmínky osobní a věcné pomoci při zdolávání požárů

• působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany (Ministerstvo vnitra, okresní
úřady a obce),
• podmínky výkonu státního požárního dozoru (§ 31); pro autorizované osoby zejména v odst. 1 písm. b)
ustanovení o posuzování dokumentace staveb a technologií z hlediska jejich požární bezpečnosti,
• podmínky a náležitosti vyloučení věci z užívání a zastavení provozu, podmínky a náležitosti preventivní
požární kontroly,
• působnost Hasičského záchranného sboru České republiky a pracovněprávní vztahy příslušníků
Sboru,
• působnost jednotek požární ochrany a jednotek sborů dobrovolných hasičů,
• formy spolupráce s občanskými sdruženími,
• podmínky a náležitosti postihu právnických a fyzických osob za přestupky proti ustanovením
• podmínky a náležitosti náhrady škod odškodňováním úrazů a náhradou věcných škod,
• podmínky činnosti požárních jednotek v případech živelních pohrom a jiných mimořádných událostí.
(příloha zákona) výčet objektů se zvýšeným požárním nebezpečím:
a) objekty sloužící k bydlení a ubytování o devíti a více nadzemních podlažích nebo o celkové výšce větší
než 27m,
b) objekty, v nichž se může v kterémkoliv prostoru současně vyskytovat více než 200 osob (divadla,
obchodní domy, kina, hotely a podobně),
c) objekty, u nichž je v případě požáru ztížena evakuace osob o kapacitě větší než 50 osob s omezenou
schopností pohybu (ústavy sociální péče, nemocnice, domovy, penziony, dětské jesle, mateřské školy,
základní školy a podobně).
- příloha uvádí rovněž výčet činností se zvýšeným požárním nebezpečím (např. práce s otevřeným ohněm,
skladování výroba velkého množství hořlavých látek, nakládání se snadno vznětlivými látkami)
pro autorizované osoby je důležitá zejména prováděcí vyhláška zákona a její ustanovení:
* ustanovení o posuzování dokumentace staveb a technologií - podrobněji stanovuje, co je předmětem
posuzování a co se prokazuje v projektové dokumentaci,
* ustanovení o posuzování výrobků a činností a požárně bezpečnostních zařízení

Bezpečnost práce

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Nařízení vlády o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce
Nařízení vlády o ověření odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti práce
DOSS:
Český úřad bezpečnosti práce
Inspektorát bezpečnosti práce

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
*pravomoci a povinnosti inspektorů bezpečnosti práce:
- dozírat, zda dokumentace staveb, technických zařízení a technologií a prototypy strojů, zařízení a osobních
ochranných pracovních prostředků, vybrané podle zásad stanovených ČÚBP, splňují požadavky bezpečnosti
práce a technických zařízení,
- uplatňovat při povolování a kolaudaci staveb a při státním stavebním dohledu požadavky bezpečnosti práce a
technických zařízení.
* organizace státního odborného dozoru jsou mj. oprávněny podávat odborná a závazná stanoviska o tom, zda
jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených
technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení

Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
významná pro činnost autorizovaných osob. Tato právní úprava je v současnosti velmi podceňována a její
nedodržování působí narůstající škody na majetku a zdraví – ba dokonce i rostoucí ztráty na životech!
* stanovuje požadavky při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací
* stanovuje základní povinnosti dodavatele stavebních prací, povinnosti dodavatele při přípravě staveb, při
odevzdání staveniště, při přerušení stavebních prací
* vyhláška vymezuje zejména podmínky a náležitosti:
-výkonu stavebních prací v mimořádných podmínkách (v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru)
- způsobilosti pracovníků a jejich vybavení
- staveniště (příprava staveniště, vnitrostaveništní komunikace, vertikální komunikace, skladování...)
- výkonu - zemních prací
- betonářských prací a prací souvisejících
- zednických prací
- montážních prací
- prací ve výškách a nad volnou hloubkou
- bouracích a rekonstrukčních prací
- obsluhy strojů a provozu strojních zařízení
- prací souvisejících se stavební činností (manipulace, lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce, podlahy

ze syntetických pryskyřic, práce se živicemi, natavovací zařízení na propan-butan, sklenářské práce, malířské a natěračské práce,
svařování, práce s lasery a potápěčské práce)

(32) Výstavba a technická normalizace, metrologie a (státní) zkušebnictví
technická normalizace; vztah technických norem k právním předpisům a důsledky pro použití v profesní praxi – smysl a účel technických předpisů
metrologie a (státní) zkušebnictví; smysl a účel certifikací a atestů ve výstavbě

Oblast technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví doznala v posledních sedmi letech značných
proměn, jimiž se postupnými kroky přibližovala unijnímu právnímu pojetí.

Technická normalizace

Zákon o výrobcích
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
Nařízení vlády o poskytování informací v oblasti technické normalizace
Zákon o technických požadavcích na výrobky

Zákon o technických požadavcích na výrobky 22/1997 Sb.
zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit
zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný
zájem"), práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky,
které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem;
Technické předpisy a normy:
*zákon vymezuje podmínky a náležitosti tvorby a vydávání norem
• technický předpis = jakýkoliv právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR, který obsahuje technické
požadavky na výrobky nebo s nimi spojené závazné výrobní, popřípadě kontrolní, evidenční nebo jiné
administrativní postupy a metody,
• normy = dokumenty vytvořené podle tohoto zákona, označené písmenným označením ČSN, jejichž vydání
bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání směrnice nebo charakteristiky činností
nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
• harmonizovaná norma - norma se stává „harmonizovanou normou“, jestliže je tak určena pro splnění
technických požadavků na výrobky Úřadem nebo ministerstvem či jiným ústředním správním úřadem k tomu
určeným (tyto instituce však musí o této skutečnosti informovat neprodleně Úřad, s uvedením technického
předpisu, k němuž se norma vztahuje.)
- Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky
stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství
- Návrh normy musí být projednán s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení
zpracování návrhu normy přihlásí u ohlašovatele nebo kdo zašle v uvedené lhůtě svoje stanovisko
- Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu vymezeném tímto zákonem
zaručuje stát.
„Norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich
výsledků, zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.“
*povinnosti výrobců, dovozců a distributorů (informační povinnosti)
Technické požadavky na výrobky:
*podmínky výkonu státního zkušebnictví - podmínky výkonu státního zkušebnictví, jímž rozumí soubor
činností (certifikace) uskutečňovaných Úřadem a právnickými nebo fyzickými osobami pověřenými podle tohoto
zákona (autorizace),jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení jejich
shody s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády (dále jen "posouzení shody").
• certifikace výrobků = výkon státního zkušebnictví, provádí Úřad (Certifikáty vydané autorizovanou osobou se
využívají při posuzování shody)

• autorizace - Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem při
posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich
opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech (dále jen "autorizovaná osoba").
- uděluje úřad, Úřad v rozhodnutí o autorizaci stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu
autorizovaných osob při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah.
*postupy státního zkušebnictví, a to posuzování shody výrobků se zvýšenou mírou ohrožení oprávněných
zájmů („stanovené výrobky“) osvědčené prohlášením o shodě; rozsah stanovených výrobků určí vládní nařízení,
- posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků a namátkově kontroluje
dodržení stanovených požadavků u výrobků
*akreditaci a podmínky pro pověření k provádění akreditace a osvědčení této skutečnosti,
- Akreditací se pro účely tohoto zákona rozumí postup, zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby,
která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu
provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel na technickou činnost.
- Ministerstvo může svým rozhodnutím pověřit prováděním akreditace právnickou osobu (dále jen "akreditující
osoba").
*podmínky a náležitosti uznávání zahraničních dokumentů a značek,
*podmínky výkonu dozoru, udělování pokut za přestupky proti zákonu,
Dozor nad tím, zda stanovené výrobky uváděné na trh jsou označeny stanoveným způsobem či zda nebyly
neoprávněně označeny, popřípadě zda k nim byl vydán či je přiložen stanovený dokument a zda vlastnosti
stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí
a) Česká obchodní inspekce nebo
b) orgán stanovený zvláštním zákonem, (dále jen "orgán dozoru").
* podmínky řízení o pověření právnické osoby k tvorbě a vydávání norem nebo o odnětí tohoto pověření (řídí
se správním řádem)

Metrologie a (státní) zkušebnictví
Zákon o metrologii
Zákon o orgánech státní správy české republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů,
Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a o jejich označování

Zákon o metrologii 505/1990 Sb.
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále
jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a
měření.
vymezuje:
*zákonné měřicí jednotky, měřidla, státní metrologickou kontrolu měřidel a návaznost měřidel,
jednotka délky - metr (m), jednotka hmotnosti - kilogram (kg), jednotka času - sekunda (s), jednotka
elektrického proudu - ampér (A), jednotka termodynamické teploty - kelvin (K), jednotka látkového množství mol (mol), jednotka svítivosti - kandela (cd)
Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny.
Státní metrologickou kontrolou měřidel se pro účely tohoto zákona rozumí schvalování typu měřidla,
prvotní a následné ověřování stanoveného měřidla a certifikace referenčních materiálů.
*podmínky a náležitosti schvalování typů měřidel tuzemských a dovážených a referenčních materiálů,
měřidla podléhající schvalování typu ještě před zahájením výroby stanoví ministerstvo vyhláškou.
*podmínky a náležitosti kalibrace měřidel, uvádění měřidel do oběhu a podmínky jejich používání,
Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.

Před uvedením stanovených měřidel do oběhu má jejich výrobce a po provedení opravy těchto měřidel
opravce povinnost zajistit jejich prvotní ověření, u ostatních měřidel jejich prvotní kalibraci.
*úkoly orgánů a organizací a oprávnění pracovníků metrologických orgánů, podmínky a náležitosti registrace
právnických osob vyrábějících nebo opravujících měřidla a úředních měření,
*ustanovení o úhradách a pokutách za přestupky proti ustanovení zákona
úřední měření = metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaná organizace doklad (který je veřejnou
listinou)
Státní správu v oboru technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví vykonávají:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Český metrologický institut

(33) Výstavba a občanské a obchodní právo, podnikání // smlouvy a systémy
řízení zakázek
občanské a obchodní právo; svobodné povolání, živnostenské podnikání občanský soudní řád, rozhodci a rozhodčí řízení
základní typy smluv, specifická smluvní ujednání, smluvní standardy

Občanský zákoník
Obchodní zákoník
zákon o zápisech vlastnických práv
zákon o vlastnictví budov
živnostenský zákon
zákon o rodině
zákon o evropské společnosti

Občanské a obchodní právo

Základní pilíř (spolu s obchodním zákoníkem) tvoří občanský zákoník, který chce úpravou občanskoprávních
vztahů „přispívat k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti
vlastnictví“.
Občanský zákoník (OZ) upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito
osobami a státem, vztahy vyplývající z práva na ochranu osob.
Občanský zákoník (OZ) vymezuje dále účastníky občanskoprávních vztahů, předpoklady a náležitosti platných
právních úkonů a jejich druhy, vlastnické právo, odpovědnost za škodu a neoprávněné obohacování, dědění,
závazkové právo obecně a speciálně kupní a směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o
půjčce a výpůjčce, nájemní smlouvu, příkazní smlouvu, jednatelství bez příkazu, smlouvu o úschově, smlouvu o
ubytování, smlouvy o přepravě, smlouvu zprostředkovatelskou, vklady, pojistné smlouvy, smlouvu o sdružení,
smlouvu o důchodu, sázku a hru, veřejnou soutěž a veřejný příslib).
V profesní praxi autorizovaných osob nalézají uplatnění především smlouvy o dílo.
Podmínky pro uzavírání těchto smluv vydala ČKA jako doporučený pracovní dokument.
Součástí smlouvy o dílo jsou zejména ustanovení o
• účastnících smlouvy – označení smluvních stran, náležitosti postavení,
• předmětu plnění smlouvy, obsah a rozsah dokumentace,
• termínech a místu plnění,
• termínech a formě plateb, cenu díla, honorář
• povinnostech a právech smluvních stran a jejich součinnosti při provádění díla, rozsah činnosti a odpovědnost a
povinnosti smluvních stran, součinnost,
• ochraně autorských práv,
• sankcích
• pojištění profesní a obchodní
• ukončení smlouvy a náležitosti vyrovnání vzájemných závazků z ukončení smlouvy plynoucích
• náležitosti řešení případných sporů dohodou nebo na základě rozhodčí doložky
• náležitosti společných a závěrečných ujednání, zejména počítání času (termíny, lhůty) či termíny předání,
Velmi častou se v poslední době stává smlouva o sdružení, na jejímž základě vznikají architektonické kanceláře
a ateliéry. V tomto případě se nejedná o vznik právnické osoby, nýbrž o společenství vytvořené za účelem
dosažení společného účelu, v němž si účastníci ponechávají svoji subjektivitu; do sdružení mohou vkládat
prostředky, majetek, finance a výnosy z činnosti sdružení mezi sebe dělí buď rovným nebo poměrným dílem.
Obchodní zákoník je druhou mimořádně významnou normou soukromoprávní. Jejím smyslem je upravit
postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním souvisící
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost za účelem dosažení zisku.

svobodné podnikání

Základní ideou je nezávislé arbitrární (sui generis advokátní) postavení architekta vůči ostatním subjektům, vůči
nimž architekt, inženýr či urbanista chrání klientovy zájmy (při samozřejmém nutném respektu k zájmům
veřejným). Naplňuje se tak představa architekta, inženýra či urbanisty jako základního nositele zakázky s plnou
odpovědností za ni od jejího zahájení až po čas po dokončení díla. Především důsledné prosazování
nezávislého postavení architekta, nezatíženého jinými závazky, opravňuje zařadit toto povolání mezi povolání
vskutku svobodná a vyžadovat pro ně právo samosprávy.
Svobodný výkon povolání architekta a inženýra není živnost.
Svobodný architekt nebo svobodný inženýr(dle zákona o výkonu povolání autor. architektů)
a) vykonává projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na
vlastní odpovědnost a za odměnu,
b) může současně vykonávat pouze činnost pedagogickou, přednáškovou nebo publikační, nesmí však
vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,
c) je oprávněn zaměstnávat další osoby.
(2) Místem podnikání svobodného architekta nebo svobodného inženýra je místo podnikání zapsané v
seznamu vedeném Komorou.
Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně, upraví si vzájemné vztahy
písemnou smlouvou ( "sdružení").

živnostenské podnikání
Zákon o živnostenském podnikání - živnostenský zákon - upravuje podmínky živnostenského podnikání a
kontrolu nad jejich dodržováním.
Vymezuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,
za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
Zákon v části první dále stanovuje podmínky a náležitosti provozování živností, zejména:
• subjekty oprávněné provozovat živnost,
• všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti,
• překážky jejího provozování,
• provozování živnosti průmyslovým způsobem,
• rozdělení živností na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované,
• podmínky vzniku živnostenského oprávnění,
• provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
• pokračování živnosti v případě úmrtí podnikatele a v případě přeměny obchodní společnosti, družstva,
• provozování většího počtu živností jedním podnikatelem,
• podmínky a náležitosti provozoven.
• živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané a volné,
• živnosti koncesované.
• rozsah živnostenského oprávnění, zejména stanoví práva a povinnosti podnikatele a dalších osob,
• třídění živností na živnosti obchodní, výrobní a poskytující služby.
• obsah a podmínky vydání živnostenského listu a koncesní listiny a podmínky a náležitosti jejich změn,
• formu a způsob zápisu do živnostenského rejstříku,
• podmínky zániku živnostenského oprávnění.
• podmínky a náležitosti výkonu živnostenské kontroly,
• znaky neoprávněného podnikání a jiných porušení zákona,
• projednávání těchto porušení a jejich sankcionování - ukládání pokut.
V závěrečné části stanovuje živnostenský zákon podmínky a náležitosti
• pracovněprávních vztahů mezi podnikatelem a jeho zaměstnanci,
• povinného smluvního pojištění,
• existence živnostenských společenstev,
• součinnosti orgánů státní správy,
• vztahu ke správnímu řízení.

Autorizovaných osob se týkají zejména ustanovení
• ve kterém jsou uvedeny činnosti vyloučené z působnosti živnostenského zákona, čímž se v případě
autorizovaných osob rozumí svobodný výkon povolání architekta a inženýra,
• vymezující zvláštní podmínky provozování živnosti, a to jmenovitě ustanovení o „odpovědném zástupci“ a
podmínek provozování živnosti prostřednictvím odpovědného

• kvalifikační požadavky, které musí žadatel o udělení živnostenského oprávnění a vydání živnostenského listu
splnit, a to jednak kvalifikační předpoklady pro projektovou činnost ve výstavbě, jednak pro provádění staveb
včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; pro obě skupiny činností je kvalifikačním
předpokladem autorizace ,pro autorizované architekty a inženýry ovšem platí, že mohou své povolání vykonávat
jako povolání svobodné.
DOSS:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Živnostenský úřad

občanské soudní řízení / rozhodci a rozhodčí řízení
. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Občanský soudní řád (OSŘ) je základní právní normou pro řešení postupu soudů a účastníků ve věcech sporů a
jiných právních věcech, u nichž došlo k porušení práv nebo právem chráněných zájmů fyzických nebo
právnických osob, a to ve věcech občanskoprávních, pracovních, rodinných, družstevních, obchodních (včetně
věcí podnikatelských a hospodářských) a ve věcech nápravy rozhodnutí správních orgánů.
Zákon vymezuje:
- strukturu soudů, kterou tvoří soudy okresní, krajské, vrchní (V Praze a v Olomouci) a Nejvyšší soud ČR
- podmínky účasti na řízení a postavení účastníků řízení a úkony soudu a úkony účastníků, podmínky
doručování, uveřejňování vyhlášek, předvádění a předvolání, pořádkových opatření a obecná ustanovení o
lhůtách.
- Soudní řízení může být vedeno v několika stupních
Řízení v prvním stupni (průběh řízení, dokazování, náklady řízení, náležitosti rozhodnutí) podmínky a
náležitosti opravných prostředků (odvolání, obnovy řízení a dovolání)
- podmínky a náležitosti výkonu rozhodnutí (jeho nařízení a provedení,
Při řešení majetkových sporů (plynoucích nejčastěji z podnikatelské nebo obdobné činnosti), u nichž obě (či více)
sporné strany projevují dobrou vůli dosáhnout shody, lze dát pro urychlení přednost smírnému řešení
prostřednictvím rozhodčího řízení konaného v souladu se zákonem o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích
nálezů před nezávislým a nestranným rozhodcem.
Uvedený zákon upravuje
-podmínky a náležitosti rozhodčí smlouvy (včetně případů, kdy nelze rozhodčí smlouvu uzavřít),
- podmínky a náležitosti ustavení (určení a jmenování), popřípadě vyloučení rozhodce
- podmínky a náležitosti vzniku a působnost stálých rozhodčích soudů
- podmínky a náležitosti rozhodčího řízení a
- podmínky a náležitosti zrušení rozhodčího nálezu soudem a zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí
- ustanovení o poměru k cizině
- podmínky věcné a místní příslušnosti soudů.
Autorizované osoby mohou (a měly by) využívat pro profesní spory obdobného druhu možností uzavřít smír ve
smírčím (to jest rozhodčím) řízení konaném před Stavovským soudem ČKA a za podmínek stanovených v
Disciplinárním a smírčím řádu ČKA (DSŘ).
Ustanovení o smírčím řízení upravuje jednak postavení Stavovského soudu jako orgánu smírčího, včetně
podmínek vyloučení člena Stavovského soudu, popřípadě člena senátu, vymezuje účastníky smírčího řízení a
jejich postavení, podmínky a náležitosti průběhu smírčího řízení, zejména podmínky a náležitosti jeho zahájení,
přípravy, jednání a rozhodnutí (smíru) a konečně náklady na smírčí řízení.

Základní typy smluv, specifická ujednání, smluvní standardy(obecně uznávaný vzor)
obecně dle občanského zákoníka(obchodního zákoníka) je smlouva závazkový právní vztah – závazky vznikají ze smluv. Na
závazky vznikající ze smluv v zákoně neupravených je třeba použít ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbližší,
pokud samotná smlouva nestanoví jinak. Pokud smlouva stanoví jinak jedná se o specifická smluvní ujednání, kde se
závazky upravují zněním samotné smlouvy.

typy smluv dle občanského zákoníka: darovací smlouvu, smlouvu na zhotovení, smlouvu o dílo, smlouvu o
půjčce a výpůjčce, nájemní smlouvu, příkazní(mandátní) smlouvu, jednatelství bez příkazu, smlouvu o úschově,
smlouvu o ubytování, smlouvy o přepravě, smlouvu zprostředkovatelskou, vklady, pojistné smlouvy, smlouvu o
sdružení, smlouvu o důchodu, sázku a hru, veřejnou soutěž a veřejný příslib
V profesní praxi autorizovaných osob nalézají uplatnění především smlouvy o dílo. (viz výše)
Velmi častou se v poslední době stává smlouva o sdružení (viz výše)
základní smluvní osnova – standardy:
smluvní preambule: oznacení/identifikace smluvních stran
smluvní strany a jejich zástupci, poprípade poradci a specialisté / rozsah a obsah poverení
predmet plnení zakázky a dokumentace zakázky
doba plnení / termíny
úplata/honorár / platební a fakturacní podmínky
rozsah zmocnení / rozsah cinnosti a odpovednost a povinnosti smluvních stran
zvláštní ujednání o soucinnosti smluvních stran a o zpusobech predávání a poctu výtisku dokumentace
trvání a ukoncení (výpoved) smlouvy / zámerné opuštení (prerušení) prací, ukoncení smlouvy a vyrovnání
vzájemných závazku z ukoncení smlouvy plynoucích/smluvní sankce
odpovednost porizovatele jakožto mandatáre/príkazce za škodu
pojištení
autorské právo
právní rád, spory a jejich rešení
spolecná a záverecná ujednání
záverecná smluvní klauzule
Smluvní strany výslovne prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobre znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je
projevem pravé a svobodné vule smluvních stran a nebyla uzavrena v tísni ci za nápadne nevýhodných podmínek. Na
dukaz souhlasu pripojují oprávnení zástupci smluvních stran své vlastnorucní podpisy, jak následuje.

čas, datum ,místo, podpisy (+seznam příloh)

CENY A ÚČETNICTVÍ
Základem hospodářského a politického systému je volná tvorba cen a smluvní volnost při jejich sjednávání.
Základem pro obecné vymezení pojmu ceny je zákon o cenách = uplatňování, regulace a kontrola cen
(podmínky a náležitosti)
Cena = peněžní částka sjednaná při nákupu a prodejizboží nebo vytvořená pro oceňování zboží k jiným účelům
- ochrana hospodářské soutěže = výslovně zapovídá sjednávání cenových dohod mezi soutěžiteli
- zákaz dumpingových cen (podnákladové)
Zákon o účetnictví = rozsah a způsob vedení účetnictví, řádné účetní doklady, průkazné účetnictví,…
DANĚ A POPLATKY – daně přímé (z příjmů), majetkové, nepřímé (daň z přidané hodnoty)
- daněny příjmy a) z užití nebo poskytnutípráv duševního vlastnictví b) z výkonu nezávislého povolání, které není
živností a podnikáním podle zvláštních předpisů
- daň ze soutěží = do 10 000 osovobozeno, nad provádí vyhlašovatel (u fyzických osob)
CLO – Celní zákon
Při proclívání soutěžních návrhů je vyhlašovatel povinen stanovit podmínky tak, aby nedošlo k porušení
anonymity
POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Autor.osoby jsou povinny být pojištěny ze zákona – různé pojistné skupiny podle oborů a specializací =>
stanoveny pojistné částky v tabulkách (lze sjednávat individuální za účasti komor)
Zákon o pojistném = předmět podnikání, náležitosti podnikání, všeobecné pojistné podmínky (rozsah pojistných
událostí, pojistné plnění), podmínky státního dozoru
-zvolení výše pojistné částky je nezávislá, pojistné se počítá z ročního hrubého příjmu
Následné pojistné krytí= pouze při nedobrovolném ukončení výkonu AO, platí pojištěnec jen10% pojistného při
stejných podmínkách smlouvy (jinak nutnost být po celou dobu odpovědnosti za škodu stále pojištěn)
- po uzavření smlouvy se pojištění vztahuje i na škody způsobené před (pokud o nich AO nevěděla)
- škoda musí být náležitě prokázána (hlášení o škodě, smlouva s klientem, písemný nárok klienta na náhradu
škody)
- pojištěnec nemůže sám uhradit nebo uznat škodu bez vědomí pojišťovny

(34) Výstavba a formy podnikání/systémy řízení zakázek
standardní systémy řízení zakázky, všeobecné smluvní podmínky (zakázka tradiční/obecná, dělená, na klíč, vyprojektuj a postav). Právní vztahy mezi
subjekty výstavby a odpovědnost jednotlivých účastníků. Specifické formy řízení zakázky

Formy podnikání / systém řízení zakázek
zvláštní ustanovení jsou věnována formám výkonu povolání a to speciálně ustanovením:
Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako
a) svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona,
b) osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona,
c) zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru,
d) společníci veřejné obchodní společnosti.7
(2) Autorizovaná osoba oznámí Komoře bez zbytečného prodlení způsob výkonu činnosti podle odstavce 1, jakož
i změny tohoto způsobu.
(1) Svobodný architekt nebo svobodný inženýr
a) vykonává projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a za odměnu,
b) může současně vykonávat pouze činnost pedagogickou, přednáškovou nebo publikační, nesmí však ykonávat
činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,
c) je oprávněn zaměstnávat další osoby.
(2) Místem podnikání svobodného architekta nebo svobodného inženýra je místo podnikání zapsané v seznamu
vedeném Komorou.
Sdružení
(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou
smlouvou (dále jen „sdružení”). Účastníky sdružení mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.
Účastníci sdružení jsou povinni vykonávat povolání pod společným jménem.
(2) Sdružení musí mít společné místo podnikání.
Veřejná obchodní společnost založená za účelem výkonu povolání
(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti,
musí být společníky pouze svobodní architekti nebo svobodní inženýři.
(2) Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří jsou společníky společnosti podle odstavce 1, vykonávají povolání
jménem společnosti a na její účet.

- jednoznačně tedy musí být určeno místo podnikání (místo zapsané v seznamu Komorou), musí být v ČR,
- budou-li povolání vykonávat svobodní architekti(inženýři), musí si svoje vzájemné vztahy upravit písemnou
smlouvou (z režimu živnostenského zákona byla svobodná povolání vyloučena)
- vedle toho ale stále zůstává zachován výkon povolání podnikatelsky podle živnostenského zákona )achitekt
je osoba, která vykonává povolání na svoji odpovědnost dle zákona sama nebo ve spojení v obchodní
společnosti s ručením omezeným. autorizace je podmínkou výkonu povolání a je podmínkou podnikání obchodní
společnosti)
- obecně platí pro architekty, kteří vykonávají povolání v obchodní společnosti, že nemohou současně poskytovat
služby jménem svým, ani jiné obchodní společnosti
- společníci, členové nebo vedoucí pracovníci obchodní společnosti nesmějí ohrozit nezávislost
architekta(inženýra) při poskytování služeb
- zachován zůstává výkon činnosti v zaměstnaneckém poměru – architekt své povolání může vykonávat jako
zaměstnanec v případě, že mu zaměstnavatel nebrání v plnění povinností autorizovaného architekta
- zvlástní případ podnikání – odpovědný zástupce – osoba oprávněná jednat odborně jménem subjektu, která
podniká v projektování nebo provádění staveb.
- rozsah odpovědnosti, která je právní úpravou svěřena odpovědnému zástupci, se týká podmínek provozování
živnosti, obecných podmínek podnikání, odpovědnosti za úplný rozsah výkonu tzv. vybraných činností ve
výstavbě, které podleéhají zvláštní právní úpravě (tedy režimu podmínek podnikatelské činnosti). pokud tuto
činnost vykonávají jako zaměstnanci, musí se tento status projevit v pracovněprávních smlouvách
systém řízení zakázek v ČR
- hlavní podstatou je nezávislost postavení projektanta v procesu realizace zakázky, zejména ve vztahu
k dodavatelům stavby
- základní režim zakázky(a tomu odpovídající smluvní vztah) vychází z nezávislého postavení projektanta na
dodavateli stavby a rovnovážný smluvní vztah mezi klientem (investorem) a osobou odpovědnou za vynakládání

vlastních prostředků a odpovídající za dodržování právních předpisů v souvisloti s výstavbou(klient přenáší
odpovědnosti na osoby odborně způsobilé!), architektem, inženýrem, odpovědným za řádné úplné celistvé a
bezpečné provedení projektu a poskytnutí odborných sluzeb (zejména dohledu nad provadenim stavby)
- predpokladem zadani zakazky je vypracování projektové a zadavaci dokumentace – pro stanovení nabidkove
ceny stavby firmou
zakázky známe:
-klasické,
-dodávka na klíč(pověření architekta zadáním dodávky stavby v klientove zastoupení, architekt tak v urč.
případech vstupuje do klientových práv a ve vztahu k dodavateli ho nahrazuje
- případ kdy architekt spoluinvestuje stavbu a po té se podílí na jejím prodeji
STANDARDEM je že musí být zachováno nezávislé postavení arcjhitekta jakožto osoby projektující
tradiční model: samostatný projektant i zhotovitel

tradiční model s manažerem stavby:

dělená zakázka: zakázka lze dělit na části, zpracovávají jí různí zhotovitelé, je zde nutné rozdělit i kvalifikaci
(aby se specializovaní dodavatelé mohli přihlásit u té části, o kterou mají zájem a nebyli diskvalifikováni
kvalifikací pro celou zakázku). Plněno postupně.

model vyprojektuj a postav: design and built
jedna firma odpovídá za projekt i dodávku stavby

model na klíč:
investor/klient si vybere projekt a nechá vše na firmě

Všeobecné smluvní podmínky / všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení staveb:
- vydává Rada výstavby a hospodářská komora ve spolupráci s MMR a M průmyslu a obchodu
- Všeobecné obchodní podmínky standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické
vztahy účastníků výstavby v ČR.
- Odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky je vhodné použít zejména v zadávacích řízeních podle zákona o
veřejných zakázkách
- Účelem aplikace těchto Všeobecných obchodních podmínek u veřejných i ostatních zakázek na stavební práce
je usnadnit smluvní jednání mezi účastníky uzavíraného závazkového vztahu, sjednotit smluvní podmínky pro
různé typy soutěží a zjednodušit obsah smlouvy tím, že účastníci ve smlouvě o dílo na tyto VOP pouze odkáží.
- vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky
(i pro otazku 33)

Právní vztahy mezi subjekty a odpovědnost jednotlivých účastníků:

- dáno smluvními podmínkami
- investor/objednatel: zavazuje se, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na zhotovení díla
- projektant: ručí za správnost kvalitu dokumentace, součinnost s dodavatelem
- dodavatel (zhotovitel): dodání požadovaného díla v podmínkách daných smlouvou a dle vydaných rozhodnutí,
zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po
celou dobu záruční lhůty, za provoz na staveništi, za bezpečnost práce,
- orgány státní správy: vydání rozhodnutí dle správních předpisů
- dotčené orgány – vydání stanoviska a závazného stanoviska
Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.
Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh,
jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
Co se týče provedení díla, postupuje při provádění díla zhotovitel samostatně a není při určení způsobu
provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Může ovšem pověřit jeho
provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou
osobou má ovšem zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Specifické formy řízení zakázky:

viz předchozí typy zakázek
-PPP - spolepráce soukromého a veřejného sektoru, kdys oukromý sektor přebírá činnost veřejného sektoru a to
za odměnu(příjem nebo předání práv inkasovat)

-DBFO – design-bulit-finance-operate = veřejný sektor hledá partnera, který postaví, financuje, a provozuje +
vybírá platby od uživatelů a po nějaké době převede na veřejný sektor (př. 30 let)
- BOO – built-own-operate –veřejný sektor jen zadavatel nebo vlastník veřejného statku a jedinou úlohou je
povolení koncese (soukromý sektor si ponechává vlastnictví stavby a dále ji provozuje.)

(35) Výstavba a práva k duševnímu vlastnictví
ochrana práv k duševnímu vlastnictví obecně – struktura
autorská práva
průmyslové vlastnictví
jiná práva (chráněné vzory, objevy a podobně)

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví obecně – struktura

právní rámec
Dohoda o zřízení světové obchodní organizace (WTO) > Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví 191/1995 Sb.
- rovněž ustanovení Bernské, Pařížské a Římské úmluvy
„Duševním vlastnictvím“ se v souladu s mezinárodními konvencemi, k nimž se Česká republika připojila, rozumí a
předmětem právní ochrany jsou práva
„k literárním, uměleckým a vědeckým dílům,
k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání,
k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti,
k vědeckým objevům,
k průmyslovým vzorům a modelům,
k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům,
na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové,
vědecké, literární a umělecké“,
přičemž „výraz »literární a umělecká díla« zahrnuje všechny výtvory z literární, vědecké a umělecké oblasti, bez
ohledu na způsob nebo formu jejich vyjádření jako: knihy, brožury a jiná díla písemná; přednášky, proslovy,
kázání a jiná díla téže povahy; dramatická nebo hudebně dramatická díla; choreografická díla a pantomimy;
hudební skladby s textem nebo bez textu; filmová díla, jimž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem
obdobným filmu; díla kreslířská, malířská, architektonická, sochařská, rytecká, litografická; fotografická díla,
jimiž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem obdobným fotografii; díla užitého umění; ilustrace,
zeměpisné mapy; plány, náčrty a plastická díla zeměpisná, místopisná, architektonická nebo vědecká“.
V uvedeném rozsahu je autorům výše citovaných děl poskytována právní ochrana ve všech signatářských
zemích těchto mezinárodních úmluv. Tuto svoji vůli potvrdili i signatáři Dohody o zřízení světové obchodní
organizace (WTO) prostřednictvím Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, jíž se výslovně
dovolali ustanovení Bernské, Pařížské a Římské úmluvy. Závazky České republiky, plynoucí z této Dohody,
zveřejnil ministr zahraničních věci svým sdělením č. 191/1995 Sb.
Dohoda zahrnuje:
- vymezení okruhu práv autorských a práv příbuzných (oddíl první), ochranných známek (oddíl druhý),
zeměpisných označení (oddíl třetí), průmyslových vzorů (oddíl čtvrtý), patentů (oddíl pátý), topografie (LayoutDesigns) integrovaných obvodů (oddíl šestý), ochrany nezveřejněných informací (oddíl sedmý) a kontroly
protikonkurenčních praktik ve smluvních licencích (oddíl osmý).
- definuje prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví, zejména občanskoprávní a správní řízení a
nápravná opatření (oddíl druhý), zvláštní předpisy týkající se opatření na hranicích (oddíl čtvrtý) a trestní řízení
(oddíl pátý).
- vymezuje podmínky získání a udržování práv k duševnímu vlastnictví a s tím souvisící řízení inter-partes
- podmínky předcházení a řešení sporů.
Obdobně tak činí i další mezinárodní dohody, k nimž Česká republika přistoupila vědecké, literární a umělecké
Okrajově, byť nikoli nevýznamně, se autorských práv dotýká celá řada dalších předpisů – nejvýznamnější.:
• živnostenský zákon – vymezuje rovněž činnosti, které nepodléhají režimu živnostenského zákona, které
využívají „výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory“,
• zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezující okruh zakázek nepodléhajících režimu tohoto zákona, jimiž
rozumí zakázky, jejichž předmět požívá ochrany práv k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorského,

• zákon o daních z příjmu
• trestní zákon – umožňuje trestní stíhání osob, které porušují autorská práva
„dílo“ - bez ohledu na způsob nebo formu jejich vyjádření jako (knihy, brožury a jiná díla písemná; přednášky,
proslovy, kázání a jiná díla téže povahy; dramatická nebo hudebně dramatická díla; choreografická díla a
pantomimy; hudební skladby s textem nebo bez textu; filmová díla, jimž jsou postavena na roveň díla vyjádřená
způsobem obdobným filmu; díla kreslířská, malířská, architektonická, sochařská, rytecká, litografická;
fotografická díla, jimiž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem obdobným fotografii; díla užitého umění;
ilustrace, zeměpisné mapy; plány, náčrty a plastická díla zeměpisná, místopisná, architektonická nebo vědecká)

Autorská práva
Autorský zákon 121/2000 Sb.
- upravuje práva autora k jeho dílu, práva související s právem autorským
(práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,
právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k
jeho původnímu vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání
majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla
pro osobní potřebu), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto zákona a kolektivní
správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.
- vymezuje rozsah práva autorského, jeho předmět, autorské dílo a jeho atributy, výjimky z ochrany podle práva
autorského ve veřejném zájmu, zveřejnění a vydání díla
Autorské architektonické dílo
= plán území / projekt stavby, a to jako celek i jednotlivé fáze a části,
- stavba = rozmnoženina díla
- vlastník nebo jiný uživatel stavby může provést přiměřené změny při zachování hodnoty díla, bez svolení
autora, avšak s povinností ho o nich předem uvědomit
- architekt má za své dílo právo na odměnu, nikoliv však opakovanou (např. vystavením díla) > lze např.
pořídit foto stavby pro zpravodajské účely – bezplatně a bez povinnosti uvést jméno autora
- dokumentaci staveb v elektronické podobě mám právo poskytnout „pouze pro čtení“
AZ se nevztahuje na: úřední dílo (předpisy, kroniky, rejstříky), výtvory tradiční lidové kultury (autor není
znám)
- vymezuje pojem autorství
Autor = fyzická osoba, která dílo vytvořila (např. i autor celku – tvůrčí výběr a uspořádání jiných děl)
- právnická osoba autorem není, je pouze držitelem majetkových práv
- Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení
díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.
Spoluautorem není ten, kdo přispěl pouze radou nebo poskytnutím dokumentace, nebo dal k dílu podnět
- podmínky vzniku a obsah práva autorského, a to obecná ustanovení vzniku práva autorského a obsah práva
autorského, osobnostní práva, majetková práva , to jest právo dílo užít, rozmnožování, rozšiřování, pronájem,
půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti, obecná ustanovení, živé provozování a jeho přenos, provozování ze
záznamu a jeho přenos, vysílání rozhlasem nebo televizí, přenos rozhlasového nebo televizního vysílání,
provozování rozhlasového či televizního vysílání, jiná majetková práva, právo na odměnu při opětném prodeji
originálu díla uměleckého, právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, společná
ustanovení pro majetková práva, zejména zákaz vzdání se majetkových práv, majetková práva jako předmět
dědictví, dobu trvání majetkových práv (volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla
Vznik autorského práva = okamžikem kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě
- případy přípustného omezení práva autorského– obecná ustanovení , případy volného užití , tedy užití pro
osobní potřebu (to neplatí pro zhotovení rozmnoženiny počítačového programu či elektronické databáze nebo
rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou), záznamem, rozmnoženinou a napodobeninou,
případy bezúplatné zákonné licence jako jsou citace, katalogová licence, užití díla umístěného na veřejném
prostranství, úřední a zpravodajská licence, užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci
školních představení a užití díla školního, omezení práva autorského k dílu soubornému, užití díla
rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin pro účely nevýdělečné (vzdělávací) za podmínek stanovených tímto

zákonem, užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo rozmnoženiny, užití originálu nebo rozmnoženiny díla
výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením,
- autorských práv se nelze vzdát, autorské právo nezaniká se zničením věci, kterým je dílo vyjádřeno
- podmínky ochrany práva autorského [§ 40 až 45] a způsoby nápravy (hrozícího) neoprávněného zásahu,
poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména uveřejnění rozsudku na
náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určení i rozsahu, formy a způsobu uveřejnění, právo
na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů, popřípadě jiné
formy neoprávněného zásahu do práva autorského bez svolení autora,
ochrana autorských práv
- autor se může domáhat: - určení svého autorství
- zákazu ohrožení svého práva
- sdělení údajů o původu neoprávněné rozmnoženiny
- odstranění následků zásahu do práva (zničení rozmnoženiny)
- poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu (omluvou, peněžně)
- náležitosti úpravy smluvních typů – licenční smlouva , základní ustanovení - oprávnění nabyvatele k výkonu
práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo
neomezeném, a nabyvatel se zavazuje a poskytnout autorovi odměnu, výhradní nebo nevýhradní licence,
poskytnutí oprávnění třetí osobě, odměna, omezení licence na jednotlivé způsoby užití díla rozsahem, zejména
co do množství, místa nebo času, omezení nabyvatele licence, rozmnoženina pro autora, odstoupení od smlouvy
pro nečinnost nabyvatele, odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, zánik licence, zvláštní
ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou , náležitosti podlicenční smlouva
- zvláštní ustanovení o některých dílech jako dílo zaměstnanecké, kolektivní dílo, školní dílo a dílo vytvořené
na objednávku a soutěžní dílo (tedy případy přicházející právě u autorizovaných osob často v úvahu), díla
audiovizuální (obecná ustanovení, autor audiovizuálního díla, díla audiovizuálně užitá) a počítačové programy
(obecná ustanovení, omezení rozsahu autorových práv k počítačovému programu).
osobnostní práva
- autor se jich nemůže vzát, jsou nepřevoditelná a nezanikají ani smrtí autora (po smrti si nikdo nesmí
osobovat autorství díla)
>>> autor může rozhodnout o zveřejnění svého díla, udělit svolení ke změně díla a provádět autorský
dohled
majetková práva
– lze s nimi nakládat a jsou předmětem dědictví, nelze se jich vzdát
- jsou omezena (trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti nebo posledního člena kolektivu)
>>> právo dílo užít – rozmnožování díla
- pronájem / půjčování / vystavování originálu nebo rozmnoženiny
- rozšiřování (prodej)
>>> právo udělit jiné osobě oprávnění k výkonu práva užít (licenční smlouvou, např. pověřit někoho, aby
dílo dopracoval)
- autor má právo požadovat na vlastníku věci, aby mu ji zpřístupnil, zhotovil fotografii nebo jinou
rozmnoženinu díla ( na náklady autora)
zaměstnanecké dílo – osobnostní a majetková práva má zaměstnance, právo nakládat s dílem má
zaměstnavatel
školní dílo – osobnostní a majetková práva má student, právo nakládat s dílem má škola > nutné
povolení školy pro realizaci nebo publikování
kolektivní dílo – více autorů pod vedením fyzické nebo právnické osoby, příspěvky k dílu nejsou schopny
samostatného užití
dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo
- objednatel může užít dílo pouze podle podmínek ve smlouvě
- vyhlašovatel soutěže nemůže dílo realizovat (pouze jednat s autorem o realizaci)
volné užití = užití pro osobní spotřebu
citace – povinnost uvést zdroj
- vymezuje okruh práv související s právem autorským a to

práva výkonného umělce k uměleckému výkonu
právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu
právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu
právo rozhlasového a televizního vysílatele
právo nakladatele
- vymezuje zvláštní právo pořizovatele databáze , a to pojem tohoto zvláštního práva, (Databází je pro účely
tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a
individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. )postavení
pořizovatele databáze, obsah zvláštního práva pořizovatele databáze, omezení zvláštního práva pořizovatele
databáze, bezúplatné zákonné licence, trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi, použití úpravy hlavy i pro
pořizovatele databáze.
- zabývá se kolektivní správou práv , a to jednak účelem kolektivní správy, jednak právy povinně kolektivně
spravovanými, postavením a působností kolektivního správce, oprávněním k výkonu kolektivní správy, odnětím
tohoto oprávnění, vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům, předměty ochrany,
kolektivních a hromadných smluv, zprostředkovateli kolektivních a hromadných smluv, dozorem ministerstva a
pravidly pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem.
Účelem kolektivní správy práv podle tohoto zákona (dále jen "kolektivní správa") je kolektivní uplatňování
a kolektivní ochrana majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským a
umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.
Kolektivní správou je zastupování většího počtu osob, jimž přísluší majetkové právo autorské nebo
majetkové právo související s právem autorským,ze zákona oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu
nebo ze smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného pro celou dobu trvání
majetkových práv a alespoň pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci k jejich
společnému prospěchu
Ten kdo získá oprávnění k výkonu správy se nazývá kolektivní správce.
O udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy (dále jen "oprávnění") rozhoduje Ministerstvo kultury (dále
jen "ministerstvo") na základě písemné žádosti.
- zabývá se souběhem ochrany

Průmyslové vlastnictví

právní rámec
Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 527/1990
Zákon o ochraně průmyslových vzorů
Zákon o ochranných známkách
- upravuje obecná ustanovení, zejména pojmy a definiční znaky ochrany průmyslových vzorů;
průmyslovým vzorem = vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů,
barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení;
výrobek = průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do
jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových
programů;
složený výrobek = výrobek, který se skládá z několika součástek, které mohou být vyměněny a které
umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku;
původce průmyslového vzoru = ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí činností, spolupůvodcem
průmyslového vzoru ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při níž byl průmyslový vzor vytvořen;
Podmínkou ochrany je skutečnost, že
* průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.
* průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku, nebo průmyslový vzor
v takovém výrobku ztělesněn se považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy,
- jestliže součástka zůstává i po začlenění do složeného výrobku při běžném užívání výrobku viditelná, a
-jestliže viditelné znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální povahy.
Definičními znaky jsou tudíž novost, individuální povaha a zpřístupnění veřejnosti.

-Současně zákon upravuje též požadavky na průmyslové vzory dané technickou funkcí a průmyslové vzory
vzájemného propojení, stanoví podmínky pro odmítnutí ochrany pro rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými
mravy a vymezuje překážky zápisu.
-Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku s výjimkou znaků, které
jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru, nebo znaků, které musí být nutně reprodukovány v
přesném tvaru a rozměrech, aby mohl výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je
aplikován, být mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo umístěn do jiného výrobku, kolem něj nebo proti němu
tak, aby oba výrobky mohly plnit svou funkci; do rozsahu ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru
spadá každý průmyslový vzor, který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem.
-Zákon též určuje počátek a dobu trvání ochrany.
- vymezuje obsah práva k průmyslovému vzoru, resp. zaměstnaneckému průmyslovému vzoru a stanovuje
podmínky řešení sporů o právo na průmyslový vzor, popřípadě odnětí ochrany a přepis a účinky rozsudku ve
sporu o právo na průmyslový vzor.
-stanovuje účinky zapsaného průmyslového vzoru, a to práva vyplývající ze zápisu, ohrožení nebo porušení
práva, právo na informaci, podmínky omezení práv vyplývajících ze zapsaného průmyslového vzoru, vyčerpání
práv a právo předchozího uživatele.
-stanovuje podmínky zániku a výmazu průmyslového vzoru.
-vymezuje zapsaný průmyslový vzor jako předmět vlastnictví, převod práv k zapsanému průmyslovému vzoru,
obsah a náležitosti licence a podmínky spoluvlastnictví průmyslového vzoru.
- zapsaný průmyslový vzor je předmět vlastnictví (může být spoluvlastněn, děděn apod.)
- stanovuje pravidla řízení o přihlášce průmyslového vzoru, jejího podání, právo přednosti, průzkum přihlášky
průmyslového vzoru, podmínky zápisu průmyslového vzoru do rejstříku a obsahové a formální náležitosti rejstříku
a údajů o průmyslových vzorech zveřejňovaných ve Věstníku.
-Podrobnější ustanovení o řízení obsahuje hlava VII, zejména vztah ke správnímu řízení, podmínky zastavení
řízení, prominutí lhůty, nahlížení do spisu, opravného řízení a podmínky a náležitosti zastupování.
Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a s výjimkou ustanovení o
ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o možnosti volby několika společných zmocněnců, o prominutí
zmeškání úkonu, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí a o ochraně před nečinností, dále
ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu
ukončení řízení o rozkladu a dále ustanovení o účastnících řízení; ustanovení správního řádu o účastnících
řízení podle zvláštního zákona se však použijí.
Úřad průmyslového vlastnictví
- je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. V jeho čele je
předseda jmenovaný vládou.
- úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu
- v rámci správního řízení rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory,
topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede
příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv
- systém ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že ke vzniku těchto práv je třeba
výroku (rozhodnutí) státního orgánu, kterým je právě Úřad průmyslového vlastnictví.
- práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně
přístupné, a zveřejňují se ve Věstníku Úřadu

Ochranné známky a chráněné vzory
Zákon o ochranných známkách
• pojem ochranné známky (jíž se rozumí „označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem
výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících
od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového
vlastnictví“) a okolnosti, které vylučují zápis do rejstříku,

• řízení o přihlášce ochranné známky, zejména náležitosti přihlášky (§ 5), průzkum a zveřejnění vyhlášky ve
Věstníku, námitky proti zápisu do rejstříku a průběh a náležitosti projednání námitek a zápis ochranné
známky,
- přihlášku individuální ochranné známky může podat fyzická nebo právnická osoba, přihlášku
kolektivní ochranné známky mohou podat právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou i sdružení
bez právní subjektivity
- přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné
ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Toto právo vzniká v okamžiku, kdy
přihláška dojde do Úřadu.
- po podání přihlášky ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví provede:
a) formální průzkum, při kterém zjišťuje, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti,
b) věcný průzkum, při němž zkoumá, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k
zápisu do rejstříku (tzn. např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, nedostatek
rozlišovací způsobilosti, klamavé nebo nepravdivé označení atd.)
• práva z ochranné známky, jejich omezení a vyčerpání, podmínky a náležitosti licence a převod a přechod
ochranné známky, přepis majitele ochranné známky a zástavní právo,
• podmínky a náležitosti úpravy ochranné známky, ochrannou dobu (10 let od podání přihlášky s možností
následného prodlužování), zánik ochranné známky a výmaz ochranné známky,
- zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známy výlučné právo tuto známku používat. Platnost
zápisu trvá 10 let ode dne podání přihlášky, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku
prodlužovat podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let.
• podmínky a náležitosti řízení před Úřadem (§ 38 an.) a ustanovení o Rejstříku a Věstníku.
Zákon o užitných vzorech
• pojem užitných vzorů jako formy ochrany „technických řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé
odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná“,
užitný vzor = - užitným vzorem mohou být chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení,
která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti
- druh ochrany pro technická řešení s nižší vynálezeckou úrovní, popř. menšího ekonomického
významu, - ochrana užitného vzoru je jednodušší, rychlejší a méně nákladná než je ochrana patentem
- ochrana užitným vzorem se nehodí v těch případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až v
delším časovém odstupu. Naopak je vzhledem k "rychlosti" řízení ideální pro předměty s kratší
životností.
• subjekty, jimž právo ochrany užitným vzorem svědčí, to jest původce nebo jeho právní nástupce,
• podmínky a náležitosti podání přihlášky a zápisu užitného vzoru,
- o zápis užitného vzoru se žádá přihláškou užitného vzoru podanou nejlépe na předepsaném
tiskopisu u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též "Úřad").
- přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou
vzájemně spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku. Technické řešení musí být v
přihlášce vysvětleno tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit
- podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti
- Úřad podrobí přihlášku užitného vzoru průzkumu zápisné způsobilosti, úřad neprovádí průzkum
věcné způsobilosti k ochraně.
• účinky užitného vzoru (§ 12 an.),
• dobu platnosti užitného vzoru a jeho výmaz, popřípadě podmínky odnětí ochrany
- užitný vzor platí 4 roky od podání přihlášky. Dobu platnosti zápisu užitného vzoru prodlouží Úřad na
žádost majitele dvakrát, vždy o 3 roky.
• náležitosti vedení a správy Rejstříku.
chráněné vzory
- ochrana vnější úpravy výrobku
- chráněný vzor může spočívat ve zvláštním tvaru anebo ve zvláštní úpravě obrysů, kresby nebo barev

(36) Výstavba a zadávání veřejných zakázek ochrana práv k duševnímu
vlastnictví obecně – struktura
zadávání dle zákona o zadávání veřejných zakázek
zadávání (veřejných) zakázek architektonickou nebo urbanistickou soutěží (typy soutěží, subjekty, soutěžní podmínky, soutěžní porota a další podmínky a
náležitosti)

Zadávání dle zákona o zadávání veřejných zakázek
Zákon o veřejných zakázkách
Zákon koncesní – možnosti spolufinancování, tj. rozložení celkové investiční zátěže na více subjektů
Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
- obecná ustanovení – předmět úpravy, subjekty, pojmy
zadavatel veřejné zakázky
a) veřejný
- Česká Republika
- státní příspěvková organizace
- územní samosprávný celek
- právnická osoba, která je zřízená za účelem naplňování veřejného cíle, nebo je převážně financovaná z
veřejných prostředků
b) dotovaný – fyzická nebo právnická osoba, která zadává veřejnou zakázku, která je více než z 50% hrazená
veřejným zadavatelem
c) sektorový - vykonává některou z relevantních činností (plynárenství, teplárenství, energetika, vodárenství
apod.), a to buď na základě zvláštního práva, nebo pokud na něj veřejný zadavatel může uplatňovat dominantní
vliv disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou osobou, nebo jmenuje či volí více než
polovinu členů v jejím
statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.
d) centrální - Centrálním zadavatelem je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, spočívající v
tom, že pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně
prodává jiným zadavatelům provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební
práce na účet jiných zadavatelů.
Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli,
jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná
zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné
smlouvy.
veřejné zakázky podle předmětu činnosti:
• veřejná zakázka na dodávky - veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci (dále jen „zboží“), a to
zejména formou koupě, je to také poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení takového zboží do
provozu
• veřejná zakázka na služby - Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na
dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce,
• veřejná zakázka na stavební práce - je veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení stavebních prací,
provedení stavebních prací a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo zhotovení stavby
veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty
(tu zadavatel stanoví podle obdobných projektů nebo na základě průzkumu trhu)
a) nadlimitní - Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle
odpovídá nejméně finančnímu limitu (na dodávky a služby 4290000, 6607000, 13215000; na stavební práce
165288000)
b) podlimitní - Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v
případě veřejné zakázky na dodávky a na služby nejméně 2000000, na stavební práce nejméně 6000000,
c) malého rozsahu – veřejná zakázka, jejíž hodnota nedosáhne předchozích hodnot
limit – stanovený v prováděcí vyhlášce podle typu zákázky
- stanovuje náležitosti rámcové smlouvy
- rozdělení zakázek podle výše předpokládané hodnoty:

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí zadavatelem předpokládaná
výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely
postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením.
- dále stanovuje další pojmy a stanovuje okruh obecných výjimek z působnosti zákona
-podmínky hospodářské soutěže
Zadávací řízení
druhy zadávacích řízení:
• otevřené řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, kteří mají zájem,
• užší řízení, ve kterém mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci (min. 5),
• jednací řízení s uveřejněním - jestliže v předchozím otevřeném řízení, užším řízení nebo soutěžním dialogu byly
podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky, k jednání vyzve všechny dodavatele, kteří podali nabídku
• jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více zájemců;
• soutěžní dialog - pro zadání veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění (tzn. kde zadavatel není
schopen přesně určit technické podmínky nebo finanční požadavky apod.)
• zjednodušené podlimitní řízení – při nižší částce budoucího plnění
-Podmínky použití zadávacích řízení
-zahájení a průběh zadávacího řízení – pro průběh zadávacího řízení stanovuje podrobněji podmínky pro úpravu
návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním, zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před
podáním nabídek, podmínky pro jednací bez uveřejnění, pro soutěžní dialog, a pro zjednodušené podlimitní
řízení
-lhůty
- náležitosti zadávací dokumentace a technické podmínky
-požadavky na kvalifikace
Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikace musí obsahovat požadovaný rozsah kvalifikace, základní
způsob průkazu splnění kvalifikace, stanovit dobu pro prokazování splnění kvalifikace, základní kvalifikační
předpoklady, ekonomické a finanční předpoklady, technické kvalifikační předpoklady; pro účely prokazování
kvalifikace stanovuje požadavky na pravost a stáří dokladů, oznamování a prokazování změn v kvalifikaci,
podmínky na posouzení kvalifikace a postup při nesplnění kvalifikace, podmínky pro omezení počtu zájemců
v užším řízení, jednací řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu a prokazování kvalifikace u podlimitní veřejné
zakázky. Sektorovému zadavateli se ukládá požadovat při posuzování : rozsah kvalifikace, prokazování splnění
kvalifikace, doba prokazování splnění a omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení
s uveřejňováním.
-Nabídky
-hodnotící komise
-posouzení nabídek
-ukončení zadávacího řízení
-výběr nejvhodnější nabídky (uzavření smlouvy s dodavatelem, oznámení o výsledku řízení)
> navazuje-li zadání veřejné zakázky na služby na veřejnou soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel má být
veřejná zakázka zadána vítěznému účastníku nebo jednomu z vítězných účastníků, použije zadavatel k
jednání o smluvních podmínkách též jednací řízení bez uveřejnění; je-li více vítězných účastníků, musí být
přizváni k jednání všichni.
Zvláštní postupy v zadávacím řízení
Zvláštní podmínky stanovuje zákon pro jednací řízení bez uveřejnění u zadavatele v odvětví vodního
hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a u zadavatele podlimitní veřejné zakázky.
-podmínky předběžného oznámení
-podmínky pravidelného předběžného oznámení
- požadavky na uzavírání rámcových smluv
rámcová smlouva - v. z. musí být realizována na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním
či více uchazeči, uzavřená na dobu určitou (nesmí být delší než 4 roky), která upravuje zejména cenu a
množství
-požadavky na realizaci zadávání zakázek prostřednictvím dynamického nákupního systému
- podmínky elektronické aukce
-další instituty

Soutěž o návrh
Pro architektonické urbanistické inženýrské soutěže vymezené v pojmu soutěž o návrh - Soutěží o návrh se
rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen „návrh“).
-dále jsou specifikovány podmínky a náležitosti, průběh soutěže, porota …
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
- dohled nad dodržováním zákona, výkon dohledu, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, správní delikty,
vymezení , stanovení pokut, smírčí řízení
Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů
kvalifikace dodavatelů
- zákon vymezuje základní kvalifikační kritéria, která splňuje ten:
• kdo není v likvidaci,
• proti komu v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
kdo nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
• kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li
o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické
• kdo nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno
splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek;
prokazování finanční a ekonomické způsobilosti
a) vyjádření banky
b) účetní uzávěrkou
c) výkonem celkového obratu
d) dokladem pojištění za škodu
přílohy zákona
Příloha č. 1 – Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku EU
Příloha č. 2 – Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku EU - mj. služby architektů,
inženýrské (projektové) služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, služby krajinného inženýrství;
související služby vědecko-technického poradenství, služby zkušeben a provádění analýz
Příloha č. 3 – Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a) – stanovuje, co je veřejnou zakázkou na stavební
práce

Zadávání veřejných zakázek architektonickou nebo urbanistickou soutěží – vše zadat atelieru SKUTEK!
architektonické a urbanistické zakázky lze zadat trojím způsobem:
a) podle zákona o veřejných zakázkách (soutěž o návrh)
b) podle Soutěžního řádu ČKA
c) podle občanského zákoníku (veřejná soutěž) a obchodního zákoníku (obchodní veřejná soutěž)
- architektonické a urbanistické soutěže používají klienti obvykle zejména při uskutečňování větších a
nákladnějších záměrů, jejichž obtížnost řešení si dokonce nezřídka vyžaduje konat i více kol soutěží, během
nichž představa a záměr znenáhla uzrávají.
- úspěšnost řešení je podmíněna dodržením několika základních zásad.
- vyhlašovatel by měl zejména:
- Důkladně rozvážit představy a nejpřesněji si definovat o co usiluje
- zvážit co je cílem soutěže – soutěž ideová(pro zisk nápadů a jejich využití), soutěž projektová (pro zisk
budoucího uskutečnitele zakázky)
- ke zpracování soutěžních podmínek vyhledat odborníky
- vyhledat a jmenovat porotu zkušenou , zodpovědnou, nezávislou

- pro operativnost poroty omezit počet členů na minimum
- neukládat v soutěžních podmínkách zbytečně mnoho závazných podmínek řešení – jelikož podmínky soutěže
jsou nabídkou smlouvy, kterou jsou všichni účastníci vázáni
- uvážit finanční možnosti a přizpůsobit jim rozsah soutěže
- soutěže ČKA nelze zpochybnit leda cestou civilněprávního sporu (proti rozhodnutí poroty se lze odvolat,ale
v řízení je limitováno, na rozdíl od zákona veřejných zakázek, kde jsou limitovány jen první tři procesní úkony, ale
řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže již limitováno není)
- na rozdíl od jiných postupů podle zákona o veřejných zakázkách umožňuje architektonická soutěž požadovat
řešení a za tato řešení poskytnout protiplnění (ceny, odměny, náhrady nákladů spojených s účastí v soutěži
vyzvané)
- cíle soutěží je na základě nezávislého názoru poroty poskytnout vyhlašovateli oporu pro politická a ekonomická
rozhodnutí
- zadavatel není vázán rozhodnutím poroty uvedeným v protokolu o hodnocení návrhů, pokud si to vyhradil v
oznámení soutěže o návrh. V opačném případě musí zadavatel respektovat rozhodnutí poroty.
- účastníci (každý kdo splní požadavky) musí splnit kvalifikační požadavky podle zákona o veř. zakázkách –
kromě základním požadavků (viz. výše) i technické vybavení, odbornost týmu, zkušenost s podobnými projekty (>
tzn., že soutěže mohou být omezené na osoby autorizované, ne pro laiky a studenty)
typy soutěží
a) podle předmětu řešení - architektonická
- urbanistická
- konstrukční
b) podle okruhu účastníků - veřejné (vždy anonymní, otevřené největšímu počtu zájemců)
- vyzvané (anonymní nebo neanonymní - častěji)
- kombinované (zásadně anonymní)
c) podle počtu kol - jednokolové
- dvoukolové (vícekolové) – u soutěží na složitější stavby, u nichž je potřeba dobírat se
výsledku postupnými kroky zpřesňování návrhu, obě kola musí vyhodnotit stejná porota
1. kolo – ideové řešení
2. kolo – může už probíhat neanonymně, zadání může být upřesněno, soutěžní lhůta 2.kola
musí skončit nejpozději 6 měsíců po vyhlášení výsledků 1.kola
d) podle formy zpracování - ideové
- projektové
- soutěžní řád ČKA stanovuje okruh osob vyloučených ze soutěžení, které by mohly
být podjaté (např. účastí na přípravě soutěže nebo jejího záměru, vztahem ke klientovi
či členům poroty apod.)
soutěžní podmínky
= nabídka smlouvy, přihlášením do soutěže zájemci tuto smlouvu přijímají
- měly by být zpracovány s pomocí odborníků, aby byl jasně a zřetelně vymezen:
a) účel a předmět soutěže – záměr vyhlašovatele
b) charakter řešeného problému
c) rozsah řešení
d) priority řešení a z nich odvodit rozsah závaznosti požadavků
- doporučuje se omezit závazná kriteria a spíše stanovit více orientačních (doporučených) kritérií
- čas k zodpovídání dotazů k podmínkám nesmí přesáhnout polovinu soutěžní lhůty
porota
- vždy lichý počet: nejméně 3, nejvíce jedenáct členů
- počet náhradníků – asi třetina počtu členů poroty
- spolupracuje už na zadání soutěže

