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239
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 21. dubna 2004,
kterou se stanovõÂ podrobnyÂ obsah a rozsah zadaÂvacõÂ dokumentace stavby
Ministerstvo pro mõÂstnõÂ rozvoj stanovõÂ podle § 110
zaÂkona cÏ. 40/2004 Sb., o verÏejnyÂch zakaÂzkaÂch, (daÂle jen
¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 50 odst. 4 zaÂkona:
§1
Obsah zadaÂvacõÂ dokumentace stavby
(1) ZadaÂvacõÂ dokumentacõÂ stavby se rozumõÂ soubor dokumentuÊ, uÂdajuÊ a podmõÂnek zadavatele, ktereÂ
vymezujõÂ prÏedmeÏt verÏejneÂ zakaÂzky na stavebnõÂ praÂce
v podrobnostech nezbytnyÂch pro zpracovaÂnõÂ nabõÂdky
a uzavrÏenõÂ smlouvy s vybranyÂm uchazecÏem.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) ZadaÂvacõÂ dokumentace stavby obsahuje
pozÏadavky a podmõÂnky pro zpracovaÂnõÂ nabõÂdky,
obchodnõÂ podmõÂnky,
projektovou dokumentaci stavby,
technickeÂ specifikace a technickeÂ a uzÏivatelskeÂ
standardy stavby,
vyÂkaz vyÂmeÏr.

§2
PozÏadavky a podmõÂnky pro zpracovaÂnõÂ nabõÂdky
(1) PozÏadavky a podmõÂnky pro zpracovaÂnõÂ nabõÂdky musõÂ obsahovat
a) pozÏadavky na zpuÊsob zpracovaÂnõÂ nabõÂdkoveÂ ceny,
b) podmõÂnky, za nichzÏ je mozÏno prÏekrocÏit nabõÂdkovou cenu, pokud zadavatel tuto mozÏnost prÏipustõÂ,
c) minimaÂlnõÂ pozÏadavky, ktereÂ musõÂ splnÏovat varianty nabõÂdek, pokud je zadavatel prÏedem nevyloucÏil.
(2) PozÏadavky a podmõÂnky pro zpracovaÂnõÂ nabõÂdky mohou daÂle obsahovat
a) pozÏadavky zadavatele k obsahoveÂmu cÏleneÏnõÂ
a formeÏ zpracovaÂnõÂ nabõÂdky a jejõÂho prÏedlozÏenõÂ,
b) podrobnyÂ vyÂcÏet soucÏaÂstõÂ zadaÂvacõÂ dokumentace
stavby,
c) pozÏadavek zadavatele, aby uchazecÏ ve sveÂ nabõÂdce
uvedl, jakou cÏaÂst verÏejneÂ zakaÂzky maÂ v uÂmyslu
zadat jinyÂm osobaÂm,
d) uvedenõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu, u ktereÂho mohou
uchazecÏi zõÂskat informace podle § 48 odst. 5 zaÂkona,

1

) § 273 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

e) dalsÏõÂ pozÏadavky podle charakteru stavby v souvislosti s jejõÂ realizacõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂm a provozem.
§3
ObchodnõÂ podmõÂnky
Zadavatel je povinen uveÂst v zadaÂvacõÂ dokumentaci stavby obchodnõÂ podmõÂnky, ktereÂ se majõÂ staÂt obsahem smluvnõÂho ujednaÂnõÂ s uchazecÏem, vcÏetneÏ platebnõÂch podmõÂnek. PrÏi stanovenõÂ obchodnõÂch podmõÂnek
muÊzÏe zadavatel odkaÂzat na vsÏeobecneÂ obchodnõÂ podmõÂnky vypracovaneÂ odbornyÂmi nebo zaÂjmovyÂmi organizacemi nebo na jineÂ obchodnõÂ podmõÂnky, ktereÂ jsou
uchazecÏuÊm znaÂmy nebo ktereÂ jsou prÏilozÏeneÂ k zadaÂvacõÂ
dokumentaci stavby.1)
§4
ProjektovaÂ dokumentace stavby
Projektovou dokumentacõÂ stavby se pro uÂcÏely teÂto
vyhlaÂsÏky rozumõÂ dokumentace, kteraÂ urcÏuje stavbu do
technickyÂch, ekonomickyÂch a architektonickyÂch podrobnostõÂ, ktereÂ jednoznacÏneÏ vymezujõÂ prÏedmeÏt verÏejneÂ zakaÂzky, jeho hmotoveÂ, materiaÂloveÂ, stavebneÏtechnickeÂ, technologickeÂ, dispozicÏnõÂ a provoznõÂ vlastnosti a jakost, a umozÏnÏuje vyhotovit vyÂkaz vyÂmeÏr.
§5
TechnickeÂ specifikace a technickeÂ a uzÏivatelskeÂ
standardy stavby
(1) TechnickyÂmi specifikacemi se pro uÂcÏely teÂto
vyhlaÂsÏky rozumõÂ souhrny technickyÂch charakteristik
obsazÏenyÂch v zadaÂvacõÂ dokumentaci stavby vcÏetneÏ
technickyÂch a uzÏivatelskyÂch standarduÊ stavby. Zadavatel v raÂmci technickyÂch specifikacõÂ stanovõÂ jednoznacÏneÏ
a prÏesneÏ dokumenty podle § 49 odst. 3 zaÂkona, podle
nichzÏ se bude postupovat prÏi realizaci verÏejneÂ zakaÂzky.
(2) SoucÏaÂstõÂ technickyÂch specifikacõÂ je podrobnyÂ
popis technickyÂch a uzÏivatelskyÂch standarduÊ stavby,
ktereÂ stanovõÂ jednoznacÏneÏ jakostnõÂ technickeÂ parametry navrhovanyÂch technologiõÂ, konstrukcõÂ, vyÂrobkuÊ
a materiaÂluÊ.
(3) TechnickyÂ standard stavby je popis jednotlivyÂch cÏaÂstõÂ stavby, kteryÂ jednoznacÏneÏ stanovõÂ stavebneÏ
fyzikaÂlnõÂ pozÏadavky a technickeÂ parametry navrhovanyÂch konstrukcõÂ, technologiõÂ, vyÂrobkuÊ a materiaÂluÊ.
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UzÏivatelskyÂ standard stavby je popis jednotlivyÂch cÏaÂstõÂ
stavby, kteryÂ jednoznacÏneÏ stanovõÂ kvalitativnõÂ parametry a kompletnõÂ pozÏadavky uzÏivatele na konecÏnou podobu stavby.
(4) V raÂmci pozemnõÂch staveb jsou specifikovaÂny
technickeÂ a uzÏivatelskeÂ standardy jednotlivyÂch pracõÂ
a cÏaÂstõÂ stavby (naprÏõÂklad zemnõÂch pracõÂ, vodorovnyÂch
a svislyÂch nosnyÂch konstrukcõÂ, schodisÏt', strÏesÏnõÂch konstrukcõÂ, fasaÂdnõÂch plaÂsÏt'uÊ vcÏetneÏ vyÂplnõÂ otvoruÊ, strÏesÏnõÂch plaÂsÏt'uÊ, klempõÂrÏskyÂch konstrukcõÂ, deÏlõÂcõÂch konstrukcõÂ, podhledovyÂch konstrukcõÂ, obkladuÊ, skladeb
podlah, izolacõÂ, zaÂmecÏnickyÂch a truhlaÂrÏskyÂch konstrukcõÂ, konstrukcõÂ technickeÂho zarÏõÂzenõÂ budov ± vodovodu, kanalizace, plynovodu, zaÂsobovaÂnõÂ teplem,
vzduchotechniky a klimatizace, zaÂsobovaÂnõÂ chladem,
silnoproudyÂch a slaboproudyÂch rozvoduÊ, meÏrÏenõÂ a regulace, hromosvodu, konstrukcõÂ vnitrÏnõÂho a vneÏjsÏõÂho
vybavenõÂ budov).
(5) V raÂmci inzÏenyÂrskyÂch staveb jsou specifikovaÂny technickeÂ a uzÏivatelskeÂ standardy pro jednotliveÂ
druhy inzÏenyÂrskyÂch staveb, jejich objektuÊ nebo cÏaÂstõÂ
(naprÏõÂklad prÏõÂprava uÂzemõÂ, pozemnõÂ komunikace,
draÂhy, mosty, doprava v klidu, povrchoveÂ tereÂnnõÂ
uÂpravy, odvodneÏnõÂ uÂzemõÂ, zaÂsobovaÂnõÂ vodou, kanalizace, zaÂsobovaÂnõÂ energiemi, sdruzÏeneÂ trasy inzÏenyÂrskyÂch sõÂtõÂ, telekomunikace a ostatnõÂ sdeÏlovacõÂ zarÏõÂzenõÂ).
(6) V raÂmci technologickyÂch provoznõÂch souboruÊ
jsou specifikovaÂny technickeÂ a uzÏivatelskeÂ standardy
speciaÂlneÏ pro danou technologii a jejõÂ soucÏaÂsti (naprÏõÂklad technologickaÂ zarÏõÂzenõÂ pro vyÂrobnõÂ a nevyÂrobnõÂ
procesy, systeÂmy rÏesÏenõÂ technologickyÂch procesuÊ, napaÂjenõÂ a provoznõÂ rozvod silnoproudu, provoznõÂ potrubõÂ, provoznõÂ vzduchotechnika, zarÏõÂzenõÂ pro uÂdrzÏbu
a aktivnõÂ ochrana proti korozi).
(7) TechnickeÂ a uzÏivatelskeÂ standardy mohou mõÂt
formu technickyÂch kvalitativnõÂch podmõÂnek, ktereÂ se
cÏlenõÂ na
a) vsÏeobecneÂ technickeÂ kvalitativnõÂ podmõÂnky, obecneÏ platneÂ pro jednotliveÂ druhy stavebnõÂch pracõÂ,
kteryÂmi mohou byÂt zejmeÂna rezortnõÂ, oboroveÂ
nebo jineÂ technickeÂ kvalitativnõÂ podmõÂnky vydaneÂ
pro prÏõÂslusÏnyÂ druh stavebnõÂch pracõÂ, a
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b) zvlaÂsÏtnõÂ technickeÂ kvalitativnõÂ podmõÂnky, vypracovaneÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe vzhledem ke specifickyÂm
vlastnostem prÏõÂslusÏneÂ verÏejneÂ zakaÂzky je nutneÂ
pozÏadavky podle vsÏeobecnyÂch technickyÂch kvalitativnõÂch podmõÂnek uprÏesnit, pokud to vsÏeobecneÂ
technickeÂ kvalitativnõÂ podmõÂnky nevylucÏujõÂ.
UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch technickyÂch kvalitativnõÂch podmõÂnek majõÂ prÏednost prÏed ustanovenõÂmi vsÏeobecnyÂch
technickyÂch kvalitativnõÂch podmõÂnek.
§6
VyÂkaz vyÂmeÏr
(1) VyÂkaz vyÂmeÏr vymezuje druh, jakost a mnozÏstvõÂ pozÏadovanyÂch pracõÂ, dodaÂvek a sluzÏeb potrÏebnyÂch
ke zhotovenõÂ stavby a je podkladem pro zpracovaÂnõÂ
nabõÂdkoveÂ ceny.
(2) ZaÂvaznyÂm podkladem pro vypracovaÂnõÂ vyÂkazu vyÂmeÏr jsou
a) projektovaÂ dokumentace stavby,
b) technickeÂ specifikace vcÏetneÏ technickyÂch a uzÏivatelskyÂch standarduÊ stavby.
(3) VyÂkaz vyÂmeÏr obsahuje polozÏkovyÂ soupis
pracõÂ, dodaÂvek a sluzÏeb ve skladbeÏ odpovõÂdajõÂcõÂ projektoveÂ dokumentaci stavby. PolozÏka podrobneÂ cÏaÂsti
vyÂkazu vyÂmeÏr musõÂ obsahovat
a) porÏadoveÂ cÏõÂslo polozÏky,
b) cÏõÂselneÂ zatrÏõÂdeÏnõÂ polozÏky, pokud je mozÏneÂ danou
polozÏku zatrÏõÂdit,
c) popis polozÏky jednoznacÏneÏ vymezujõÂcõÂ druh a kvalitu pracõÂ,
d) meÏrnou jednotku,
e) pocÏet meÏrnyÂch jednotek.
§7
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna
2004.

Ministr:
JUDr. NeÏmec v. r.

