
1 ORGANIZACE VÝSTAVBY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE

1.1 Fáze p ípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou 

Pr b h p ípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou je možné rozd lit do fází, z nichž každá má
sv j význam. Jsou to fáze:

- p ípravná

Zahrnuje období od vzniku myšlenky na realizaci konkrétního projektu až po rozhodnutí investora o
realizaci. V jejím pr b hu se zpracovává p ípravná dokumentace, jako podkladový materiál pro
rozhodnutí investora o realizaci. V kladném p ípad  se b hem jejího pr b hu uskute ní územní ízení o
umíst ní stavby k získání územního rozhodnutí o umíst ní stavby. 

- souborného ešení projektu

Je fází mezi rozhodnutím o realizaci projektu a uzav ením p íslušných smluv na vlastní realizaci.

V jejím pr b hu se zpracovává dokumentace souborného ešení projektu na jejímž základ  se uzavírají
smlouvy - na realizaci projektu, zpracování dokumentace dalších ástí projektu. Sou ástí je také
poptávkové ízení na dodávky jednotlivých ástí stavby a technologie, stavební ízení k získání
stavebního povolení. Kon í uzav ením smluv na realizaci projektu.

- zpracování realiza ní dokumentace 

V jejím pr b hu se zpracovává realiza ní dokumentace – asto se prolíná již s fází realizace projektu.

- realizace projektu

Za íná jednorázovým nebo postupným p edáním realiza ní dokumentace, postupuje p es vlastní
realizaci a kon í p ipraveností stavby k provoznímu se ízení, zkušebnímu provozu nebo pouze
p ipraveností k prokázání možnosti užívání v souladu s cílem projektu.

M že probíhat po etapách – po ucelených ástech stavby – provozních souborech.

Ukon ení této fáze je podmín no:

a) - bu  kolauda ním ízením a získáním kolauda ního rozhodnutí;

- nebo rozhodnutím o prozatímním užívání stavby; 

- nebo povolením p ed asného užívání.

b) - p ipraveností uživatele k užívání stavby, nebo její ásti;

 - p ipraveností ke zkušebnímu provozu.

- vyzkoušení a pr kazu

Je záv re nou fází. Na za átku je vymezena p ipraveností stavby ke komplexnímu se ízení,
k zkušebnímu provozu, nebo pouze p ipraveností k prokázání možnosti užívání v souladu s cílem
projektu a kon í kolauda ním ízením a p evzetím stavby investorem. 

Hlavním smyslem je prokázat zda bylo i nebylo dosaženo cíl  projektu. Sou ástí m že být zkušební
provoz, garan ní zkoušky p ípadn  kolauda ní ízení, pokud bylo zatím povoleno pouze prozatímní
užívání.

P evzetím díla po íná b žet záru ní lh ta – standardn  t íletá, jinou lze sjednat ve smlouv .

U n kterých projekt  se mohou n které fáze navzájem prolínat, u menších projekt  mohou být 
jednotlivé fáze navzájem slou ené.
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Obr. 1 Fáze výstavby s nazna ením základních vztah .

1.2 Správní ízení v pr b hu výstavby

V pr b hu p íprav a realizace projektu spojeného s výstavbou probíhají následující správní ízení:

- územní ízení;
- stavební ízení;
- kolauda ní ízení;
- ízení, která vedou k na ízením ú astník m stavby. 

1.2.1 Územní ízení

Územní rozhodnutí je rozhodnutí správní. Ur uje se  v n m stavební pozemek, umíst ní stavby na n m,
podmínky pro projektové ešení stavby. Podléhají mu všechny stavby bez ohledu na jejich stavebn
technické provedení. Z povinnosti jsou vy aty stavební úpravy, udržovací práce, drobné stavby, stavby
v uzav ených prostorách, a za ízení vojenské správy.

Druhy územního rozhodnutí:
- rozhodnutí o umíst ní stavby;
- rozhodnutí o využití území; 
- rozhodnutí o chrán ném území nebo pásmu;
- rozhodnutí o stavební uzáv e.
Územní rozhodnutí – „Rozhodnutí o umíst ní stavby“ platí dva roky ode dne vydání. V této lh t  musí 
být podána žádost o stavební povolení.
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1.2.2 Stavební ízení

Stavebnímu ízení podléhají všechny stavby bez z etele zda slouží k bydlení, ob anskou vybavenost,
skladování, výrobu, dopravu, rozvod energií, vodní hospodá ství, rekreaci, civilní obranu. Podléhají mu i 
všechny zm ny stavby (nadstavby, p ístavby a stavební úpravy).

Orgány stavebního ízení jsou p íslušné stavební ú ady. Ty také stanovují rozsah dokumentace pro
stavební ízení. V tšinou tato dokumentace obsahuje tyto dokumenty:

a) Souhrnnou zprávu, len nou na pr vodní a technickou ást;

b) Výkresovou dokumentaci shrnující technické ešení stavby tj: - stavební ást, technologickou ást,
zásobování vodou a kanalizaci, vytáp ní, technické plyny, vzduchotechniku, silnoproud a osv tlení,
slaboproudé rozvody, m ení a regulaci, odpadové hospodá ství, statickou ást;

c) Doklady (stanoviska správc  sítí, stanoviska vlastník , stanoviska p íslušných ú ad  z hlediska
ekologie).

Stavební ízení je ukon eno vydáním stavebního povolení.

1.2.3 Kolauda ní ízení

Všechny stavby, postavené na základ  stavebního povolení, se mohou trvale užívat až po kolaudaci.
Stavbu lze kolaudovat jako celek nebo po ástech, schopných samostatného užívání (provozní soubor).
Cílem kolauda ního ízení je zjistit, zda stavba odpovídá podmínkám ve stavebním povolení. 

Kolauda ní ízení se zahajuje na základ žádosti stavebníka. Výsledkem kolauda ního ízení je
Povolení k trvalému užívání. Toto povolení m že být:

a) bez závad;

b) s drobnými závadami, které nebrání trvalému užívání. U každé závady musí být uveden termín
k jejímu odstran ní.

V p ípad  takových závad, které nedovolují trvalé užívání, musí být po jejích odstran ní zahájeno nové
kolauda ní ízení.

Po úsp šné kolaudaci následuje p edání díla, jehož sou ástí je vždy p edání tzv. projektové
dokumentace skute ného stavu, tj. sady projek ní dokumentace do které jsou zaznamenány všechny
zm ny a odchylky, ke kterým došlo v pr b hu výstavby proti projektu.

1.2.4 ízení, která vedou k na ízením ú astník m stavby

Typickým p íkladem je odstran ní stavby. Iniciátorem ízení m že být stavebník, nebo stavební ú ad.
Obvyklými d vody jsou ohrožení zdraví, nelze provést hospodárnou opravu, neodstranitelná závada,
uplynutí doby povolení pro do asnou stavbu, stavba byla postavena bez stavebního povolení, stavba
brání nové stavb  ve ve ejném zájmu.

1.3 Dokumentace

Dokumentace je obecn  pojem který znamená souhrn dokument , které jsou zdrojem a nosi em
informací. Ve spojení s výstavbou se používá výraz dokumentace projektu.

1.3.1 Dokumentace projektu

Je dokumentace pot ebná v jednotlivých fázích výstavby. Zahrnuje sou asn i dokumentaci pot ebnou
k ve ejnoprávním ízením. Vzniká projektováním a eší jak p edm t projektu, tak také postup a 
podmínky jeho p ípravy a realizace. N kdy se nahrazuje pojmem - synonymem Dokumentace stavby.
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Lze ji lenit podle:

- fází výstavby na:

- dokumentaci p ípravné fáze projektu;

- dokumentaci souborného ešení projektu;

- dokumentaci realiza ní;

- dokumentaci skute ného provedení stavby;

    resp. na: 

- dokumentaci Basic Design;

- dokumentaci Detail Design;

- podle p íslušnosti k jednotlivým ve ejnoprávním ízením na: 

- dokumentaci k územnímu ízení o umíst ní stavby; 

- dokumentaci ke stavebnímu ízení;

- dokumentaci skute ného provedení stavby v rozsahu pot ebném pro kolauda ní ízení;

- podle ú astník  výstavby na: 

- dokumentaci zadávací;

- dokumentaci pro vyhledání dodavatele stavby; 

- dokumentaci pro ur ení kone ného provedení stavby;

- dokumentaci dodavatelskou a provozní;

- podle odborného zam ení dodavatel  - na výrobní, stavební a montážní;

- dodavatelé výrobk  zpracovávají pr vodní technickou dokumentaci;

- dokumentaci za ízení staveništ

1.3.2 Dokumentace p ípravné fáze projektu 

Je dokumentace zpracovaná v p ípravné fázi projektu. Slouží p edevším jako podklad pro rozhodnutí o
realizaci projektu. Obvykle zahrnuje podnikatelský zám r, technickoekonomickou studii, dokumentaci
pro získání územního rozhodnutí o umíst ní stavby a další. 

1.3.3 Dokumentace souborného ešení projektu 

Je dokumentace projektu, která rozpracovává dokumentaci p ípravné fáze do podrobností fáze
souborného ešení projektu, které jsou pot ebné k uzav ení smluv s realizátory projektu a do úrovn
dokumentace ke stavebnímu ízení.

Na této úrovni dokumentace již musí být vy ešeny všechny vn jší a vnit ní souvislosti a návaznosti
projektu.

1.3.4 Dokumentace realiza ní

Je dokumentace projektu zpracovaná adresn  pro pot eby daného konkrétního projektu, která slouží:

- realizátorovi projektu k jeho realizaci;
- uživateli díla;
- stavebníkovi k navazujícím inovacím. 
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Realiza ní dokumentace obvykle zahrnuje:

- dopracování dokumentace souborného ešení projektu;

- dokumentaci stavební a montážní; 

- ásti dokumentace výrobní;

- pr vodn  technickou dokumentaci;

- dokumentaci za ízení staveništ ;

- dokumentaci provozní. 

1.3.5 Dokumentace skute ného provedení stavby

Tuto dokumentací p edstavují ásti dokumentace projektu, do kterých jsou zaznamenány zm ny a 
úpravy provedené v pr b hu fáze realizace projektu a v pr b hu fáze vyzkoušení a pr kaz .

Pro pot eby kolauda ního ízení, pop . rozhodnutí o prozatímním užívání stavby nebo povolení
p ed asného užívání stavby musí být dohodnutým zp sobem opravena dokumentace ke stavebnímu
ízení d íve schválená jako podklad pro stavební povolení.

Stejn  musí být opravena dokumentace provozní i dokumentace p edávaná investorovi.

1.3.6 Dokumentace – Basic Design 

Ozna ení používané zejména v souvislosti se zahrani ními dodávkami. Na úrovni této dokumentace se
obvykle eší vn jší a vnit ní souvislosti projektu. Ur uje také základní postup p i realizaci stavby a
poskytuje základní informace o její výsledné podob  a jejím budoucím užívání.

Úrove  zpracování je srovnatelná s úrovní zpracování dokumentace souborného ešení projektu.

1.3.7 Dokumentace – Detail Design 

Navazuje na dokumentaci – Basic Design, ze které vychází.

Úrove zpracování je srovnatelná s úrovní zpracování dokumentace pro ur ení kone ného provedení 
stavby resp. s dokumentací realiza ní.

1.3.8 Dokumentace k územnímu ízení pro umíst ní stavby

Je dokumentace projektu pot ebná v p ípravné fázi k získání územního rozhodnutí o umíst ní stavby. 
P ipojuje se k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umíst ní stavby. 

Územní rozhodnutí je rozhodnutí správní. Ur uje se v n m stavební pozemek, umíst ní stavby na n m,
podmínky pro projektové ešení stavby. Podléhají mu všechny stavby bez ohledu na jejich stavebn
technické provedení.

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne vydání. V této lh t  musí být podána žádost o stavební
povolení.

len ní dokumentace k územnímu ízení pro umíst ní stavby: 

a) pr vodní ást + technická ást

b) výkresová ást

c) doklady
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1.3.9 Dokumentace ke stavebnímu ízení

Je dokumentace projektu pot ebná ve fázi souborného ešení projektu k získání stavebního povolení, je
p ílohou žádosti o stavební povolení. Pro pot eby stavebního zákona a p edpis  navazujících se
používá pojem projekt stavby pro stavební povolení, který má shodný význam.

Stavebnímu ízení podléhají všechny stavby bez z etele zda slouží k bydlení, ob anskou vybavenost,
skladování, výrobu, dopravu, rozvod energií, vodní hospodá ství, rekreaci, civilní obranu. Podléhají mu i 
všechny zm ny stavby (nadstavby, p ístavby a stavební úpravy).

Orgány stavebního ízení jsou p íslušné stavební ú ady. Ty také stanovují rozsah dokumentace pro
stavební ízení. V tšinou tato dokumentace obsahuje tyto dokumenty:

d) Souhrnnou zprávu, len nou na pr vodní a technickou ást;

e) Výkresovou dokumentaci shrnující technické ešení stavby tj: - stavební ást, technologickou ást,
zásobování vodou a kanalizaci, vytáp ní, technické plyny, vzduchotechniku, silnoproud a osv tlení,
slaboproudé rozvody, m ení a regulaci, hromosvody, odpadové hospodá ství, statickou ást;

f) Doklady (stanoviska správc  sítí, stanoviska vlastník , stanoviska p íslušných ú ad  z hlediska
ekologie).

Stavební ízení je ukon eno vydáním stavebního povolení.

Pozn.: Dokumentace k územnímu ízení pro umíst ní stavby a Dokumentace ke stavebnímu ízení mají
stejné len ní, liší se však svým obsahem. Dokumentace k územnímu ízení pro umíst ní stavby 
vyty uje koncepce a zásady, umíst ní a provedení budoucí stavby. Dokumentace ke stavebnímu ízení
p edkládá podrobné podklady.

1.3.10 Dokumentace skute ného provedení stavby pro kolauda ní ízení

Tuto dokumentací p edstavují ásti dokumentace projektu, do kterých jsou zaznamenány zm ny a 
úpravy provedené v pr b hu fáze realizace projektu a v pr b hu fáze vyzkoušení a pr kaz .

Pro pot eby kolauda ního ízení, pop . rozhodnutí o prozatímním užívání stavby nebo povolení
p ed asného užívání stavby musí být dohodnutým zp sobem opravena dokumentace ke stavebnímu
ízení d íve schválená jako podklad pro stavební povolení.

Stejn  musí být opravena i dokumentace provozní i dokumentace p edávaná investorovi.

1.3.11 Dokumentace zadávací

Je dokumentací, která se p ikládá k poptávce nebo podmínkám ve ejné obchodní sout že jako podklad
nutný pro vypracování nabídky. Podle charakteru poptávky m že být zpracována na úrovni: 

- p ípravné dokumentace projektu (vyšší dodávka na klí );

- dokumentace souborného ešení projektu (vyšší kompletovaná dodávka);

- dokumentace realiza ní (nestandardní výrobky, práce, služby). 

1.3.12 Dokumentace pro vyhledání dodavatele stavby

Jde  o dokumentaci – podklady, která slouží jako materiál pro vyhledání dodavatele stavby nebo jako
podklad pro výb rové ízení na dodávku stavby, na jejímž základ  je možné objektivn  vypracovat
nabídku.

Je v cí investora jak podrobnou dokumentaci pro vyhledání dodavatele stavby nechá zpracovat.
P esnosti zadávací dokumentace pak odpovídá p esnost nabídky a její míra volnosti jejího výkladu.
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1.3.13 Dokumentace pro ur ení kone ného provedení stavby

Je dokumentace, která vznikne propracováním dokumentace projektu do té úrovn , aby potenciálnímu
dodavateli stavby bylo z ejmé, jaké jsou požadavky autora návrhu na kvalitu a charakteristické
vlastnosti stavby a instalovaných za ízení resp. jejích ástí.

Pozor nezam ovat s dopracováním dokumentace souborného ešení projektu, kterým se
dokumentace souborného ešení projektu dopracuje do podrobností posta ujících, aby se stala
podkladem pro výrobní p ípravu dodavatele a k provedení stavby na staveništi.

Nad rámec této dokumentace si dodavatel (zhotovitel) v p ípad  pot eby zajiš uje realiza ní
(dodavatelskou) dokumentaci.

1.3.14 Dokumentace provozní

Je sou ástí realiza ní dokumentace, p ípadn  dokumentace skute ného provedení stavby. Slouží 
uživateli díla, vzniklého realizací projektu, k jeho užívání. Pro její zpracování jsou obvykle nutné n které
další ásti dokumentace projektu a pr vodní technická dokumentace jednotlivých výrobk .

1.3.15 Dokumentace dodavatelská

Zahrnuje dokumentaci projektu resp. realiza ní dokumentaci projektu, kterou zpracovává vyšší
dodavatel pop . dodavatel pro pot ebu realizace své vyšší dodávky, pop . dodávky ur ené pro konkrétní
stavbu. Zárove  zahrnuje p edávanou dokumentaci odb rateli, jako sou ást dodávky, pop .samostatn ,
jako sou ást realiza ní dokumentace projektu. 

1.3.16 Dokumentace stavební a montážní 

Je dokumentace realiza ní, která je jako dokumentace projektu adresn  zpracovaná pro pot eby
realizace stavebních a montážních prací, stavebního objektu, pop . stavební ásti stavby, technického
za ízení.

1.3.17 Dokumentace za ízení staveništ

Realiza ní dokumentace sloužící k vybudování, udržování a likvidaci za ízení staveništ  vybudovaného
pro p echodnou dobu výstavby.

1.4 Ú astníci výstavby

Organiza n se u velkých staveb rozlišují následující ú astníci výstavby:

Investor – financuje stavbu, m že mít sv j technický úsek, který dohlíží na pr b h stavby z hlediska
investora.

Generální projektant – zajiš uje veškerou dokumentaci stavby. V tšinou má své subdodavatele, kte í
zpracovávají díl í projekty. P i vlastní výstavb  zajiš uje stavební dozor, který eší vzniklé problémy
b hem realizace projektu.

Generální dodavatel – provádí vlastní výstavbu podle projektových podklad  generálního projektanta.
V tšinou se rozlišuje generální dodavatel stavební ásti a generální dodavatel technologie.
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2 OBCHODN -TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

2.1 Etapy obchodn  technických jednání 

V pr b hu obchodn  technických jednání mezi zákazníkem a dodavatelem se dají rozlišit následující
etapy jednání:

1. Poptávkové ízení. Poptávku vystavuje budoucí zákazník (m že to být generální dodavatel,
dodavatel, subdodavatel, projek ní organizace) na možného, potencionálního dodavatele (výrobce,
nebo jeho obchodní zastoupení). V poptávce poptávající specifikuje svoje požadavky, u složit jších
poptávek poptávku doprovází další technicko obchodní jednání.Pro výb r dodavatele se požaduje
výb r z n kolika dodavatel . Proto se poptává u více dodavatel .

2. Nabídkové ízení – nabídku vypracovává dodavatel. Nabídka musí obsahovat následující údaje:

- technickou specifikaci nabízeného zboží. ím je specifikace podrobn jší, tím je nabídka jasn jší.
P edevším u technicky složitých dodávek m že v budoucnu, p i realizaci dodávky dojít ke spor m
co bylo resp. nebylo p edm tem nabídky. V takovém p ípad  je podrobná technická specifikace
neocenitelná.

- cenu v etn  platebních podmínek (platba p edem, platba po etapách, platba po dodávce, akreditiv),

- paritu ceny (INCOTERMS 2000) a p ejímací podmínky.

- dodací lh tu

- délku záru ní lh ty

- dobu platnosti nabídky 

3. Objednávka – ukon uje nabídkové ízení. Objednávku vypracovává zákazník. V tšinou se
odvolává na nabídku a potvrzuje s ní souhlas nebo specifikuje odchylky. U složit jších objednávek
se odchylky mezi nabídkou a objednávkou eší p ípadným zápisem nebo další dokumentací.

4. Potvrzení objednávky – vystavuje dodavatel. Právní akt, pokud se proti p ípadným nedostatk m
v potvrzení zákazník neodvolá a nevyžaduje zm nu, pak p ípadné vícenáklady z toho plynoucí jdou
na jeho vrub. Zejména u složit jších zakázek nahrazuje potvrzení objednávky kupní smlouva (u 
kusových dodávek) resp. smlouva o dílo (realizace díla spojená s pracovními výkony v etn
dodávek materiálu). Pokud není uzav ena smlouva ve všech nejasnostech platí Obchodní zákoník.
Smyslem smluv je vždy blíže up esnit obecné formulace Obchodního zákoníku do konkrétních
podmínek, které mohou nastat p i realizaci zakázky. Sou ástí smlouvy, resp. potvrzení objednávky
je obvykle také penále za nedodržení technických parametr  nebo termín  dodávky.

2.2 Pr vodní technická dokumentace výrobku

Technickou dokumentaci výrobku zpracovává technický úsek výrobce. Její forma je daná jeho
zvyklostmi. P esto jí lze d lit podle asového postupu jejího zpracovávání a ú elu k emu slouží. Podle
asového postupu se rozlišuje:

2.2.1 Projek ní dokumentace (technická specifikace výrobku) 

Obsahuje všechny pot ebné údaje pro konstrukci, zkušebnu i zákazníka o technických vlastnostech
za ízení v etn  základního technického ešení, obvodového schéma, rozm rového ná rtku a
speciálních požadavk  zákazníka.

Na základ  technické specifikace se provede objednávka subdodávek. Podle zp sobu organizace
práce objednává bu  vše projektant, nebo složit jší dodávky (kompletace zboží) projektant a
subdodávky pro výrobu konstruktér. Každá subdodávka má jinou dodací lh tu a proto se musí
objednávat tak, aby subdodávky byly v as k dispozici.
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2.2.2 Konstruk ní dokumentace 

Výrazn  se liší podle typu výrobku. Na základ  konstruk ního ešení se sestavuje materiálová rozpiska,
podle které se objednává konstruk ní materiál. 

Pat í sem výkresy sestavení, výkresy detail , výkresy rozmíst ní p ístroj  nebo sou ástek a kusovník
(materiálová rozpiska) materiálu a díl . Z kusovníku musí být jasné, jak je materiál zajišt n ( íslo
objednávky, skladový materiál, vyráb ný díl). 

2.2.3 Technologická dokumentace

Stanovuje technologický postup a sled operací a pot ebný technologický as, nutný na provedení dané
operace. Sou ástí technologické dokumentace jsou mzdové lístky nebo jiná forma stanovení finan ní
odm ny.

2.2.4 Zkušební p edpis

Zkušební p edpis vypracovává projektant spole n  se zkušebním technikem. Zkušební p edpis
stanovuje postup zkoušení výrobku jak v pr b hu výroby, tak p i kone ném ov ení funkce a kvality
výrobku. N kdy jsou na p ání zákazníka provád ny speciální zkoušky, které jsou samostatnou položkou
potvrzení objednávky.

Rozlišují se proto zkoušky:

- kusová zkouška – u každého výrobku

- prototypová zkouška – u prvého výrobku daného typu 

- speciální zkoušky dle požadavk  zákazníka – na vyžádání 

2.2.5 Zkušební protokol

Zkušební protokol je dokument o provedených zkouškách. Obsahuje postup zkoušky nebo odkaz na
zkušební p edpis, výsledky m ení (parametry, charakteristiky, nam ené teploty a pod.) a zhodnocení,
zda výrobek vyhov l nebo nevyhov l údaj m v potvrzení objednávky.

2.2.6 Zápis o p ejímce u dodavatele 

Pokud si zákazník dojednal v potvrzení objednávky p ejímku u dodavatele, je vyzván k ú asti p i
zkouškách a na záv r je sestaven zápis, ve kterém zákazník stvrzuje p evzetí zboží bez p ipomínek
nebo udává p ipomínky k p ejímce. Zp sob jejich ešení se pak dojednává dalším obchodn
technickým jednáním.

2.2.7 Zápis o uvedení do provozu 

U složitých za ízení bývá sou ástí hospodá ské smlouvy uvedení za ízení do provozu u zákazníka.
Mnohdy bývá uvedení do provozu obsahem samostatné hospodá ské smlouvy se specializovanou
firmou. Po montáži a provedení dohodnutých zkoušek se provádí 72 – hodinová zkouška
bezporuchového provozu. 
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3 TECHNICKÉ NORMY A NORMALIZACE

3.1 Závaznost norem

Technické normy zachycují stav techniky v daném období. Normy jsou nezávazné vyjma norem, které
jsou prohlášeny jako závazné (ochrana zdraví, životního prost edí a pod.). Normy jsou nezávazné
proto, aby neomezovaly technický pokrok, možnosti individuálního rozvoje a další rozvoj v oblasti
techniky. V p ípad  nedodržení technických doporu ení normy nese výrobce nebo dodavatel
odpov dnost za zajišt ní bezpe nosti sám.

eská republika má své vlastní normy, ozna ované SN. Tyto normy vydává eský normaliza ní
institut.

V sou asné dob ustupuje význam národních norem do pozadí a p echází se na Evropské normy.
Normy SN, které jsou „harmonizovány“ s Evropskými normami, jsou ozna ovány „ SN EN XXXXX“.
Harmonizace normy znamená, že národní norma obsahuje všechny požadavky a ustanovení normy
EN, m že ale obsahovat n která ustanovení navíc. 

V EU i v R má každý výrobce nebo dodavatel dv  možnosti:

Dodržet dobrovoln  požadavky národních norem. V p ípad  sporu má potom silný d kazní prost edek,
že jednal v souladu s právem.

Použít jiné technické ešení v rozporu s požadavky národních norem. V p ípad sporu musí potom 
prokázat, že jeho výrobek odpovídal poznatk m v dy a techniky, které existovaly v dob , kdy byl
výrobek uveden na trh. 

3.2 Zpracovatelé norem

Mezinárodní technické normy se zpracovávají v normaliza ních organizacích, jejichž innosti se m že
zú astnit národní normaliza ní komise kteréhokoli zem  sv ta.

Zásadní zm na v tvorb  norem nastala v r. 1985, kdy Evropské spole enství vydalo zásady tzv. nového
p ístupu (new approach). Ten vychází z p esv d ení, že urychlené sjednocení norem je možné jen na
základ  spole ných právních p edpis , podporujících zavád ní jednotlivých norem. Proto Evropská
komise vydává tzv. directivy – sm rnice k významným otázkám ochrany zdraví, životního prost edí
apod. Ty jsou pro lenské zemn  závazné a lenské zemn  je musí ve stanovené dob  transponovat
do svých právních p edpis . D ležité je, že direktivy se omezují na stanovení základních technických
požadavk . Detailní ešení je v cí harmonizovaných evropských norem.

Ve direktivách se podle závažnosti problematiky stanovují r zné zp soby certifikace, kterými musí
výrobce p ed uvedením výrobku do ob hu prokázat, že výrobek odpovídá požadavk m p íslušné
direktivy.

Hlavní mezinárodní normaliza ní organizace s celosv tovou p sobností jsou:

ISO International Organization for Standartization – Mezinárodní normaliza ní organizace. Ustavena
v r.1946 v Londýn , v sou asné dob  má sídlo v Ženev . Zpo átku se soust e ovala na základní
normy ve strojírenství (pravidla kreslení, lícování, jednotky, zna ky), p edm tové normy d ležitých
sou ástí (závity šroub , ložiska), normy materiál  (specifikace ocelí a pod.). V sou asné dob  se 
v nuje i dalším oblastem techniky (chemie, plasty, zpracování informací, atomová energie, balící
technika atd.). Velice známa je ada norem ISO 9000 na kvalitu výroby a její certifikaci. Nová norma 
nebo revize starší normy probíhá nejprve v pracovních skupinách podle schváleného plánu. Po
zpracování je návrh rozeslán národním normaliza ním komisím k p ipomínkám a po jejich projednání je
norma vydána jako norma ISO. 

IEC International Electrotechnical Commission – Mezinárodní elektrotechnická komise. Ustavena
v r.1906 v Londýn , od r.1947 má sídlo v Ženev . Rovn ž IEC p ipravuje své dokumenty v pracovních
skupinách s podobným postupem, jako ISO. Kone ný dokument IEC se nazývá Recommendation –
Doporu ení. IEC se zabývá jak silnoproudou, tak i slaboproudou elektrotechnikou.
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CEN Evropská komise pro normalizaci. Byla vytvo ena v r.1960 v souvislosti s pot ebami EHS a její
innost úzce navazuje na innost ISO. 

CENELEC Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice. Byla založena v r.1973 v souvislosti
s pot ebami EHS a navázala na práci p edcházejících organizací CENECOM a CENEL. Úzce
spolupracuje s IEC a její pracovní komise mají v tšinou „personální unii“ s komisemi IEC. 

Pro elektrotechnickou oblast jsou d ležité directivy CENELEC: 

3.3 Druhy dokument  CENELEC

Normy CENELEC mohou mít následující provedení podle zp sobu, jakým mají být p evedeny do
soustavy národních norem:

Evropské normy EN – jsou ur eny k úplnému p evzetí do národních norem. Národní normy, které jim 
odporují, musí být staženy. V p ípad R je takto p evzatá norma ozna ena p ímo íslem normy EN. 

Harmoniza ní dokumenty HD – jsou ur eny k p evzetí jejich odborného obsahu do národních norem,
jsou však dovoleny jisté národní odchylky, pokud nejsou v rozporu s normou HD. Normy odporující HD 
musí být staženy. V p ípad R je taková norma ozna ena íslem HD nebo IEC. 

Evropské p edb žné normy ENV – norma p edb žného zn ní a ur ená k prozatímnímu použití.
Používá se v oborech, které prod lávají prudkou inovaci. Platí 3 roky s možností prodloužení o další 2
roky. Odporující normy musí být staženy.

Harmonizovaná evropská norma HEN – harmonizovanou evropskou normou se stává každá evropská
norma EN nebo harmoniza ní dokument HD vyhlášením v úst edním v stníku Evropských spole enství
OJEC na podporu ur ité sm rnice.

3.4 Zákon .22/1997 Sb. 

Zákon .22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ních n kterých zákon
stanovuje pro výrobce i dovozce povinnost, uvád t na trh pouze bezpe né výrobky. Tj. takové výrobky,
které spl ují požadavky technických p edpis . Pokud takový p edpis neexistuje, považuje se výrobek za
bezpe ný pouze pokud spl uje požadavky SN nebo odpovídá stavu v deckých a technických
poznatk  známých v dob  uvedení výrobk  na trh.

Zákon 22 rozlišuje a zavádí pojmy: 

Technický p edpis – rozumí se jím právní p edpis vyhlášený ve sbírce zákon R, který obsahuje
technické požadavky na výrobky, nebo s nimi spojené závazné výrobní, kontrolní, eviden ní nebo jiné
administrativní postupy a metody. Technické p edpisy jsou vydávané jako Na ízení vlády. Jsou
ekvivalentem (p ekladem) - sm rnic (directiv) EU.

Technická norma – norma je dokument ozna ený písemným kódem SN, jehož vydání bylo
oznámeno ve v stníku Ú adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Poskytuje pro 
obecné a opakované používání pravidla, sm rnice nebo charakteristiky inností nebo jejich výsledk ,
zam ené na dosažení optimálního stupn  uspo ádání ve vymezených souvislostech.

Harmonizovaná norma – harmonizovanou eskou normou se stává každá eská technická norma
SN vyhlášením ve V stníku Ú adu pro normalizaci, m ení a státní zkušebnictví ve vazb  na 

p íslušné na ízení vlády k zákonu .22 o technických požadavcích na výrobky.

3.5 ES Prohlášení o shod

Zákon .22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky stanovuje pro výrobce i dovozce povinnost,
uvád t na trh pouze bezpe né výrobky. Tj. takové výrobky, které spl ují požadavky technických
p edpis . Pokud takový p edpis neexistuje, považuje se výrobek za bezpe ný pouze pokud spl uje
požadavky SN nebo odpovídá stavu v deckých a technických poznatk  známých v dob  uvedení
výrobk  na trh. 
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Na ízeními vlády jsou sou asn  defacto vymezené výrobky u nichž musí být p ed uvedením výrobku na 
trh vždy prokazateln  posouzena shoda s technickými p edpisy. O prokázání shody musí výrobce
p ípadn  dovozce, kte í jsou právnickými osobami, vydat dnes již tzv. „ ES prohlášení o shod “, jehož
formulace a obsah jsou stanoveny v na ízeních vlády. ES prohlášení o shod  je právním dokumentem
a je platné v rámci celé EU a p idružených zemí v rámci PECA protokolu. Tzn. že v R se uznává ES
prohlášení o shod  vystavené nap . ve Špan lsku a naopak. Vystavením ES prohlášení o shod  p i
uvedení výrobku na trh vzniká výrobci právo umístit na výrobek zna ku shody CE. 

U vyhrazené skupiny výrobk se provádí prokazování shody v sou innosti se stanovenými
notifikovanými autorizovanými osobami (nej ast ji zkušebnami), které vystavují certifikát shody, který je
výchozím nikoliv však jediným podkladem pro vystavení prohlášení o shod viz. obsah prohlášení o
shod .

Obsah „ES prohlášení o shod “:

- identifika ní údaje o tom kdo prohlášení o shod  vydává; 

- identifika ní údaje daného za ízení (název, zna ka, typ, model, identifikace výrobce pokud
prohlášení o shod  nevystavuje);

- popis a ur ení daného za ízení;

- údaj o použitém zp sobu posouzení shody;

- seznam technických p edpis  a dokument  použitých p i posuzování shody;

- pokud bylo prohlášení shody vystaveno na základ  certifikátu shody autorizované osoby – její 
identifikace, íslo a datum vydání certifikátu; 

- prohlášení osoby vystavujícího, že vlastnosti za ízení spl ují základní požadavky, že za ízení je za
podmínek obvyklého resp. výrobcem ur eného použití bezpe né a že výrobce p ijal opat ení že
za ízení na které se shoduje konkrétní prohlášení o shod  se shodují s dokumentací a jsou bezpe ná;

- datum, místo vydání prohlášení o shod , jméno a funkce odpov dné osoby a její podpis.

Vydáním „ES Prohlášení o shod “ osv d uje právnická osoba:

- že výrobek spl uje všechny harmonizované normy a p edpisy, které jsou platné v rámci EU; 

- že výrobek spl uje všechny požadavky na n j kladené;

- že jde o za ízení bezpe né;

- že u opakovaného výrobku jsou p ijata opat ení pro dosažení stejné kvality; 

- že výrobek je v souladu s technickou dokumentací.

Skute né doklady o provedení p íslušných zkoušek se p edkládají teprve v okamžiku sporu.

Pro oblast pohon  mají nejv tší význam následující na ízení vlády:

Na ízení vlády . 168/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky nízkého nap tí, které 
odpovídá evropské sm rnici 73/23/EEC.

Na ízení vlády . 169/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky z pohledu vlivu elktromag-
netické kompability (rušení, odolnost), které odpovídá evropské sm rnici 89/336/EEC.

Na ízení vlády . 170/1997 Sb., ve zn ní na ízení vlády . 15/1998 Sb. o technických
požadavcích na strojní za ízení, které odpovídá evropské sm rnici 98/37/EU d íve 89/392/EEC.
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Na ízení vlády . 176/1997 Sb., o technických požadavcích na za ízení a ochranné systémy 
ur ené pro použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu, které odpovídá evropské sm rnici 94/9/ES 
takzvanému attexu. 

Pokud u konkrétního výrobku ze zákonu . 22/1997 Sb. a souvisejících na ízení nevyplývá požadavek 
na vystavení prohlášení o shod  a kone ný odb ratel p esto požaduje vystavení ES prohlášení o shod
tuto situaci eší harmonizovaná SN EN 45014, která stanovuje jeho formu a obsah. Tato norma 
vychází z obecného pov domí, že zákazník má právo od dodavatele libovolného za ízení požadovat 
závazný právní dokument, že za ízení je v souladu s normami platnými v evropské unii a je bezpe né.

Dodavatel má dle zákona . 22/1997 Sb. právo uživateli místo prohlášení o shod  p edat „Ujišt ní o 
vydání prohlášení o shod “. V praxi se však v naprosté v tšin  p ípad  používá ES prohlášením o 
shod .

Pro innost posuzování správného postupu p i prokazování shody, je stanovený jediný subjekt v R a 
tím je eská obchodní inspekce ( OI). Ta posuzuje dodržení zákonu .22/97 Sb. v etn  dodržení 
zp sobu vypracování prohlášení o shod . V p ípad  nedodržení postupu a špatném zajišt ní podklad
m že podat podn t k zahájení správního ízení, které m že skon it až ud lením pokuty do výše dvacet 
milión  K .

Je t eba upozornit, že z neznalosti v praxi velmi asto vznikají chyby p i vystavování prohlášení o shod
v tom smyslu, že prohlášení o shod  nap . pro NN motor ur ený do prost edí s nebezpe ím výbuchu je 
vystavené pouze dle NV 176/1997 Sb. P itom se zapomíná, že by prohlášení o shod  m lo zahrnovat i 
shodu s na ízením vlády . 168/1997 Sb., 169/1997 Sb. 

Pokud se výrobce rozhodne nepostupovat podle harmonizovaných technických norem, neznamená to, 
že nem že uvád t své výrobky na trh, ale znamená to, že sám nese d kazní b emeno shody výrobku 
se základními požadavky p íslušné sm rnice. 
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