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Abstrakt: 

Vzhledem ke skutečnosti, že právní předpisy, řešící problematiku soudního znalectví 
včetně požadavků na znalecké posudky, jsou z důvodu různorodosti oblastí, pro 
které se znalecké posudky zpracovávají, velmi obecné, nemohou podrobněji 
standardizovat a harmonizovat znalecké postupy pro jednotlivá odvětví nebo jejich 
části. Disertační práce je zaměřena na vytvoření metodického postupu pro 
zpracování znaleckých posudků, posuzujících vady a poruchy v oblasti novostaveb 
bytových jednotek.  

Abstrakt v anglickém jazyce: 

Legal rules and regulations, which are engaged in forensic engineering including 
expert evidence’s requirements, are because of the difference of this sphere very 
universal and common. Due to this situation, legal orders and regulations can not 
standardize and harmonize expert procedures for particular branches or their 
specific parts. The Dissertation thesis is focused on a elaboration of the 
methodology procedure for expert evidence’s elaborations, which analyze defects 
and imperfections in new-built flats. 
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1 Úvod 

Cílem standardizace je vytvoření jednotného standardu (normy), který by se 
vztahoval na všechny situace, postupy nebo vlastnosti, uváděl je do souladu, 
sjednocoval je a vytvářel všeobecně známá pravidla nebo předpisy. Standard je 
vlastně požadavkem, který by měl závazně vyžadovat nebo posuzovat přijatelnost 
nebo obvyklost daných skutečností. Harmonizace znamená přiblížení a vzájemné 
přizpůsobení jednotlivých standardů na základě dodržování společných pravidel, 
pokud si navzájem neodporují. Výhodou standardizace a harmonizace je následná 
srovnatelnost jednotlivých kroků postupu a také eliminace případných 
nedorozumění, vzniklých rozdílným postupem řešení daného úkolu. 

Se zvýšeným rozvojem stavebnictví a používáním nových stavebních 
materiálů a konstrukčních systémů vzrůstá i možnost vzniku nejrůznějších závad a 
poruch na stavbách. Současný trend ve stavebnictví udává zvýšené tempo výstavby 
v návaznosti na požadavky developera (investora), konečných uživatelů i celého 
finančního trhu. Tento tlak na zhotovitele staveb v souvislosti s finanční náročností a 
konkurenceschopností také bohužel zákonitě snižuje jakost výstavby. Pracovníci na 
stavbách nejsou v mnoha případech kvalifikovaní, pracovní postupy jsou velmi často 
neodborné, nejsou dodržována základní pravidla výstavby, stavební konstrukce 
nejsou při jednotlivých krocích výstavby dostatečně vyzrálé atd. Mnohé stavby tak již 
okamžitě po dokončení výstavby vykazují závažné vady a poruchy a někdy také 
opotřebení. 

Problematika soudního znalectví zahrnuje velmi široké a různorodé spektrum 
oblastí, pro které se jednotlivé znalecké posudky zpracovávají. Z tohoto důvodu jsou 
související platné právní předpisy velmi obecné, nezahrnují podrobné metodologické 
postupy pro analýzu zjišťovaných skutečností, ani detailnější požadavky na 
zpracování znaleckých posudků. Znalecké postupy pro dílčí odvětví nebo jejich části 
nejsou v platné legislativě podrobněji standardizovány ani harmonizovány.  

Disertační práce je zaměřena na vytvoření metodického postupu pro 
zpracování znaleckých posudků, posuzujících vady a poruchy v oblasti novostaveb 
bytových jednotek.  

Tato oblast se v posledním období stává poměrně frekventovanou z důvodu 
vzrůstající poptávky na bydlení. Avšak ne všechny předávané bytové jednotky 
splňují požadavky a očekávání zákazníka. Výsledkem je mnohdy reklamační řízení, 
související s vyskytujícími se vadami a poruchami. Oprávněnost reklamovaných či 
vytýkaných vad se často prokazuje znaleckým posudkem, zpracovaným specialistou 
v oblasti stavebnictví.  
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2 Přehled sou časného stavu problematiky 

Stavební konstrukce jsou během své životnosti vystaveny různým účinkům 
namáhání. Ta jsou vyvolána odlišnými způsoby vnitřního i vnějšího zatížení. Jsou 
také ovlivněna nedodržením nebo změnami vlastností použitých stavebních 
materiálů. Může také dojít k nadhodnocení a změně funkční způsobilosti navržených 
konstrukcí.  

2.1 Právní úprava 

Obecné základní pojmy, které se vztahují k dané problematice, jsou uvedeny 
např. v následujících předpisech: 

• ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení [41]. 
Tato norma stanovuje základní názvosloví, charakteristiky přesnosti a 
požadavky pro navrhování, zajišťování, kontrolu a hodnocení přesnosti 
geometrických parametrů, které bezprostředně ovlivňují plnění funkčních 
požadavků na stavební objekty a jejich části po dobu jejich životnosti. ČSN 73 
0202 byla vydána dne 1.3.1995 a nabyla účinnosti dne 1.4.1995. Nahradila 
původní ČSN 73 0202 ze dne 30.9.1981 a ČSN 73 0203 ze dne 28.2.1985. 

• ČSN 73 0031:1998 (73 0031) - Spolehlivost stavebních konstrukcí a 
základových půd. Základní ustanovení pro výpočet [54]. Tato norma definuje 
např. pojmy budova, inženýrská stavba a konstrukce. ČSN 73 0031 byla 
schválena dne 8.12.1998 a nabyla účinnosti dne 1.1.1990. Nahradila ČSN 73 
0031 ze dne 9.9.1977. 

• ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - 
Část 1: Obecné termíny [59]. Tato předběžná norma je revizí ČSN ISO 6707-
1:2006. Jde o seznam přibližně 1 000 obecných pojmů, používaných ve 
stavebnictví. Uvedené termíny se vyskytují u pozemních a inženýrských 
staveb. Jsou rozděleny podle částí staveb, konstrukcí, stavebních prací a 
materiálů, dokumentace, funkčních vlastností a územního plánování. Norma 
byla vydána dne 1.1.2009 a nabyla účinnosti dne 1.2.2009. Nahradila ČSN 
ISO 6707-1 ze dne 1.7.2006. 

• ČSN ISO 13822 (73 0038) - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení 
existujících konstrukcí [58]. Tato norma uvádí mezinárodně platné postupy 
hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí. Poskytuje obecné pokyny pro 
návrh oprav nebo modernizací existujících konstrukcí. Součástí ČSN ISO 
13822 jsou termíny a definice, postupy hodnocení existující konstrukce 
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včetně vývojového diagramu, postupy určení zatížení a odolnosti konstrukce, 
analýza konstrukce, návrh konstrukčních opatření, hodnocení spolehlivosti, 
zpráva. V osmi informativních přílohách ISO 13822 jsou uvedeny doplňující 
informace včetně způsobu aktualizace měřených veličin na základě 
apriorních znalostí, použití statických nebo dynamických zkoušek, postupy 
stanovení časově závislé spolehlivosti, směrné indexy spolehlivosti. Norma 
byla vydána dne 1.8.2005 a nabyla účinnosti dne 1.9.2005. Nahradila ČSN  
73 0038 ze dne 1.6.1987. 

• ČSN ISO 7077 (73 0212) - Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické 
metody ve výstavbě [56]. Norma vymezuje zásady pro ověřování měření 
rozměrů ve výstavbě. Zabývá se ověřovacím měřením při výrobě a montáži 
stavebních dílců a na stavební konstrukci jako celku. Norma ČSN ISO 7077 
(73 0212) byla vydána dne 1.11.1995 a účinnosti nabyla dne 1.12.1995. 

• ČSN ISO 7078 (73 0230) - Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - 
Slovník a vysvětlivky [57]. Norma definuje termíny běžně používané při 
vytyčování, měření a ostatních zeměměřičských činnostech ve výstavbě. 
Dále uvádí odpovídající ekvivalenty termínů i v jiných mezinárodních jazycích. 
Norma česky definuje přibližně 181 hesel. ČSN ISO 7078 (73 0230) byla 
vydána dne 1.5.1996 a účinnosti nabyla dne 1.6.1996. 

• ČSN IEC 50(191):1993 (01 0102) - Medzinárodný elektrotechnický slovník – 
Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb (k této normě byly vydány změny 
Z1:2003 a Z2:2003) [60]. Jedná se o základní názvoslovnou normu z oboru 
spolehlivosti. Obsahuje definice pojmů a ekvivalenty termínů z této oblasti 
v 11 světových jazycích. ČSN IEC 50-191 (01 0102) byla vydána dne 
1.9.1993 a nabyla účinnosti dne 1.10.1993. Nahradila ČSN 01 0102 (včetně 
Změny:A) ze dne 1.12.1979.  

• ČSN EN 13306:2002 (01 0660) – Terminologie údržby [71]. Tato norma je 
českou verzí evropské normy EN 13306:2001. Jsou zde specifikovány 
základní termíny a definice pro technické, administrativní a manažerské 
oblasti údržby. Názvosloví je uvedeno ve 4 světových jazycích. ČSN EN 
13306 (01 0660) byla vydána dne 1.9.2002 a nabyla účinnosti dne 1.10.2002. 
Nahradila ČSN 01 0660 ze dne 10.11.1986 a ČSN EN 13306 (01 0603) ze 
dne 1.1.2002. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) [6]. Definuje pojem stavba, stavební pozemek a další. Zákon je účinný 
od 1.1.2007. 
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• Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 
ve znění zákona č. 209/2000 Sb. [7]. V zákoně je uvedena mj. definice 
vadného výrobku. 

Proces oceňování upravují následující předpisy: 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů [8]. Zákon upravuje činnost odhadce jako vázanou (dříve 
koncesovanou) živnost. 

• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších 
předpisů [1]. Tento zákon upravuje znaleckou činnost. Podle nomenklatury 
Ministerstva spravedlnosti by se pojednávaná problematika zařadila do 
znaleckého oboru Stavebnictví, odvětví Stavby obytné. 

• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů [2]. Zákon je 
zaměřen mimo jiné na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, 
prací a služeb pro tuzemský trh. 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů [3]. Zákon 
upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb 
pro účely stanovené zvláštními předpisy. 

2.2 Základní pojmy 

Definice pojmů vada a porucha stavby se vyskytují v různých právních a 
technických předpisech v nejednotném zněních. Pro srovnání jsou níže uvedeny 
také definice, se kterými se autorka setkala při zpracování této disertační práce 
mimo legislativní úpravu.  

Vadu konstrukce  lze definovat následovně: 

• vada konstrukce je nedostatek konstrukce, způsobený chybným návrhem 
nebo provedením (dle původní ČSN 73 0038:1987 - Navrhování a 
posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách [55]), 

• vada konstrukce je nedostatek konstrukce, který může ovlivnit funkční 
způsobilost konstrukce. Funkční způsobilost konstrukce je nově zavedený 
pojem pro nosnou způsobilost konstrukce, který zahrnuje bezpečnost, 
použitelnost a trvanlivost (dle ČSN ISO 13822:2005 (73 0038) - Zásady 
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navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí [58], která 
nahradila původní ČSN 73 0038 z roku 1987), 

• vada (imperfekce) je jev, který poškozuje vzhled nebo snižuje kvalitu. Kaz je 
jev, který poškozuje vzhled, ale nesnižuje kvalitu (dle ČSN P ISO 6707-1    
(73 0000) - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné 
termíny [59]), 

• vada objektu není v normě ČSN IEC 50(191):1993 (01 0102) - Medzinárodný 
elektrotechnický slovník – Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb [60] 
definována. Je zde však uveden pojem bezvadný stav jako stav objektu, ve 
kterém objekt odpovídá všem požadavkům, stanoveným technickou 
dokumentací. 

• výrobek je vadný, jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje 
vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména s ohledem na 
prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací, nebo předpokládaný účel, 
ke kterému má výrobek sloužit, nebo dobu, kdy byl výrobek uveden na trh. 
Výrobek však nelze považovat za vadný pouze z toho důvodu, že později byl 
uveden na trh dokonalejší výrobek (dle zákona č. 59/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku [7]. Pro účely tohoto 
zákona je výrobkem jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo 
jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení 
na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti i příslušenství věci movité i nemovité.), 

• vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho 
části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými 
předpisy (normami) (dle Českých stavebních standardů společnosti RTS, 
a.s., http://www.stavebnistandardy.cz/ default.asp?Bid=2&ID=2#Vada [94]), 

• vadou díla se rozumí nedostatek vlastností stanovených právním předpisem 
a/nebo ve smlouvě sjednaných a/nebo nedostatek vlastností obvyklých. Dílo 
má vady, pokud výsledek neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě (dle p. 
Ing. Ladislava Bukovského - Znalecká a expertní kancelář, 
http://www.bukovsky.cz/p-8.html [95]). 

Poruchu konstrukce  lze definovat následovně: 

• porucha konstrukce je změna konstrukce proti původnímu stavu, která 
zhoršuje její spolehlivost (dle původní ČSN 73 0038:1987 - Navrhování a 
posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách [55]), 
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• porucha konstrukce je nepříznivý stav konstrukce, který nesplňuje požadavky 
na její funkční způsobilost (dle ČSN ISO 13822:2005 (73 0038) - Zásady 
navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí [58], která 
nahradila původní ČSN 73 0038 z roku 1987), 

• porucha (nefunkčnost) je nezpůsobilost k náležité činnosti. Závada je porucha 
nebo odchylka od určeného stavu materiálu, sestavy nebo prvku. (dle ČSN   
P ISO 6707-1 (73 0000) - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 
1: Obecné termíny [59]), 

• porucha je stav spočívající v narušení provozuschopného stavu objektu. 
Provozuschopný stav je stav objektu, kdy je objekt schopen plnit stanovené 
funkce a dodržuje hodnoty stanovených parametrů v mezích stanovených 
technickou dokumentací. Kritéria poruchy se pak stanoví dle technické 
dokumentace daného objektu. (dle ČSN IEC 50(191):1993 (01 0102) - 
Medzinárodný elektrotechnický slovník – Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť 
služieb [60]), 

• pojem porucha není v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku [7] definován, 

• pojem porucha není v Českých stavebních standardech společnosti RTS, a.s. 
definován. 

2.3 Rozdělení vad a poruch 

Vady a poruchy lze dělit podle mnoha kritérií. Mohou se vyskytovat u všech 
druhů staveb a konstrukčních prvků, bez ohledu na druh základního konstrukčního 
materiálu, stáří nebo stupeň využití stavby. Vada stavby je obvykle způsobena 
chybným provedením některé části prvku nebo konstrukce. Porucha stavby může 
vzniknout jako důsledek vady nebo také z jiných příčin, které nemusí přímo souviset 
s vadným provedením prvku nebo konstrukce. Proto je nutné určit, kdy posuzovaný 
jev nebo skutečnost vznikla a z jakých příčin. Posuzuje se také jejich závažnost. 
Dělení lze také provést podle poruch na nosných a nenosných konstrukcích nebo 
podle stavebních materiálů. 

2.3.1 Rozdělení poruch podle příčin jejich vzniku 

K poruchám stavebních konstrukcí dochází při narušení rovnováhy mezi 
únosností a účinky vyvolanými zatížením. Tento vztah může být narušen tzv. 
vnitřními příčinami poruch, kdy je únosnost daného prvku nebo konstrukce menší 
než jsou účinky zatížení. Konstrukce je získává při výrobě (méně kvalitní konstrukční 
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materiál, nesprávné provedení, nedodržení předepsaných rozměrů) nebo již 
v předvýrobní přípravě (nedostatečný průzkum, nesprávné předpoklady v nosném 
systému, chyby v projektové dokumentaci, v návrhu, ve výpočtu, nedostatečně 
prověřené údaje o změně materiálových charakteristik v průběhu životnosti, 
nezkušenost statika nebo projektanta, nedostatky v předpisech apod.). 

Rovnováha mezi únosností a účinky zatížení může být také narušena z tzv. 
vnějších příčin, tedy v okamžiku, kdy jsou skutečné účinky zatížení na konstrukci 
nebo prvek větší než předpokládá statický výpočet. Sem můžeme zařadit poruchy 
vyplývající z nadměrného překročení stálého nebo užitného zatížení konstrukce, 
vzrůst dynamických účinků nevyvážením strojů, soustředění provozních tlaků 
zařízení do nevhodných míst konstrukce apod. Poruchy tohoto typu mohou být také 
způsobeny zvýšenými účinky vlivu prostředí (teplota, provoz v okolí, tlakové vlny 
způsobené např. letadly, změny v podloží apod.). 

2.3.2 Rozdělení poruch podle míry jejich závažnosti 

Nejčastějším kriteriem pro třídění poruch bývá jejich závažnost. Poruchy 
estetické jsou obvykle staticky nezávadné. Patří sem i závady neboli drobné vady, 
které nemají vliv na schopnost objektu plnit požadovanou funkci. Jejich oprava není 
nezbytně nutná a je většinou nenáročná. Poruchy závažné z hlediska statického 
nebo provozního vyžadují včasný a odborný zásah. Lze sem řadit poruchy, které 
vznikají v důsledku odchylek hodnot jednoho nebo více parametrů objektu od úrovně 
stanovené technickými předpisy. U závažných poruch částečných však tyto odchylky 
nebrání použití objektu. U závažných poruch úplných tyto odchylky zcela 
znemožňují užívání objektu. U havarijních poruch je okamžitý zásah bezpodmínečně 
nutný. Obvykle se jedná o náhlou a úplnou poruchu prvku nebo konstrukce. 

  

Obr. č. 1 : Estetická vada - upevnění obkladu 
soklu na novostavbě bytového domu 

Obr. č. 2 : Závažná porucha - trhliny ve zdivu 
objektu vzniklé posunem svahu 
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2.3.3 Rozdělení poruch podle jejich projevů 

Poruchy dále můžeme členit také podle jejich projevů. Mohou vzniknout 
deformace (průhyby, boulení, stlačení), vzájemné posuny částí nebo posun celého 
objektu, trhliny v  nosných i nenosných konstrukcích, drcení stavebního materiálu, 
koroze stavebních materiálů, hniloba, vlhnutí, výkvěty (vzniklé vyluhováním 
stavebních materiálů) nebo rozpad materiálu konstrukce. 

  

Obr. č. 3 : Deformace a vtisky v dřevěné podlaze Obr. č. 4 : Trhliny v nosném zdivu 

2.3.4 Rozdělení vad a poruch podle období jejich vzniku 

Při posuzování vad a poruch stavebních konstrukcí je nutno rozlišit v jaké fázi 
přípravy nebo realizace stavební konstrukce dané vady nebo poruchy vznikly. 

2.3.4.1 Vady a poruchy vznikající v předvýrobním období 

Tyto vady a poruchy vznikají v důsledku nedostatečného průzkumu staveniště 
nebo objektu určeného k rekonstrukci (důsledkem je nerovnoměrné nebo nadměrné 
sedání, posun objektů atd.), nesprávné konstrukční pojetí (např. nesprávné založení 
objektu, nerespektování přenášení dynamických účinků na okolní části konstrukce, 
opomenutí návrhu rozdělovacích spár atd.), nevhodný návrh detailu vycházející 
z neznalosti nebo nezkušenosti projektanta, nedostatečné podklady a údaje o 
provozním zatížení a všech jeho účincích, chyby ve výpočtu nebo použití nesprávné 
výpočtové metody (především chybné údaje o zatížení), chyby a nepřesnosti ve 
výkresové dokumentaci (může dojít k následné záměně prvků nebo ke změně 
koncepce stavby), výběr nevhodných materiálů nebo výrobků, které svými 
vlastnostmi neodpovídají potřebám jejich použití v konkrétní stavbě nebo nesoulad 
mezi nároky projektu a možnostmi výrobce. 
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Projektová dokumentace však může mít také vady, které se jako vady stavby 
neprojeví, přesto však vadami zůstávají. Jedná se především o neúplnost a 
nepřesnosti projektové dokumentace. 

  

Obr. č. 5 : Realizace objektu v místě původní 
studny s jejím zabudováním do interiéru 

Obr. č. 6 : Nevhodně řešený detail střešní 
konstrukce u výlezu na střechu 

2.3.4.2 Vady a poruchy vznikající při realizaci stavebního díla 

Do této skupiny vad a poruch patří důsledky všech druhů výrobní a 
technologické nekázně. Je to např. nedodržení technologických postupů při výrobě 
nebo přípravě stavebních hmot (důsledkem je nerovnoměrná kvalita stavebních 
materiálů), chybné skladování materiálu nebo konstrukčních dílců, neodborná práce 
při výrobě jednotlivých stavebních prvků (nedodržování přípustných tolerancí, 
nedokonalé spojování prvků atd.), změny v postupu prací vzhledem k projektu nebo 
nedodržení technologických podmínek výstavby.  

  

Obr. č. 7 : Poškození izolace spodní stavby 
nevhodným zásypem výkopu zdícím materiálem 

Obr. č. 8 : Vzduchová mezera na kontaktu 
omítky se stropními deskami Hurdis 
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2.3.4.3 Vady a poruchy vyvolané provozními účinky 

Vady a poruchy vyvolané provozními účinky mohou být způsobené 
předčasným využitím prvku nebo konstrukce (např. nedostatečná vyzrálost 
konstrukcí), překročením stálého nebo nahodilého zatížení (při větší intenzitě nebo 
změně provozu, vlivem nadměrných deformací a trhliny v jednotlivých prvcích), 
dynamickými účinky strojů (zvětšení jejich výkonu, ztráta vyváženosti strojů), účinky 
chemikálií, olejů nebo vody nebo změnami ve statickém působení (adaptační 
zásahy, poruchy v jiných částech stavby). 

  

Obr. č. 9 : Zanesené odvodnění dvorku Obr. č. 10 : Působení vody vzniklé zatékáním 

2.3.4.4 Vady a poruchy způsobené vlivy prostředí 

Jedná se o vady a poruchy vyvolané vlivem účinku prostředím nebo nějakou 
činností v okolí stavby. Část z těchto vlivů je uvažována v předpisech pro výpočet 
nebo v technologických předpisech. Některé z nich jsou však v současných 
výpočtech nepostižitelné. Jedná se např. o vliv prostředí (změna vlhkosti vzduchu, 
účinky chemických zplodin z vlastního provozu nebo z provozu okolních objektů), 
povětrnost spolupůsobící s deštěm, mráz (především u sprašových a jílovitých 
zemin), přímý sluneční svit (tepelné rozdíly konstrukcí), vegetace (rozrušování zdiva, 
nadzvedávání a borcení konstrukcí), nestejnorodost a změna základových poměrů 
(dodatečné odvodnění, podmokání, zvýšení hladiny spodní vody). 

Patří sem také vliv provozu v okolí (těžká nákladní doprava, chvění nebo rázy 
způsobené provozem strojů), tlakové účinky letadel, provádění stavebních nebo 
zemních prací v nejbližším okolí (nedostatečné pažení výkopů, pokles základů, 
vytvoření trhlin na stávajícím objektu při výstavbě v těsné blízkosti budovy, snížení 
nebo zvýšení hladiny spodní vody), porušení kanalizačního nebo vodovodního 
potrubí (podmáčení základů, koroze základového zdiva, provlhání nosných 
konstrukcí a následný účinek mrazu), poddolování nebo tunelování (narušení 
rovnovážného stavu zeminy způsobující sedáním, nakláněním nebo posun objektů), 
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plísně, houby a působení živočichů nebo přírodní katastrofy (zemětřesení, záplavy, 
požáry). 

  

Obr. č. 11 : Působení vlhkosti a mechů 
v anglickém dvorku 

Obr. č. 12 : Výkvěty na stropní klenuté 
konstrukci 

2.3.4.5 Vady a poruchy jako důsledek přirozeného stárnutí a únavy konstrukčních 
materiálů 

U všech stavebních materiálů dochází během jejich životnosti k vnitřním 
strukturálním změnám. Ty potom obvykle zhoršují jejich charakteristické materiálové 
vlastnosti. To může být navíc urychlováno střídavým namáháním a nedostatečnou 
údržbou a ošetřováním konstrukcí. 

  

Obr. č. 13 : Zanedbaná údržba stropní 
konstrukce haly 

Obr. č. 14 : Opotřebení horní vrstvy střešní 
konstrukce 
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2.4 Členění procesu p řípravy a realizace stavby 

Proces přípravy a realizace výstavby bývá z hlediska managementu projektu 
obvykle členěn do tří fází: předinvestiční fáze (fáze přípravná), investiční fáze 
(výstavba) a provozní fáze (fáze užívání stavby). Investiční fázi projektu je však 
vhodné členit podrobněji [20, 31].  

Výsledné členění je potom následující: 

1. předinvestiční fáze (fáze přípravná) 
2. fáze souborného řešení projektu výstavby 
3. fáze realizační přípravy 
4. fáze realizace stavby 
5. fáze vyzkoušení a průkazů 
6. provozní fáze (fáze užívání stavby) 

Do procesu přípravy a realizace postupně vstupují následující osoby: 
investor, developer (respektive stavebník), projektant, zhotovitel a stavební dozor 
nebo technický dozor investora. 

Investor v rámci výstavby zajišťuje realizaci investičního záměru finančně. 
Investor také podává žádost o vydání stavebního povolení. Developer obvykle 
zajišťuje realizaci projektů od vyhledání pozemku, přes zajištění financování 
výstavby, povolení dotčených orgánů, výstavbu až po prodej jednotek projektu. 
Pokud je stavební povolení vydáno na jméno investora nebo developera, pak se tato 
osoba stává stavebníkem. Stavebník je zodpovědný za zabezpečení přípravy a 
realizace stavby dle podmínek stavebního povolení. Na tuto činnost si může najmout 
jinou osobu nebo společnost. Stavebník současně zajišťuje realizaci výstavby 
prostřednictvím zhotovitele. Postup výstavby může být složitý s množstvím variant 
jak je uvedeno dále. Projektant je obvykle ustanoven totožný pro všechny stupně 
projektové dokumentace. Na zhotovení projektové dokumentace profesí, požární 
ochrany nebo statiky si může projektant dále sjednat vhodné subdodavatele. 
Zhotovitel zajišťuje realizaci projektu. Je-li stavba prováděna svépomocí, je dle 
požadavků stavebního zákona nutné uzavřít mandátní smlouvu s osobou 
vykonávající stavební dozor. Je-li stavba prováděna prostřednictvím zhotovitele 
(zhotovitelů), není požadavek stavebního dozoru ze zákona vyžadován. Jeho 
sjednání je však výhodné z hlediska investora. Takovou osobu potom označujeme 
jako technický dozor investora. 

Investor nebo developer v rámci zajištění výstavby nejprve vypracuje 
podnikatelský plán, ve kterém definuje předmět výstavby a základní požadavky na 
něj. Následně zabezpečí stavební pozemek, kde bude výstavba realizována. 
Provede výběr projektanta, který zpracuje architektonickou studii projektu. Po jejím 
schválení je projektantem vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Poté 
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jsou všechny požadované podklady a dokumenty předloženy na stavebním úřadě 
k zahájení územního řízení. Po získání územního rozhodnutí (ÚR) zadá investor 
projektantovi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (SP). 
Projektant si může najmout na zhotovení dílčích částí projektu specializované 
projektanty. Po vydání stavebního povolení se investor stává stavebníkem. 
Projektantem je vypracována realizační dokumentace stavby. Investor již v průběhu 
této fáze nebo následně po ní osloví možné zhotovitele stavby. Poskytne jim 
veškeré podklady pro vypracování nabídek na zhotovení díla v rámci 
předzakázkového řízení. Na základě nabídky, která nejlépe odpovídá požadavkům 
stavebníka, je vybrán generální zhotovitel nebo více dílčích zhotovitelů projektu. 
Zhotovitel si už dále obvykle zajišťuje své subdodávky materiálů a stavebních prací. 
Po uzavření smlouvy o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem je zahájena stavební 
příprava zhotovitele, zřízeno zařízení staveniště a zahájeny stavební práce. 
Stavebník pro zabezpečení kontroly realizovaných prací najme stavební dozor nebo 
technický dozor investora. V průběhu realizace stavby se obvykle konají pravidelné 
kontrolní dny, kde je ověřována kvalita a postup stavebních prací. Po dokončení díla 
zhotovitel zabezpečí kolaudaci stavby a je provedeno předání a převzetí díla mezi 
stavebníkem a zhotovitelem. K tomuto kroku je vyžadována dokumentace 
skutečného provedení stavby, kterou obvykle zajišťuje zhotovitel. 

Následující schéma zobrazuje jednotlivé kroky přípravy a uskutečnění 
výstavby daného projektu od jeho přípravné fáze až po fázi dokončení, jak bylo 
popsáno v odstavci výše. Tyto postupové kroky mohou být v rámci praxe 
samozřejmě modifikovány, jedná se o základní princip. 
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Schéma č. 1: Postup přípravy a realizace výstavby 
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2.4.1 Výstavba na klíč 

Postupy převzetí stavby v rámci fáze vyzkoušení a průkazů se liší dle 
způsobu výstavby projektu. Potom jsou také odlišné jednotlivé závazkové vztahy 
mezi smluvními stranami. Výstavba může být realizována tzv. na klíč, kdy 
projektovou dokumentaci projektu a následnou realizaci tohoto navrženého řešení 
zajišťuje jediný zhotovitel stavby. Předání stavby je potom záležitostí pouze dvou 
smluvních partnerů, tedy investora a zhotovitele stavby. Zhotovitel v tomto případě 
vykonává stavební práce sám nebo si může najmout jednoho popř. více 
subdodavatelů [19]. 
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2.4.2 Výstavba s generálním dodavatelem 

Jiným typem je výstavba s dodávkami, kdy na základě zpracované projektové 
dokumentace je vybrán generální dodavatel stavby, který dále může výstavbu 
realizovat sám nebo může využít systém subdodavatelů. Stavebník si obvykle 
v tomto případě na základě mandátní smlouvy ustanovuje stavební nebo technický 
dozor investora, který vykonává průběžnou kontrolu výstavby. Tento typ výstavby 
projektu názorně dokumentuje následující schéma. 
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2.4.3 Výstavba s dodávkami 

Posledním typem možného principu výstavby je realizace stavby po částech, 
kdy je investorem uzavíráno větší množství smluv na dodávky jednotlivých částí 
výstavby. Není zde tedy jediný generální dodavatel díla, ale více jednotlivých 
zhotovitelů. Tito zhotovitelé si dále mohou najímat dílčí zhotovitele na jednotlivé 
subdodávky stavebních prací (umožňují-li to závazky Smlouvy o dílo se 
stavebníkem). Stavebník si obvykle v tomto případě na základě mandátní smlouvy 
ustanovuje stavební nebo technický dozor investora, který vykonává průběžnou 
kontrolu výstavby. 
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Schéma č. 4: Princip výstavby s dílčími dodavateli stavby 
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2.5 Podmínky p řevzetí díla objednatelem 

V technické normě ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) - Pozemní a inženýrské 
stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny [59] je definován pojem kvalita jako 
souhrn vlastností, které se týkají schopnosti naplnit určité potřeby. Prokazování 
kvality je definováno jako plánované a systematické činnosti poskytující jistotu, že 
předmět bude plnit dané požadavky na kvalitu [22]. 

Předání a převzetí stavby je velmi závislé na konkrétních podmínkách 
stanovených v dané smlouvě o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem. K převzetí 
stavby vyzývá zhotovitel stavebníka (investora nebo uživatele). Předání a převzetí 
stavby může proběhnout ve dvou alternativách: 

• jestliže předání a převzetí stavby nepředpokládá provedení zkušebního 
provozu a provozních zkoušek, může tento proces proběhnout před 
kolaudačním řízením i po něm, 

• pokud předání a převzetí stavby předpokládá provedení zkušebního provozu, 
potom se obvykle postupuje podle obchodního zákoníku a dané smlouvy o 
dílo. Konečné předání a převzetí stavby k trvalému užívání po ukončení 
zkušebního provozu a všech provozních zkoušek se doporučuje uskutečnit až 
po kolaudačním řízení. 

K jednání o předání stavby musí zhotovitel připravit doklad potvrzující, že 
stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, 
smlouvou o dílo a podmínkami stavebního povolení, a že má požadovanou kvalitu. 
O jednání se sepisuje protokol nebo zápis, jehož přílohou by měla být také 
specifikace případných vad a nedodělků s uvedenými termíny pro jejich odstranění. 

Můžeme konstatovat, že stavba je dokončená, jestliže s ní investor může 
nakládat v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Dle § 119 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [6] je 
však možné dokončenou stavbu užívat pouze na základě oznámení stavebnímu 
úřadu nebo až po vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydává na 
žádost stavebníka příslušný stavební úřad.  

2.5.1 Právní úprava převzetí a provozování staveb 

Platné právní předpisy pro proces přípravy a realizace výstavby projektu 
v jeho posledních dvou fázích vyzkoušení a průkazů a provozní fázi (užívání stavby) 
můžeme rozdělit do dvou skupin: 

• předpisy veřejnoprávního charakteru, 

• předpisy soukromoprávního charakteru [31]. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 28 - 

Předpisy ve řejnoprávního charakteru  regulují převzetí a provozování 
staveb z hlediska zájmů orgánů veřejné správy. Převzetí a provozování staveb 
především s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví řeší např. zákon č. 102/2001 
Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 
bezpečnosti výrobků) [9] nebo zákon č. 22/1997 Sb., o  technických  požadavcích  
na  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů včetně prováděcích předpisů 
[10]. 

Z hlediska bezpečnosti práce je převzetí a užívání staveb usměrněno např. 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce [11] nebo zákonem č. 174/1968 Sb., o 
státním odborném dozoru nad bezpečností práce [12] a souvisejícími předpisy.  

Hledisko bezpečnosti a přiměřeného využití území je řešeno např. zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [6] včetně 
jeho prováděcích předpisů. Do této skupiny musíme zařadit také předpisy pro 
oceňování majetku, které s těmito závěrečnými fázemi realizace projektu 
bezpochyby souvisí (např. zákon č. 151/1997 Sb., o  oceňování  majetku  a  o  
změně  některých zákonů (zákon o oceňování majetku) [3] včetně prováděcí 
vyhlášky v platném znění). 

Předpisy soukromoprávního charakteru  upravují především závazkové 
vztahy, které je nutné respektovat obzvláště ve smlouvách souvisejících s převzetím 
a provozováním staveb. Základními legislativními předpisy jsou zákon č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník [13] a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [14]. Při 
uzavírání takovýchto smluvních vztahů však platí zásada respektování kogentních 
ustanovení zákona, která jsou závazná a nelze je ve smlouvě upravit odlišně. Obsah 
smlouvy, současně s odkazem na všeobecné obchodní podmínky nebo jiné 
obchodní podmínky, které jsou smluvním stranám známé nebo tvoří přílohu 
smlouvy, je pak nadřazen dispozitivním ustanovením zákona, která připouští 
odlišnou úpravu právního vztahu mezi účastníky.  

U těchto závazkových vztahů je dále brán zřetel na obchodní zvyklosti a 
zásady poctivého obchodního styku. Obchodní zvyklosti jsou podle § 1 odst. 2 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku [14] jedním z pramenů obchodního 
práva. Jsou to oběma smluvními stranami fakticky dodržovaná pravidla, která nejsou 
přímo zakotvena v právním předpisu. Obchodní zvyklosti se pak posuzují vzhledem 
k určitému území, odvětví a také vzhledem ke konkrétnímu případu. 

2.5.2 Technické normy 

V rámci smluvního vztahu je také možné se odvolat na platné mezinárodní a 
evropské normy a standardy, normy Evropské unie, české technické normy popř. 
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další doporučené technické nebo metodické standardy. Toto ujednání však musí 
odkazovat na standardy známé oběma stranám, popř. tvořícím přílohu smlouvy a 
musí být oběma stranami akceptováno. 

Současná právní úprava technické normalizace je ošetřena zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, platném od 1.9.1997 ve znění pozdějších předpisů [10]. Zde je v 
Části první, Technické požadavky na výrobky, Hlava II: Technické předpisy a 
technické normy v § 4 České technické normy uvedeno, že dosavadní závaznost 
ČSN se ke dni 31.12.1999 ukončuje a normy dále není možné vydávat jako 
závazné: 

(1) Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou 
osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a 
označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Věstník 
Úřadu“). Česká technická norma není obecně závazná. 

(3) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání 
pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na 
dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. 

Výše uvedený zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů [10] zavedl v § 4a Harmonizované technické 
normy a určené normy také tzv. harmonizované české technické normy:  

(1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou 
normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo 
harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako 
harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako 
harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou notifikovaných osob. 

Technické normy obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria 
používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění, 
že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu. Jejich používání 
není závazné, ale je všestranně výhodné. Jejich závaznost však může vyplynout 
z právního aktu, např. z pokynu nadřízeného (dle § 73 odst. 1 zákoníku práce [11]), 
ze smlouvy (dle jednání mezi účastníky), z rozhodnutí správního orgánu (tj. 
pokynem v rozhodnutí, např. na základě § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu – stavební zákon [6]) nebo na základě odkazů v dalších 
právních předpisech [23]. 
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2.5.3 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Počátkem roku 2007 byly společností S.I.A. ČR – Rada výstavby ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR a Hospodářskou komorou České republiky vydány Všeobecné obchodní 
podmínky pro zhotovení stavby [33]. Jak je stanoveno v úvodní části dokumentu, 
tyto Všeobecné obchodní podmínky standardizují základní obchodní, právní, 
organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v rámci České republiky. 
Cílem aplikace tohoto dokumentu u zakázek na stavební práce je mj. usnadnit 
smluvní jednání mezi účastníky uzavíraného závazkového vztahu. 

V části XVII. – Předání a převzetí díla Všeobecných obchodních podmínek 
jsou uvedena mj. následující ujednání, která se vztahují k dokončení, předání a 
převzetí díla: 

ČÁST XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Článek 1: Dokončení díla 

(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 

(2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů 
před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 

(3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve 
smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit 
nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

(4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne 
dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným termínem dokončení díla. 

(5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je 
zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé 
objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. 

(6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit 
smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

Článek 2: Předání a převzetí díla 

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a 
přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

Článek 3: Organizace předání díla 

(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba 
prováděna. 
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(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou 
organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického a autorského dozoru. 

(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. 

Článek 4: Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, 
plynu, tlakové nádoby, komíny apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz,  

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy.  

(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a 
realizovat. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené. 

(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a 
s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek 
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nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však 
není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

(5) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. 
Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

Článek 5: Protokol o předání a převzetí díla 

(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis 
(protokol).  

(2) Povinným obsahem protokolu jsou : 

a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli, 

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

e) seznam předaných dokladů, 

f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 
nedodělky, musí protokol obsahovat dále : 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků. 

(4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

(5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol 
obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a 
zhotovitel dále objednateli. 

Článek 6: Vady a nedodělky 

(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději 
do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  

(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění 
nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

Článek 7: Neúspěšné předání a převzetí 

(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a 
převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno 
nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným 
způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě 
včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení 

Článek 8: Předávání a přejímání díla po částech 

(1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě 
jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

(2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně 
v dodatku smlouvy. 

(3) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 
přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

Článek 9: Užívání dokončené stavby 

(1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze 
užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního 
souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na 
stavební úřad objednatel. 

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo 
žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, 
v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené 
stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
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kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad 
nebo o vícepracích. 

Článek 10: Předčasné užívání  

(1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.  

(2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání 
stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 
předčasného užívání stavby, jako: 

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání, 

b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při 
předčasném užívání, 

c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu 
předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla. 

(3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného 
povolení stavebního úřadu. 

(4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením 
díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání 
nevznikly. 

(5) Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu 
s objednatelem nebo na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem 
cokoliv z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. 
Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání. 

Smluvní podmínky mezi stavebníkem a zhotovitelem mají zabezpečit 
především požadovanou kvalitu provedení předmětu díla. Vykazuje-li stavba vady, 
je možné tuto skutečnost řešit např. dle ustanovení části XVIII – Odpovědnost za 
vady díla Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby. Jsou zde také 
ošetřeny záruční lhůty a postup při reklamacích. 

ČÁST XVIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

Článek 1: Odpovědnost za vady díla 

(1) 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 (záruka za jakost).  

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
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(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části 
zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže 
se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.  

Článek 2 : Délka záruční lhůty 

(1) Záruční lhůta na „nové stavby “ se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta 
na ostatní stavby se sjednává v délce 36 měsíců. 

(2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce 
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

(3) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

(4) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za 
celé dílo. 

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace 

(1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada 
opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad 
materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny 
díla.  

(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 
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Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad  

(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává.  

(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode 
dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace.  

(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 
hodin po obdržení reklamace.  

(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak 
neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady. 

(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí dle části XXIV. Řešení sporů. 

(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po 
obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

(7) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VII. Změna ceny, oceňování 
víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem 
ve lhůtě splatnosti podle části VIII. Platební podmínky.  

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být 
odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  
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Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. 

Výše popsané podmínky, platné pro smluvní ujednání mezi objednatelem 
(developerem, stavebníkem) a dodavatelem (zhotovitelem stavby), je možné 
aplikovat přeneseně také na vztah mezi prodávajícím (developerem, stavebníkem) a 
kupujícím (klientem).  

Možnost využití Všeobecných obchodních podmínek v rámci smluvního 
vztahu mezi  objednatelem a zhotovitelem díla také udává Obchodní zákoník v § 
273 v odstavcích 1 a 2: 

(1) Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní 
podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na 
jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k 
návrhu přiložené. 

(2) Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních 
podmínek uvedených v odstavci 1. 

2.5.4 Proces koupě budoucí bytové jednotky developerského projektu 

V této kapitole disertační práce je uveden obvyklý postup klienta, který 
projevil zájem o koupi budoucí bytové jednotky v nově realizovaném developerském 
residenčním projektu. Typ uzavírané smlouvy mezi budoucím kupujícím (klientem) a 
budoucím prodávajícím (developerem, stavebníkem) je dán tím, v jaké fázi 
rozestavěnosti se developerský projekt nachází. Buď se uzavírá rezervační 
smlouva, která řeší okolnosti realizace výstavby a převod nemovitosti do vlastnictví 
klienta, nebo se uzavírá přímo kupní smlouva, pokud si klient kupuje již dokončenou 
bytovou jednotku zapsanou v evidenci Katastru nemovitostí. 

2.5.4.1 Blokace 

Každému klientovi, který projeví vážný zájem o koupi konkrétního bytu 
z prodejní nabídky developerského projektu, je vybraná bytová jednotka blokovaná. 
Obvykle se jedná o nezávaznou ústní rezervaci trvající přibližně 3 až 7 dní ode dne 
převzetí smluvní dokumentace. Tato obchodní dokumentace obvykle obsahuje popis 
standardního vybavení projektu a bytu, systém klientských změn, popis systému 
financování, návrh rezervační smlouvy, návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
včetně kupní smlouvy, půdorysy bytové jednotky a příslušenství. Blokací se klient 
nezavazuje k platbě žádné zálohy ani rezervačního poplatku. 
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2.5.4.2 Rezervace  

Pokud klient v době blokace jednotky potvrdí svůj zájem o její koupi, obvykle 
se přistoupí k podpisu rezervační smlouvy. Z rezervační smlouvy obvykle vyplývá 
klientovi povinnost zaplatit rezervační poplatek a posléze uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní. Podpisem rezervační smlouvy a složením rezervačního poplatku se 
bytová jednotka stává rezervovanou a není již na realitním trhu dále nabízena. 
Rezervační poplatek je současně první splátkou kupní ceny. 

2.5.4.3 Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

Přibližně do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy je s klientem projednána 
a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, která upravuje vztah mezi budoucím 
kupujícím a budoucím prodávajícím. Prodávaná bytová jednotka je ve smlouvě o 
smlouvě budoucí kupní blíže specifikována a je zde také uvedena její kupní cena. 
Měly by zde být stanoveny konkrétní platební podmínky, standardy vybavení 
jednotky, platební kalendář (tj. zvolený způsob financování koupě nemovitosti) a 
možnosti tzv. klientských změn. Budoucí kupující a prodávající se v ní také zavazují, 
za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Smlouva o smlouvě budoucí kupní je 
obsahově velmi blízká samotné kupní smlouvě. Obvykle také obsahuje návrh jejího 
znění. 

2.5.4.4 Klientské změny 

Klient má možnost úprav bytové jednotky ve smyslu dispozičního uspořádání 
nebo výběru materiálového řešení úprav vnitřních povrchů a zařizovacích předmětů. 
Tyto změny jsou nazývány klientskou změnou a jedná se o záměnu standardně 
dodávaných materiálů, které jsou součástí prodejní ceny, za nadstandardní 
navyšující prodejní cenu. Provedení klientských změn by mělo být schváleno 
projektantem, který posoudí, zda je požadavek na klientskou změnu v souladu s 
konstrukčním řešením projektu dle projektové dokumentace a technologickými 
možnostmi výstavby.  

Obvykle nejsou povolovány zásahy do vnějšího vzhledu objektu, společných 
prostor domu, polohy instalačních šachet a vedení svislých rozvodů, do úrovní 
podlah a protipožárních opatření. Dále klientské změny nesmí ovlivnit funkčnost 
systémů vytápění a ohřevu vody, dodávek pitné vody a odvodu kanalizace. U 
standardního vybavení jsou obvykle možné změny dispoziční, změny vybavení 
koupelen a WC, změny obkladů, dlažeb a podlahových krytin, změny interiérových 
dveří, změny zásuvek a vypínačů.  
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Veškeré změny však musí být provedeny v rozsahu vymezeném stavebním 
povolením a platnými stavebními a jinými zákony, vyhláškami a normami. Přijetí 
návrhu klientských změn by mělo být vždy učiněno písemným způsobem. 

2.5.4.5 Kolaudační řízení 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) [6], § 122 stanoví příslušný stavební úřad do 15 dnů ode dne 
doručení žádosti vydání kolaudačního souhlasu stavebníka termín provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní 
stavebník předloží. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména 
zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, 
podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou 
dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, 
pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení 
stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví 
zvířat, bezpečnost a nebo životní prostředí. Jestliže stavební úřad nezjistí závady 
bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 
15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který 
je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Délka řízení je upravena zákonem z 
hlediska dílčích lhůt. V praxi se pohybuje kolem 6 - 8 týdnů od podání žádosti až po 
vydání kolaudačního souhlasu. V některých případech může toto řízení trvat i déle.  

Kolaudační řízení neklade na klienta žádné nároky. Bytová jednotka však 
nesmí být až do vydání kolaudačního souhlasu klientem užívána k bydlení. 

2.5.4.6 Kupní smlouva a předání bytové jednotky 

U některých projektů je klientům umožněno prohlédnout si a zkontrolovat 
jejich budoucí bytovou jednotku v rámci tzv. předpřejímek ještě před zahájením 
kolaudačního řízení. Samotný proces předání bytové jednotky kupujícímu k užívání 
je potom zahájen závěrečnou kontrolní prohlídkou v termínu po kolaudaci stavby, 
kterou absolvuje klient současně se stavebním dozorem a prodejcem (popř. 
zástupcem developera) v místě stavby. Předmětem této závěrečné prohlídky je 
kontrola stavu nemovitosti se zápisem do protokolu. V případě zjištění drobných 
závad či nedodělků je vše zaznamenáno včetně termínu pro jejich odstranění. Tento 
protokol je podkladem k sepsání předávacího protokolu, jehož podpisem obvykle 
dochází k převzetí bytu klientem od developera. Současně s podpisem předávacího 
protokolu jsou klientovi předány klíče od předmětné bytové jednotky, ovladače 
vjezdových vrat garáží v daném objektu nebo jiné vstupní karty, záruční listy, 
uživatelské návody k instalovaným zařízením a někdy také dokumentace 
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skutečného provedení stavby. Následně je možné provést přihlášení nebo 
přehlášení k odběrům vodného a stočného, zemního plynu a elektrické energie.  

Obvykle je současně také uzavřena vlastní kupní smlouva. Kupní smlouva 
přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou celkovou kupní cenu. Klient 
před podpisem kupní smlouvy a předáním nemovitosti k užívání uhradí doplatek 
kupní ceny podle splátkového harmonogramu. Podáním návrhu na vklad kupní 
smlouvy se na příslušném katastrálním úřadě zaeviduje změna vlastnictví bytové 
jednotky a vlastnictví tak přechází z prodávajícího na kupujícího. 

2.5.5 Obecné podmínky převzetí a užívání staveb klientem 

Po dokončení výstavby bytové jednotky je klient vyzván k technickému 
převzetí jednotky. Součástí tohoto procesu je především kontrola dokončení prací a 
jejich kompletnosti, kontrola rozměrů a výměr, kvality provedení jednotlivých částí 
konstrukce, funkčnosti zařizovacích předmětů a vedení inženýrských sítí, kontrola 
provedení požadovaných klientských změn (změna dispozice jednotky, materiálové 
řešení atd.) a podobně. Součástí je také fyzické převzetí projektové dokumentace 
skutečného provedení jednotky, klíčů, dálkových ovladačů, záručních listů, 
certifikátů apod.  

V kupní smlouvě může být uvedena klauzule o povinnosti převzetí bytové 
jednotky, jestliže nevykazuje vady bránící užívání. Z tohoto důvodu je vhodné 
provést tzv. předpřejímky, kdy se zjistí vady, poruchy nebo nedodělky novostavby 
bytové jednotky, které se sepíší do protokolu společně s uvedením 
předpokládaného termínu odstranění vady nebo nedodělku. Velmi důležité je také 
uvědomit si, že kupující nepřejímá pouze svoji bytovou jednotku, ale také osobně 
nebo prostřednictvím zvolených zástupců přejímá společné domovní prostory a další 
společné části budovy. 

Protokol o převzetí bytové jednotky je titul, který zamezuje případným sporům 
nebo škodám mezi oběma stranami, které vznikají obvykle při přejímce nebo po 
předání bytové jednotky novému majiteli. Tyto spory mohou být velice komplikované 
a současně je možné jim účinně předejít. Jeho sepsání je výhodné pro obě smluvní 
strany, tedy stranu předávající i přebírající. V protokolu o převzetí bytové jednotky je 
zaznamenán aktuální, a tímto dokumentem jasně doložitelný, stav bytové jednotky v 
okamžiku jejího předání. Přílohy předávacího protokolu obvykle tvoří následující 
doklady a informace (v obměnách dle konkrétního projektu):  

• atesty, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a prvků, záruční 
listy, 

• protokoly o provedených  revizích a zkouškách, 

• manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na údržbu, 
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• soupis vad a nedodělků ke dni převzetí a termíny jejich odstranění, 

• seznam osob s uvedením kontaktů pro případ řešení reklamací, 
• klíče od vnitřních dveří, sklepa, schránky, parkovací karta, kódovací karta, 

atd.  

Kontrolu a přejímku společných prostor obvykle provádí firma ustanovená 
developerem jako správce objektu na základě mandátní smlouvy o obstarávání 
správy nemovitosti. Správce objektu provádí údržbu objektu a jeho okolí do doby, 
než je ustanoveno sdružení vlastníků jednotek. Následně sdružení vlastníků 
jednotek uzavře smlouvu na správu nemovitostí s totožnou společností nebo může 
vybrat jiného správce dle vlastního uvážení. Správa nemovitosti zahrnuje 
administrativní úkony, vedení evidence, účetní služby, úklid objektu a okolí, údržbu, 
drobné opravy, zajištění provozuschopnosti jednotlivých zařízení a systémů a 
smluvně zajišťuje další služby a dodávky. 

2.6 Zásady zpracování znaleckého posudku 

Znalecká činnost je upravena zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících v platném znění [1] a dále vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 
37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v platném znění [4]. 

2.6.1 Náležitosti znaleckého posudku dle právních předpisů 

Dle § 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění [4] 
je účelem zákona zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení 
před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, jakož i 
znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů 
nebo organizací. Znalecký posudek je možné definovat jako soubor výroků soudního 
znalce. V § 13 zákona je uvedena následující podmínka: 

Podává-li znalec posudek písemně, je povinen každé jeho vyhotovení podepsat 
a připojit otisk pečeť; stejnou povinnost má tlumočník u ověřovaných překladů. 

Náležitosti znaleckého posudku jsou vymezeny v § 13 vyhlášky č. 37/1967 
Sb. [4]: 

 (1) Příslušný orgán, který v řízení ustanovil znalce, vymezí ve svém opatření 
jeho úkol, podle okolností případu též formou otázek tak, aby se znalec zabýval jen 
takovými skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí.  

(2) V posudku uvede znalec popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, 
souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má 
odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek). 
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(3) Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, 
sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. 

(4) Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku, 
která obsahuje  označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v 
němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve 
znaleckém deníku. 

(5) Znalec je povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně 
stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. 

(6) Při ústním posudku podaném do protokolu uvedou se též údaje, které jsou 
předmětem znalecké doložky.  

Podle § 15 této vyhlášky musí posudek vykazovat stejné náležitosti i v 
případě, je-li soudním znalcem vypracován i mimo řízení pro jiné objednatele, než 
kterými jsou státní orgány, tj. pro občany nebo organizace.  

2.6.2 Části znaleckého posudku 

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. ve své publikaci Soudní inženýrství [15] uvádí 
následující zásady pro zpracování znaleckého posudku: 

1. Z titulního listu  znaleckého posudku by měly být zřejmé následující skutečnosti: 
označení znaleckého posudku (popř. s označením doplňku, aktualizace nebo 
revize posudku), číslo posudku, zpracovatel a objednatel posudku, účel 
zpracování posudku, datum, ke kterému je znalecký posudek zpracován, počet 
listů včetně příloh, počet vyhotovení, datum a místo vypracování. 

2. Je-li znalecký posudek obsáhlý, je vhodné v posudku uvést obsah , popř. 
seznam použitých zkratek a symbolů. 

3. Nález by měl být logicky, systematicky, popř. tematicky členěn a měl by 
obsahovat všechny údaje, důležité pro analýzu posuzovaných skutečností. 
Jedná se o soupis všech předaných a získaných podkladů a informací, předmět 
zadání znaleckého posudku (popř. předmět sporu a technické údaje žaloby 
v případě znaleckého posudku pro soud), všechny podstatné údaje z předaných 
nebo získaných podkladů, popř. ze soudního spisu, skutečnosti zjištěné při 
šetření na místě samém, relevantní údaje z technické dokumentace (projektová 
dokumentace, stavební deníky, technologické listy, atd.), soupis použité literatury 
a předpisů včetně odkazů na české technické normy, právní předpisy, 
technologické předpisy výrobce.  

Pokud znalec zjistí v jednotlivých podkladech nesoulad, který nelze odstranit, 
uvede do nálezu všechny zjištěné skutečnosti, ale samotným rozporem se dále 
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v rámci této části posudku nezabývá. U všech uvedených skutečností je nutné 
uvádět zdroj dané informace.  

4. Posudek  je vlastní analýzou znalce, jehož koncepce je závislá na úkolu k řešení. 
V úvodu posudku je vhodné uvést předmět znaleckého posudku, popř. v případě 
soudního sporu znalecký úkol, který specifikuje zadané skutečnosti k řešení. 
Posudek by měl být přehledný a komplexní s uvedení odpovědí na všechny 
položené otázky a zkoumané problémy. Při více analyzovaných skutečnostech je 
vhodné znalecký posudek rozčlenit a ke každé otázce nebo zadanému problému 
uvést nález a hned za něj posouzení.  

5. Je-li zkoumaná problematika rozsáhlá, je možné na konci posudku dílčí závěry 
shrnout a analyzované skutečnosti přehledně popsat. Závěr by měl obsahovat 
všechny otázky a odpovědi. Odpovědi musí být komplexní a mohou obsahovat 
také návrh řešení. 

6. Znalecký posudek uzavírá znalecká doložka  s podpisem a otiskem znaleckého 
razítka a seznam p říloh  s jejich následným uvedením. 

2.7 Zhodnocení sou časného stavu 

Ze zhodnocení současného stavu v řešené problematice vyplývají především 
následující skutečnosti: 

• pojmy vada a porucha jsou v různých právních předpisech a technických 
normách definovány odlišně, avšak ve své podstatě se tyto definice 
významně neliší, 

• rozdělení vad a poruch je uvedeno v řadě odborné literatury, která řeší buď 
tyto vady komplexně pro celý objekt nebo se zabývá pouze dílčími oblastmi. 
Jsou zde popisovány a analyzovány vady vznikající jak v procesu 
předvýrobní přípravy, tak v průběhu realizace stavebního díla a vady 
vznikající v důsledku provozních účinků, vlivů prostředí a přirozeného stárnutí 
použitých materiálů. 

• proces přípravy a realizace stavby může být prováděn různými způsoby. 
Nejčastěji se jedná o výstavbu na klíč, výstavbu s generálním dodavatelem 
nebo výstavbu s dodávkami. Každý z uvedených způsobů má pro objednatele 
své výhody a nevýhody. Při výstavbě na klíč má objednatel omezené 
možnosti zasahovat a kontrolovat průběh výstavby. Při výstavbě s generálním 
dodavatelem nebo výstavbě s dodávkami jsou jeho možnosti kontroly 
realizace díla větší (např. sjednání kvalitního technického dozoru investora). 
Výstavba s dodávkami přináší komplikace pro objednatele v tom, že jsou 
zodpovědnosti za jednotlivé dílčí části roztříštěny mezi dodavatele. Současně 
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mohou vznikat také problémy při předávání dokončených prací jedním 
dodavatelem a jejich následným převzetím dalším dodavatelem, který 
pokračuje se stavebními pracemi na připravené části konstrukce nebo prvku. 

• postupy pro zpracování znaleckého posudku jsou popsány v zákoně č. 
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů [1] a ve 
vyhlášce č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v 
platném znění [4]. Zde uvedené pokyny jsou však velice obecné, aby 
umožňovaly zpracování znaleckých posudků v celé škále odborných oblastí. 
Poskytují pouze velice všeobecný návod pro zpracování znaleckého posudku 
z hlediska jeho obsahu, ale už neřeší postupy a metodiky při zpracování 
znaleckých posudků pro konkrétní užší znaleckou oblast. 
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3 Cíle práce 

Postupy pro zpracování znaleckých posudků, uvedené v zákoně č. 36/1967 
Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů [1] a ve vyhlášce č. 
37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v platném znění [4], 
stanovují pouze základní schéma jejich obsahu, ale už neřeší konkrétní postupy a 
metodiky pro posuzování daných problémů v určité oblasti.  

Toto se následně v praxi projevuje tím, že znalecké posudky, zpracované pro 
daný konkrétní problém, se mohou lišit svým přístupem i způsobem následného 
hodnocení posuzovaného problému. 

Oblast posuzování vad a poruch stavebních děl zahrnuje nesmírně širokou 
problematiku, která vyplývá z různých konstrukčních prvků, tvořících stavební objekt, 
a také ze značné různorodosti stavebních objektů a používaných stavebních 
materiálů. Z tohoto důvodu je více než složité a náročné zpracovat univerzální 
podrobný metodický postup pro hodnocení vad a poruch vznikajících na stavebních 
objektech.  

V současné době je jednou z frekventovaných oblastí stavebnictví výstavba 
bytových a rodinných domů, ve kterých se v některých případech mohou při předání 
klientovi (kupujícímu) vyskytovat vady a poruchy. Oprávněnost reklamovaných či 
vytýkaných vad se často prokazuje znaleckým posudkem, zpracovaným specialistou 
v oblasti stavebnictví.  

Cílem disertační práce bylo vytvoření standardizovaného postupu pro 
posuzování vad a poruch novostaveb bytových jednotek. 

Pro splnění stanoveného cíle je nezbytné provést následující kroky: 

• zhodnotit současný stav, 
• analyzovat postupy pro zjišťování vad a poruch stavby, 

• specifikovat měřící postupy a metody, 

• specifikovat požadavky českých technických norem, vztahujících se k řešené 
problematice. 

Výstupem bude metodický postup pro zpracování znaleckého posudku, který 
posuzuje vady a poruchy novostaveb bytových jednotek. 
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4 Postupy zjiš ťování a následného sledování p říčin vad nebo 
poruch staveb 

Odstranění následků vad nebo poruch staveb není často dostatečným 
řešením, jestliže jejich příčina zůstane neodhalená. Význam sanačních prací může 
být snížen opakováním stejných poruch na stejných místech nebo v jejich blízkém 
okolí. Nejvhodnější je vzniku vad a poruch zamezit již při výstavbě. V dalším stadiu 
životnosti stavby je pak nutné provádět preventivní opatření proti vzniku poruch 
v rámci preventivní údržby objektu. Preventivní údržba představuje souhrn všech 
činností, které jsou konané po dobu stanovenou technickými podmínkami za účelem 
udržení objektu v provozuschopném stavu. 

Průzkumu stavebních konstrukcí je nutné vždy věnovat velkou pozornost. 
Důkladný rozbor a určení charakteru poruchy nebo vady je základním předpokladem 
pro správný návrh zabezpečení objektu nebo odstranění příčiny poruchy či vady. 
Některé vady nebo poruchy naznačují příčinu a dobu svého vzniku již svým 
vzhledem. V jiných případech lze jen velmi těžko posoudit, zda se jedná o poruchu 
starší nebo vzniklou nedávno. Potom je třeba poruchy určitou dobu pozorovat a 
různými pomůckami sledovat změny jejich stavu.  

V obecných případech můžeme postup znalce při analýze vad a poruch 
stavebních konstrukcí rozdělit do několika samostatných kroků [38]: 

• získání a analýza podkladů, 

• předběžná prohlídka a posouzení, 

• podrobná prohlídka, 

• vyhodnocení místního šetření. 

Tento obecný postup, který je níže popsán podrobněji, lze aplikovat s 
obměnami také při prohlídce novostavby bytové jednotky. 

4.1 Získání a analýza podklad ů 

Před vlastním místním šetřením by měl znalec nejprve získat přehled o všech 
dostupných podkladech. Vyžádat by si měl zejména následující podklady a 
informace: 

• kolaudační rozhodnutí, popř. stavební povolení, 

• projektovou dokumentaci stavby, 

• předchozí zpracované znalecké posudky, 
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• informace o stáří stavby, informace o provedených stavebních úpravách nebo 
rekonstrukcích objektu, 

• informace o připojení nemovitosti na inženýrské sítě, 

• smlouvu o dílo s dodavatelem stavby, popř. klientem, 

• stavební deník, doklady o použitých materiálech, zápisy z kontrolních dnů 
stavby (jde-li o vadu dodávky stavebních prací). 

Další podklady je nutné si vyžádat v závislosti na druhu zkoumané 
problematiky. Jestliže není projektová dokumentace stavby k dispozici, je možné ji 
spolu s dalšími podklady a informacemi získat na stavebním úřadě nebo 
v archivech. Je však nutné ověřit, zda je projektová dokumentace aktualizovaná, zda 
zahrnuje veškeré provedené konstrukční změny a zda dopovídá skutečnému stavu 
konstrukce. Je nezbytné také získat data charakteristická pro dané místo stavby a 
další informace, které by mohly mít na posouzení vady nebo poruchy konstrukce 
vliv. Jedná se např. o seizmická zatížení, změny základových poměrů, nesprávné 
využití konstrukce atd. 

4.2 Předběžná prohlídka a posouzení 

V ČSN ISO 13822 (73 0038) - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení 
existujících konstrukcí [58] je termín prohlídka definován jako nedestruktivní šetření 
v místě stavby umožňující stanovit současný stav konstrukce. Termín průzkum 
vymezuje shromažďování a hodnocení informací na základě prohlídky, přezkoumání 
dokumentace, zatěžovací zkoušky a jiných zkoušek.Tato norma stanovuje obecný 
systém hodnocení existujících konstrukcí z hlediska požadavků na její budoucí 
funkční způsobilost. Postup hodnocení se pak liší dle účelu hodnocení a 
specifických okolnostech případu (dostupnost podkladů, využití konstrukce atd.). 

Předběžná prohlídka slouží znalci pro základní obeznámení s posuzovanou 
stavbou nebo konstrukcí. Provede se porovnání identifikačních údajů stavby s 
předloženými podklady. Je možné také prověřit soulad předložených podkladů 
s platnými právními nebo technickými předpisy. U složitějších případů je možné 
provést předběžné posouzení na základě předložených podkladů. Tak je možné 
získat již v předstihu přehled o celé stavbě a o chybějících podkladech, které je 
možné si ihned při místním šetření vyžádat. 

4.3 Podrobná prohlídka 

Místní šetření je znalec povinen provést osobně, popř. za pomoci 
spolupracovníků. V nálezu se uvede datum místního šetření a jeho účastníci.  
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Při prohlídce na místě by měly být provedeny následující činnosti: 

• kontrola identifikačních údajů stavby se skutečností, 

• podrobná vizuálně-smyslová prohlídka zejména následujících konstrukčních 
částí stavby (je-li jejich prohlídka možná): základy, svislé nosné konstrukce, 
vodorovné konstrukce, střešní konstrukce, schodiště, sklepní prostory, 
obvodový plášť, nenosné části konstrukce a bezprostřední okolí nosné 
konstrukce, 

• kontrola vybraných rozměrů konstrukce dle předložené dokumentace, 
případně zjištění důležitých rozměrů konstrukce při chybějící dokumentaci. 
Kromě rozměrů samotné konstrukce objektu je nutno zjistit také rozměry těch 
částí, které ovlivňují zatížení konstrukce. Bez provedení kontroly není možné 
spoléhat pouze na předloženou projektovou dokumentaci. V případě 
zjištěného rozdílu jsou pro posouzení rozhodující skutečné rozměry staveb. 
Rozdíly musí být uvedeny v posudku. 

• podrobný popis stavu jednotlivých částí konstrukce z hlediska zjištěných vad 
a poruch nebo nedostatků při užívání a údržbě, 

• stanovení stupně poškození dle klasifikace poruch, popř. určení příčiny 
poškození,  

• orientační posouzení přetvoření konstrukcí a jejich vliv na spolehlivost 
konstrukcí, 

• určení pevností materiálů, popř. dalších fyzikálních a mechanických vlastností 
potřebných pro posouzení konstrukce, 

• odhad charakteristik působících zatížení a, je-li to možné, také zatížení, 
kterým byla konstrukce v minulosti vystavena, 

• dokumentace výskytu zvýšené vlhkosti u konkrétních částí konstrukce 
(omítka, zdivo, základy, střešní plášť) a určení původu vlhkosti. 

Při místním šetření se provede také fotodokumentace rozhodujících částí 
staveb. Je nutné dokumentovat významná poškození stavby a atypické části, které 
mohou mít podstatný vliv na analýzu vad a poruch staveb. Jestliže je nutno provést 
pro zjištění vlastností materiálů konstrukce podrobnější zkoušky, je možné je provést 
destruktivními nebo nedestruktivními metodami, tedy přímým odhadem nebo 
zkouškami na vzorcích. Zde je pak vhodné přizvat odborníky pro provedení odběru 
vzorků, příslušných zkoušek a měření. 
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4.4 Vyhodnocení místního šet ření 

Při analýze vad a poruch stavebních konstrukcí se používá několik různých 
metod vyhodnocení a posouzení. Případná chybějící zjištění nebo informace 
z místního šetření je možné opětovně doplnit nebo ověřit. Následně je možné 
v návaznosti na požadavek objednatele a specifikaci vady či poruchy určit nárok 
z vady stavby, slevu z kupní ceny, určení nákladů na uvedení do bezvadného stavu, 
určení rozdílu cen projektovaného a skutečného provedení díla, efektivnost 
rekonstrukce atd. 

4.5 Analýza vad a poruch stavebních konstrukcí 

Při znaleckém zkoumání je třeba vždy využívat systémový přístup. Zkoumaný 
systém je vhodné nejprve rozdělit na jednotlivé prvky. Dále se popíší jejich vlastnosti 
a odvodí se jejich chování během analyzovaného procesu. Následně se hledají 
styčné body, kde se jednotlivé děje stýkají, a popíše se chod celého systému. 
V závislosti na zadání úkolu je někdy nutno řešit, jak by se daný systém choval při 
užití jiných vlastností nebo způsobů chování. Příklady metod, které je k analýze 
vhodné použít, jsou uvedeny v následujících kapitolách [15, 25]. 

4.5.1 Matice hypotéz 

Matice hypotéz slouží k systémovému přístupu znalce ke konkrétnímu 
problému. Jedná se vlastně o tabulku, kde jsou ve svislých sloupcích seřazeny 
všechny prvky a interakce daného systému (např. zjištěné vady a poruchy) s 
uvedením možné příčiny existence každého prvku. Ve vodorovných řádcích jsou pak 
uvedeny metody ověřování jednotlivých hypotéz a zkoumané podklady nebo 
informace. Následně pak ke každé buňce matice zaznačíme pomocí jednoduchých 
symbolů + a – všechna zjištění, která jednotlivé hypotézy prokazují (++), podpírají 
(+), činí nepravděpodobnými (-) nebo je zcela vylučují (--). Dle tohoto značení 
můžeme poté v posudku popsat jednotlivá zjištění s odvoláním na příslušnou buňku 
matice pomocí číselného odkazu.  

V tabulce uvedené níže je příklad použití matice hypotéz při řešení případu 
vzniku trhlin v objektu. 
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Tab. č. 1: Příklad matice hypotéz 
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4.5.2 Matice odrazu 

Při vzájemném spolupůsobení prvků v daném systému se působení jednoho 
prvku na druhý na druhém prvku odráží a přitom tento prvek mění. Současně se 
však mění i prvek první. Na základě změny způsobené tímto odrazem pak můžeme 
stanovit způsob, jakým daný prvek na druhý působil, intenzitu, druh a délku trvání 
této interakce. Interakce prvků mohou být chemické, mechanické nebo biologické. 

Odraz těles je charakterizován jako vlastnost věci měnit se působením jiných 
věcí. Struktura těchto změn odpovídá některému rysu působící věci. Pro komplexní 
rozbor těchto jevů je využívána matice odrazu. V matici se zaznamenávají stopy, 
které v souvislosti s posuzovaným dějem zanechá první prvek na prvku druhém a 
naopak. 

4.5.3 Soudně inženýrská komparace 

Tato metoda je založena na porovnávání stavu zjištěného ve skutečnosti 
např. při místním šetření nebo z provedených měření a zkoušek se stavem 
konstrukce nebo prvku dle realizační dokumentace a předpisů. Jedná se např. o 
projektovou dokumentaci, stavební deník, právní a technologické předpisy atd. Při 
uspořádání jednotlivých zjištěných skutečností je pak možné stanovit např. příčinu 
posuzované poruchy. 

4.5.4 Síťová analýza a harmonogram 

Tuto metodu je možné využít např. při posuzování průběhu stavebních prací 
a návaznosti technologických kroků při realizaci stavby. Časový průběh je 
zaznamenáván do tabulky, kdy se nejprve určí věcný obsah činností jednotlivých 
prvků systému. Následně se sestaví model síťového grafu s návazností 
v jednotlivých uzlech a vypočte se doba trvání jednotlivých fází se stanovením 
maximálních a minimálních hodnot. V závěru se provede postupné navazování časů 
s jejich vyznačením v jednotlivých uzlech. Tím je sestaven harmonogram 
jednotlivých kroků nebo činností.  

4.5.5 Metoda zužování mezí 

Tato metoda slouží ke zvyšování pravděpodobnosti závěrů znaleckého 
posudku. Znalec při řešení daného problému používá postupně všechny vhodné 
metody analýzy průběhu vad a poruch stavebních konstrukcí, které lze na daný 
problém použít. Z těchto metod jsou získány rozsahy, za kterých mohl daný děj 
probíhat. Oblast, která je společná pro všechny získané rozsahy, je pak 
nejpravděpodobnějším výsledkem daného problému. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 53 - 

4.5.6 Metoda FMEA 

Analýza možných chyb a jejich důsledků (FMEA) patří k metodám 
preventivního zabezpečování jakosti. Analyzuje možnosti chyb a jejich důsledky již 
ve stadiu vývoje a výroby, aby umožnila včasné zvýšené jakosti. Tato metoda byla 
vyvinuta agenturou NASA za účelem snížení potenciálního rizika poruch pomocí 
systematické analýzy projektovaného systému a jeho preventivními úpravami. 
Původně byla určena k využívání při projektování výrobků (FMEA -konstrukce) a 
výrobních a montážních postupů (FMEA - technologie). Její využití je však nezávislé 
na oboru uplatnění. Je univerzálně použitelná pro jakékoli produkty, procesy a 
systémy. 

 Úkolem FMEA je rozpoznat všechny podstatné chyby za předpokladu 
nejnižších nákladů. Je však nezbytné, aby byla do projektu začleněna již od počátku 
řešení daného projektu. Metoda je aplikována v několika krocích: 

• shromažďování základních údajů – identifikace, 

• analýza chyb – potenciální chyby, následky chyb a potenciální příčiny chyb, 

• hodnocení chyb – pravděpodobnost výskytu (P), význam a odhalení chyby 
(V), pravděpodobnost odhalení chyby (O), 

• hodnocení prostřednictvím prioritně rizikostního čísla (PRČ=P*V*O), 

• optimalizace konceptu – havarijní opatření nebo zlepšující přístupy, 

• zhodnocení výsledku – podklad pro hledání dalších chyb a zavedení 
zlepšení. 

Tato metoda je v současné době aplikována v různých odvětvích 
(strojírenství, ekonomika a management, stavebnictví atd.). Vždy je základem 
formulář, který je nápomocný při jednotlivých krocích a zajišťuje přehlednost a 
efektivitu při řešení daných situací.  
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5 Měřické postupy a pom ůcky 

Při provádění průzkumů staveb se obvykle užívá více metod, které se 
vzájemně doplňují. Základními metodami jsou metody smyslové, které využívají 
převážně jednoduché pomůcky jako např. lupa, měrka na trhliny, ocelová kulička, 
olovnice, vodováha, geologické kladivo, tesařská skoba, dláto, špičák aj. 
Smyslovými pomůckami se zjišťuje kvalita materiálů, povrchová poškození, trhliny, 
deformace a posuny většího rozsahu, poruchy spojů konstrukcí, zakryté dutiny a 
výskyt biologických činitelů na zabudovaných stavebních materiálech.  

Přístrojové a laboratorní metody se užívají pro přesnější zjištění 
mechanických a fyzikálních vlastností konstrukcí a materiálů. Obecně se tyto 
metody dělí na destruktivní a nedestruktivní. Pro účely této disertační práce 
nebudou přístrojové a laboratorní metody dále podrobněji popisovány. 

Metody a pomůcky, použité pro kontrolu jakosti stavebních dílců i konstrukcí, 
musí zajišťovat výsledky opakovaných měření totožného parametru v mezích 
daných přesností kontrolních měření. Postupy a základní požadavky na kontrolu 
přesnosti jsou uvedeny v ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve 
výstavbě. Kontrola přesnosti. [41] a v souvisejících normách.  

5.1 Měřící postupy 

Místa kontroly geometrických parametrů a přesnosti na objektech, 
konstrukcích a jejich částech jsou stanovena dle ČSN 73 0212-3 Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: pozemní objekty [42]. Tato norma 
udává přesnost kontroly geometrických parametrů prostorové polohy, rozměrů a 
tvarů pozemních stavebních objektů včetně stavební jámy. Definuje také postupy 
pro kontrolu rozměrů, tvaru, polohy a orientace konstrukcí stavebních objektů a 
jejich částí během výstavby i po jejím dokončení. Norma nabyla účinnosti dne 
1.2.1997 a nahradila tak ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve 
výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů.  

Výše uvedená norma definuje následující zásady provádění kontroly 
jednotlivých parametrů rozměrů, tvaru a orientace konstrukcí. Místa kontroly jsou na 
níže uvedených obrázcích vyznačena křížky nebo šipkami. Vzdálenosti míst kontroly 
od hran nebo stěn jsou vyznačeny kótami. Kontrolované geometrické parametry jsou 
vyznačeny kótovacími čárami a značkami x1 až xn.  
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Poloha sloupů a stěn vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek nebo 
ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé 
podlahy. U sloupů se kontroluje v ose povrchových ploch. U stěn a osazených dílců 
se kontroluje 100 mm od svislých hran. 

  

Obr. č. 15 : Kontrola polohy sloupu v půdoryse Obr. č. 16 : Kontrola polohy stěny a stěnových 
dílců v půdoryse 

Svislost sloupů a stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé 
podlahy a 100 mm pod úrovní stropu. U sloupů se kontroluje v osách povrchových 
ploch. U stěn a osazených dílců se kontroluje 100 mm od svislých hran. 

  

Obr. č. 17 : Kontrola svislosti sloupu Obr. č. 18 : Kontrola svislosti stěny a stěnových 
dílců 

Vodorovnost průvlaků, ztužidel, vazníků, překladů apod. se kontroluje ve 
svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech ležících 100 mm od obou úložných 
hran podpůrné konstrukce. Průhyb se kontroluje uprostřed světlosti podpůrné 
konstrukce. 

Vodorovnost podlah nebo stropů se kontroluje v průsečících čtvercové sítě 
odsazené od vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm. Průhyb se 
kontroluje nejméně uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, popř. v průsečících 
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čtvercové sítě se stranami od 0,5 m do 3,0 m podle velikosti kontrolované plochy a 
požadované přesnosti. Odchylky vodorovnosti se vyjádří vzhledem k vodorovné 
rovině proložené místem kontrolované plochy, zvoleném jednotně pro všechny 
kontrolované plochy. 

  

Obr. č. 19 : Kontrola vodorovnosti a průhybu 
průvlaků 

Obr. č. 20 : Kontrola svislosti a celkové 
rovinnosti podlahy 

Rovinnost stěn se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od dolní a 
horní vodorovné hrany jako při kontrole svislosti stěn. Čtvercová síť o délce stran do 
3,0 m se volí rovnoběžně s vodorovnými a svislými hranami omezujícími 
kontrolovanou stěnu.  

Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí místností se kontrolují 
v úrovni 100 mm nad hrubou podlahou a 100 mm od koutů (délka, šířka). Případně 
je možné provést měření 100 mm pod stropem a uprostřed výšky stěny. 

Výšky místností se kontrolují ve vzdálenosti 100 mm od obou stěn, popř. 
navíc uprostřed délky a šířky místnosti. Výšky průvlaků a podobných konstrukcí nad 
úrovní hrubé podlahy se kontrolují 100 mm od líce podpůrné konstrukce. 

  

Obr. č. 21 : Kontrola vodorovných rozměrů 
místnosti 

Obr. č. 22 : Kontrola svislých rozměrů místnosti 
(světlé výšky) 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 57 - 

Místní rovinnost kontrolovaných rovinných ploch podle, stropů a stěn se 
kontroluje vzhledem ke kontrolním přímkám největší délky 2 000 mm 
s odstupňováním míst měření po 500 mm.  

Svislost sloupů se měří teodolitem nebo optickým dostřeďovačem. Svislost se 
může měřit také pomocí vodováhy, která je opatřena opěrkami. Odchylky svislosti se 
vyhodnotí nepřímo, kdy posunutí bubliny z centrální polohy vyjadřuje odchylku v mm 
na metr. Lze ji hodnotit také přímo, kdy se odchylka čte na pohyblivé stupnici po 
navrácení libely do původního centrální polohy. Pro měření je také možné využít 
olovnici. 

 

 

Obr. č. 23 : Měření 
svislosti pomocí 

vodováhy 

Obr. č. 24 : Nepřímé čtení odchylky svislosti na trubicové libele 

Excentricita svislých konstrukcí (návaznost) se měří optickým 
dostřeďovačem. Poloha konstrukcí ve vodorovném směru (vzdálenost) se měří 
pomocí teleskopických měřicích latí, pásma nebo pravítek. Nepřímé měření lze 
provést pomocí teodolitu s pomůckami. Převýšení se měří pomocí teleskopické 
měřicí latě, popř. nivelačním přístrojem a latí. Měření výšek je možné pomocí 
elektronického dálkoměru. Odstup hran ve spáře se kontroluje pomocí úhelníku a 
měřidla. 

 

  

Obr. č. 25 : Měření odstupu hran ve spáře Obr. č. 26 : Měření délky uložení 
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5.2 Měřické pom ůcky 

ČSN ISO 7078 (73 0230) - Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. 
Slovník a vysvětlivky [57] definuje termíny běžně používané při vytyčování, měření a 
ostatních zeměměřičských činnostech ve výstavbě. Dále uvádí odpovídající 
ekvivalenty termínů v mezinárodních jazycích. Tato norma byla vydána v květnu 
1996 s účinností od 1.6.1996. Níže jsou uvedeny základní přístroje a měřidla 
užívaná znalci při výkonu jejich činnosti nebo se kterými se znalec ve stavebnictví 
může setkat: 

5.2.1 Měření délek a hloubek 

• pásmo (měřické pásmo): pásma se používají k přímému měření délek. Jedná 
se o pásku z plastu, oceli nebo jiného vhodného materiálu s vyznačenou 
stupnicí. Nejčastěji se užívají pásma ocelová. Pásma se svinují. Podle 
způsobu jejich uložení rozlišujeme pásma na vidlici a v pouzdře. Pásmo na 
vidlici je ocelová stuha, jejíž konec je upevněn krátkým řemínkem k otáčivé 
hřídeli, která je vsazena mezi dvě vidlice na rukojeti. Výhodou pásma 
v pouzdře je lepší ochrana navinutého pásma. Nevýhodou je obtížné držení 
konce pásma při měření.  

• kapesní ocelové svinovací měřidlo (kapesní metr): měřidlo o délce až 5 m, 
které je obvykle dělené po 1 mm a jehož součástí je i ochranné pouzdro. 
Používá se pro přímé měření délek. 

  
 

Obr. č. 27: Pásmo na vidlici Obr. č. 28: Svinovací pásmo v 
pouzdře 

Obr. č. 29: Kapesní metr 

• skládací měřidlo (skládací metr, dvoumetr): měřidlo dělené a popsané čísly 
pro měření vzdálenosti. Je tvořené dvěma či více částmi ze dřeva nebo 
z vhodného kovu, popř. plastu, vzájemně spojené otočnými spoji. 

• měřická lať: rovná lať z vhodného materiálu s obdélníkovým nebo čtvercovým 
průřezem, jejíž jedna strana je opatřená stupnicí pro měření vzdálenosti. 
Dělení latí je podle účelu měření decimetrové nebo centimetrové. Latě jsou 
opatřeny libelou ke stanovení vodorovné polohy. Při měření se počátek první 
tyče přiloží na počátek měřené délky. Pomocí libely se tyč uvede do 
vodorovné polohy. Druhou tyč přiložíme na konec první tyče a opět ji 
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uvedeme do vodorovné polohy. Postup opakujeme dokud nám nezbude úsek 
kratší než je délka latě, který doměříme čárkovým měřidlem. 

• příměrné pravítko: rovná tyč z vhodného materiálu pro zajištění rovné hrany 
k určení přímosti nebo rovinnosti. 

• posuvné měřidlo (šuplera): jedná se o měřidlo tvořené dvěma rameny, z nichž 
jedno je pevné a druhé pohyblivé po stupnici, na které lze odečítat 
vzdálenost. 

• dálkoměry: jsou určeny pro měření vzdáleností. Mohou být laserové nebo 
ultrazvukové. Ruční laserové dálkoměry slouží k rychlému, jednoduchému a 
přesnému měření bez nutnosti měřit délky pásmem. Jsou koncipovány pro 
měření s přesností několika milimetrů v rozsahu od 0,05 m až 200 m. Princip 
měření spočívá v pasivním odrazu viditelného laserového paprsku od 
předmětu měření. Dosah přístroje a doba měření závisí na odrazných 
vlastnostech a na povaze povrchu měřeného místa. V dálkoměrech je 
obvykle zabudovaná libela ke zjištění vodorovné roviny. Přístrojem lze mj. 
provést výpočet plošných a objemových hodnot měřených prostor.  

   

Obr. č. 30: Ultrazvukový 
dálkoměr SonicTape 

Obr. č. 31: Laserový dálkoměr 
AGATEC PL 60 

Obr. č. 32: Laserový dálkoměr 
DISTO A5 

• olovnice: jednoduchý nástroj sloužící k provažování bodů pomocí svislé 
záměry umístěné na svislé ose přístroje a k měření svislých vzdáleností 
(výška, hloubka). Je možné využít závěsné olovnice nebo optické či laserové 
provažovače. Závěsné olovnice jsou však vhodné pouze pro hrubou centraci 
nad daným bodem. Skládají se z vlákna (provázku, lana) a těžkého 
ocelového závaží většinou ve tvaru válce, který je v dolní části zahrocený. 
Laserové provažovače se využívají především u staveb výškových budov, 
výtahových šachet nebo komínů, tedy tam, kde je třeba přesně přenést body 
do výšky. 

• listové spároměrky: jedná se o měřickou pomůcku tvořenou několika tenkými 
ocelovými plíšky, které mají známou tloušťku. Spároměrky se využívají pro 
měření malých vzdáleností mezi plochami nebo body.  
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Obr. č. 33: Závěsná olovnice Obr. č. 34: Laserový 
provažovač LV-1 

Obr. č. 35: Listová spároměrka 

5.2.2 Vytyčování a měření úhlů 

• úhelník: nástroj tvaru L ze dřeva nebo vhodného kovového, popř. 
syntetického materiálu, určený především pro vytyčování pravých úhlů. 

• úhloměr: úhloměry mohou být mechanické nebo elektronické. U 
mechanických úhloměrů jsou naměřené hodnoty odečítané na kruhové 
stupnici. U elektronických přístrojů jsou naměřené hodnoty zobrazované na 
LCD displeji. 

   

Obr. č. 36: Mechanický úhloměr 
Winkelfix NEDO 

Obr. č. 37: Elektronický úhloměr 
Winkeltronic NEDO 

Obr. č. 38: Elektronický úhloměr 
DIGIT - Winkelmess 

• nivelační přístroj: jedná se o přístroj se zabudovaným dalekohledem, jehož 
záměrnou osu lze uvést do vodorovné polohy. Využívá se především 
v geodézii a slouží k určování výškových rozdílů a ustavení bodu nebo 
společných rovin.   

• teodolit: je přístroj na přesné měření a vytyčování vodorovných a výškových 
úhlů. V teodolitu bývá zabudován dalekohled se záměrnou osou a 
stupnicemi, které jsou otočné a umožňují prostorové zaměření. teodolity 
bývají doplněné dálkoměry, optické dostřeďovače, magnetické usměrňovače, 
libely a další. 
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Obr. č. 39: Digitální nivelační 
přístroj Leica Sprinter 200 

Obr. č. 40: Optický teodolit TDJ 
6E 

Obr. č. 41: Digitální teodolit ETH 
302 

5.2.3 Měření rovinnosti a nivelace 

• hadicová vodováha: slouží pro měření rovinnosti a nivelace výškových bodů. 
Skládá se ze dvou průhledných trubic spojených hadicí. Hadice je naplněna 
vodou a pozorováním hladin v trubicích lze určit shodnou výšku dvou míst 
vzdálených do délky hadice. Hadicové vodováhy také mohou být s 
elektronickým měřením.  

• vodováhy: slouží pro určování nebo kontrolu vodorovných nebo svislých rovin 
popř. malých výškových rozdílů a vodorovnosti. Základem běžného druhu 
bublinkové vodováhy je trubicová libela. Jedná se o skleněnou trubičku ve 
tvaru válce, která je z větší části naplněna kapalinou. Uvnitř je vzduchová 
bublina. Trubička je pevně uložena v hranolu. Bublina se v kapalině pohybuje 
v závislosti na naklonění trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve 
vodorovné poloze, je na trubičce vyznačena ryskami. Podobně bývá u tohoto 
druhu vodováhy umístěna druhá trubička, umožňující nastavení svislice. 
Libely jsou seřízené elektronicky a jsou velmi citlivé. Vodováhy mohou být 
plastové nebo hliníkové s přesností 0,5 mm/m nebo 1,0 mm/m ve standardní 
poloze a 0,5 mm/m nebo 0,75 mm/m v převrácené poloze. Existují také 
laserové vodováhy s přesností měření pro libelu 0,25 mm/m ve standardní 
pozici a pro laser 0,15 mm/m. V laserové vodováze může být také zabudován 
digitální sklonoměr. 

   

Obr. č. 42: Plastová vodováha 
typ P 60 

Obr. č. 43: Plastová vodováha 
typ UZ 8 

Obr. č. 44: Vodováhy typ AV 40 
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• libely: ve stavebnictví nebo v průmyslu lze využít kruhové (krabicové) 
akrylové nebo skleněné libely se zelenou nebo čirou tekutinou. Libely jsou 
osazené v plastovém nebo kovovém pouzdře, popř. jsou bez pouzdra. 

   

Obr. č. 45: Libela býčí oči - typ 
DB 18 

Obr. č. 46: Libela býčí oči - typ 
DF 30 

Obr. č. 47: Libela býčí oči - typ 
DR 40 

5.2.4 Měření sklonu 

• sklonoměry (klinometr): slouží k měření odchylek nebo úhlů od vodorovných 
nebo svislých rovin (sklon). Sklon je obvykle udáván ve stupních. Sklonoměry 
mohou být mechanické nebo elektronické.  

  
 

Obr. č. 48: Sklonoměr typ APK 
100 

Obr. č. 49: Kapesní sklonoměr 
Winkelmesser 

Obr. č. 50: Elektronický sklonoměr 
S-DIGIT mini 

5.2.5 Měření napětí 

• elektrické zkoušečky napětí: slouží pro zjišťování nebo jednoduchá měření 
stejnosměrného a střídavého napětí bezkontaktní metodou. Zkoušečky 
mohou být vybavené zvukovou nebo optickou signalizací. 

   

Obr. č. 51: Zkoušečka Fluke T 
100 

Obr. č. 52: Zkoušečka 
průchodnosti vedení DUTEST 

Obr. č. 53: Kapesní digitální 
multimetr MM P3 
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5.2.6 Ostatní pomůcky 

Při prohlídce nemovitosti by měl mít znalec k dispozici i další vybavení jako 
např. baterku, lupu, měrku na trhliny, ocelovou kuličku, geologické kladivo, 
tesařskou skobu, dláto, špičák, kus látky apod. 
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6 Požadavky technických norem na kvalitu provedení 
dokon čených konstrukcí 

V této kapitole jsou shrnuty požadavky příslušných českých technických 
norem, vztahujících se k problematice posuzování vad a poruch již dokončených 
novostaveb bytových jednotek. 

Nejsou-li požadavky a postupy pro kontrolu kvality provedení prací 
kodifikovány, provádí se posouzení dle předpisů výrobců nebo dodavatelů a 
technologických listů. Závazné jsou také požadavky předepsané v rámci projektové 
dokumentace stavby. Dříve byly některé požadavky na posuzování realizovaných 
konstrukcí zakotveny v podnikových a oborových normách, které dnes již nemají 
normativní charakter. Jejich platnost byla ukončena k 1.1.1995 bez náhrady. Jedná 
se např. o práce malířské nebo natěračské. 

6.1 Svislé nosné konstrukce – zd ěné, betonové 

Znalec obvykle při technické přejímce bytové jednotky posuzuje zděné nebo 
betonové svislé konstrukce s již provedenou povrchovou úpravou. U svislých 
konstrukcí kontrolujeme především jejich provedení, tedy svislost, rovinnost povrchu 
a přímost hran a koutů. Je požadován pravidelný vzhled plochy stěny bez viditelných 
odchylek. Hrany rohů a koutů musí být přímé a musí mít žádaný směr a tvar. Styk se 
stropem musí být vodorovný bez trhlin. Ostrá hrana nesmí vykazovat viditelné vlny. 
Textura povrchu musí být hladká bez výstupků a prohlubní, které by mohly být 
příčinou nadměrného znečišťování prachem. V ploše stěny nesmí být zřejmé trhliny 
nebo praskliny.  

Ostatní požadavky na charakteristiku viditelného povrchu jsou převážně 
požadavkem na konečné povrchové vnitřní úpravy omítkami.  

• ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zd ěných konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužen é zděné konstrukce 

Část 1-1 Eurokódu 6 je obecným základem pro navrhování pozemních a 
inženýrských staveb z nevyztuženého a vyztuženého zdiva, do kterého jsou vloženy 
výztužné pruty pro dosažení potřebné tažnosti, únosnosti a použitelnosti zdiva. Jsou 
zde uvedena podrobná pravidla, která jsou použitelná zejména pro běžné budovy. 
Tato norma byla schválena 1.5.2007 a nabyla účinnosti 1.6.2007. Nahrazuje ČSN 
73 1101 Navrhování zděných konstrukcí z roku 1980 (ukončení platnosti k 1.3.2010) 
a ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Pravidla 
pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce z roku 2006. [67] 
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Tato norma definuje přípustné odchylky parametrů zdiva. Maximální přípustná 
odchylka svislosti je stanovena v hodnotě 20 mm na výšku podlaží nebo 50 mm na 
výšku budovy, přičemž rozhoduje menší hodnota. Maximální přípustná odchylka 
souososti je dána jako vodorovná vzdálenost mezi osami stěny pod a nad 
uvažovanou stropní konstrukcí a nesmí překročit 20 mm. Maximální přípustná 
odchylka rovinnosti je 5 mm na 1 m, avšak nejvýše 20 mm na 10 m. Ložné spáry 
mají být vodorovné, pokud projektant neurčí jinak. Ložné a příčné styčné spáry 
z obyčejné a lehké malty nemají být tenčí než 6 mm a tlustší než 15 mm. Ložné a 
příčné styčné spáry z malty pro tenké spáry mají mít tloušťku 0,5 mm až 3 mm.  

• ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd ěných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiál ů, konstruování a provád ění zdiva 

Norma stanovuje hlavní zásady pro volbu materiálů, konstruování a 
provádění zděných konstrukcí. Tato norma byla schválena 1.4.2007 a nabyla 
účinnosti od 1.5.2007. Nahradila ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí z roku 
1988 (ukončení platnosti k 1.3.2010) a ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování 
zděných konstrukcí - Část 2: Podmínky navrhování, výběr materiálů a provádění 
zdiva z roku 2006. [68] 

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu se specifikovanými 
detaily v mezích povolených odchylek. Odchylky dokončených zděných prvků od 
jejich zamýšlené polohy nemají přesáhnout hodnoty uvedené ve specifikaci 
projektové dokumentace nebo v normě dle níže uvedené tabulky: 

Posuzovaná 
vlastnost Největší povolená geometrická odchylka (mm) 

v rámci jednoho podlaží ± 20 
v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více 
podlažích 

± 50 
Svislost 

svislá souosost ± 20 
v délce kteréhokoliv metru ± 10 

Rovinnost 
v délce 10 m ± 50 

Tab. č. 2: Požadavky na zděné konstrukce 

Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti jakýmikoliv 
dvěma body. 
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• ČSN P ENV 13670-1 Provád ění betonových konstrukcí - Část 1: Spole čná 
ustanovení, Zm ěna: Z1 

Tato předběžná norma zahrnuje ustanovení pro provádění a kontrolu 
betonových konstrukcí z obyčejného betonu, z lehkého betonu s pórovitým 
kamenivem a z předpjatého betonu. Stanovuje požadavky na provedení jednotlivých 
materiálů a výrobků používaných pro zhotovení konstrukce. Norma byla schválena 
1.7.2001 a nabyla účinnosti od 1.8.2001. Nahradila ČSN 73 1209 Vodostavebný 
betón z ledna 1985, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí z 
června 1986, ČSN 73 2402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betonu z 
umělého pórovitého kameniva z ledna 1988. [84] 

V normě jsou definovány základní požadavky na rovinnost povrchů a přímost 
hran. 

Posuzovaná 
vlastnost Největší povolená geometrická odchylka (mm) 

povrch ve styku s bedněním nebo hlazený 9 Rovinnost celková  
(na 2 m délky) povrch bez styku s bedněním 15 

povrch ve styku s bedněním nebo hlazený 4 Rovinnost místní 
(na 0,2 m délky) povrch bez styku s bedněním 6 

pro délky do 1 m 8 
Přímost hran 

pro délky větší než 1 m do 20 m 8 

Tab. č. 3: Požadavky na betonové konstrukce 

U betonových konstrukcí kontrolujeme především geometrické rozměry. 
Velmi důležitá je také vizuální kontrola provedení a povrchu konstrukce. Na 
konstrukci by neměly být zřejmé prohlubně, stěrková hnízda, pískové pruhy, dutiny 
po vzduchových bublinách nebo trhliny. 

6.2 Stropní konstrukce 

Znalec obvykle při technické přejímce bytové jednotky posuzuje vodorovné 
nosné konstrukce s již provedenou povrchovou úpravou. Stropní konstrukce 
novostaveb bytových domů jsou v současné době prováděné převážně jako 
železobetonové monolitické nebo montované. U stropních konstrukcí posuzujeme 
především jejich provedení a rovinnost povrchu. Je požadován pravidelný vzhled 
plochy stropu bez viditelných odchylek. Styk se svislou konstrukcí musí být 
vodorovný a bez trhlin. Ostrá hrana nesmí vykazovat viditelné vlny. Textura povrchu 
musí být hladká bez výstupků a prohlubní, které by mohly být příčinou nadměrného 
znečišťování prachem. V ploše stropu nesmí být zřejmé trhliny nebo praskliny. 
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Neměla by být zřejmá ani napojení a styky jednotlivých konstrukční částí stropní 
konstrukce při montovaných stropech.  

Ostatní požadavky na charakteristiku viditelného povrchu jsou převážně 
požadavkem na konečné povrchové vnitřní úpravy omítkami nebo zavěšenými 
podhledy.  

• ČSN P ENV 13670-1 Provád ění betonových konstrukcí - Část 1: Spole čná 
ustanovení, Zm ěna: Z1 

Tato předběžná norma zahrnuje ustanovení pro provádění a kontrolu 
betonových konstrukcí z obyčejného betonu, z lehkého betonu s pórovitým 
kamenivem a z předpjatého betonu. Stanovuje požadavky na provedení jednotlivých 
materiálů a výrobků používaných pro zhotovení konstrukce. Norma byla schválena 
1.7.2001 a nabyla účinnosti od 1.8.2001. Nahradila ČSN 73 1209 Vodostavebný 
betón z ledna 1985, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí z 
června 1986 a ČSN 73 2402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betonu z 
umělého pórovitého kameniva z ledna 1988. [84] 

V normě jsou definovány základní požadavky na rovinnost povrchů a přímost 
hran. Celková rovinnost povrchu je odchylka skutečně provedeného povrchu od 
předepsané roviny. Místní rovinnost je odchylka od proložené úsečky 
reprezentované dvoumetrovou latí. 

Posuzovaná 
vlastnost Největší povolená geometrická odchylka (mm) 

povrch ve styku s bedněním nebo hlazený   9 Rovinnost celková  
(na 2 m délky) povrch bez styku s bedněním 15 

povrch ve styku s bedněním nebo hlazený 4 Rovinnost místní 
(na 0,2 m délky) povrch bez styku s bedněním 6 

pro délky do 1 m 8 
Přímost hran 

pro délky větší než 1 m do 20 m 8 

Tab. č. 4: Požadavky na betonové konstrukce 

U betonových konstrukcí kontrolujeme především geometrické rozměry. 
Velmi důležitá je také vizuální kontrola provedení a povrchu konstrukce. Na 
konstrukci by neměly být zřejmé prohlubně, stěrková hnízda, pískové pruhy, dutiny 
po vzduchových bublinách nebo trhliny. 

6.3 Okna, balkónové dve ře – dřevěné, kovové, plastové 

U posuzování oken a balkónových dveří v novostavbách je nutné vždy 
zkontrolovat daný materiál a typ oken v návaznosti na projektovou dokumentaci, 
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standardy projektu nebo klientské požadavky. Okna musí být pevně osazena, aby 
nenastalo jejich uvolnění a dodatečná deformace jednotlivých prvků. Musí těsně 
doléhat k rámu, aby okny netáhlo. Podstatnou částí kontroly je kontrola funkčnosti 
oken, jejich otevírání, rozměrů a pravoúhlosti. Po otevření okna by mělo křídlo 
setrvat v jedné poloze a nemělo by se samo zavírat.  

Dále se kontroluje struktura povrchu rámů z vnější i vnitřní strany, přilnavost a 
tloušťka vrstvy nátěrové hmoty a její lesk. Opracování dřevěných oken nesmí 
vykazovat žádné vady. Oděrky a jiné nerovnosti musí být vytmeleny a čistě 
obroušeny. Nedohoblované části a obliny (původní část povrchu kmene s nebo bez 
kůry na boku nebo ploše řeziva) jsou na viditelných plochách nepřípustné. U oken 
se kontroluje také provedení těsnění, zasklení a kování. Zasklení by mělo být bez 
zřejmých poškození povrchu, škrábanců nebo kazů vzniklých při výrobě. Dlaby a 
lůžka pro zapuštění kování do výrobků musí být čisté a přesné, aby kolem kování 
nevznikly otevřené spáry. Kování musí být na okno pevně přišroubováno, aby se 
neuvolnilo. Vnitřní parapety musí být pevně osazeny a ze spodní strany na kontaktu 
s podkladem začištěny. Struktura povrchu parapetů musí být rovnoměrná a 
stejnobarevná. Nesmí zde být zřejmá poškození povrchu. 

Pokud bylo v rámci klientských požadavků požadováno provedení 
bezpečnostních folií, kontrolujeme také tuto skutečnost. Jsou-li rámy oken nebo 
skleněné výplně zaprášené, je vhodné je utřít mokrou látkou, což jasně ukáže i 
jemná poškrábání povrchu. 

• ČSN EN 942 Dřevo na truhlá řské výrobky – všeobecné požadavky 

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na vizuální třídění 
dřeva na truhlářské výrobky. Tato norma byla schválena 1.11.2007 a nabyla 
účinnosti od 1.12.2007. Nahradila ČSN EN 942 Dřevo pro truhlářské práce - 
Všeobecná klasifikace kvality dřeva z roku 1999. [62] 

Dle požadavků normy musí být viditelný povrch dřeva způsobilý pro 
povrchovou úpravu bez dalšího opracování, kromě lehkého přebroušení. U dřeva na 
truhlářské výrobky se posuzují následující vady: točitost a odklon vláken, vypadavé 
nebo shnilé suky, suky, smolníky, zárosty, prořezaná dřeň, zbarvená běl, poškození 
ambróziovým broukem. U některých tříd dřeva je možné provést výspravky těchto 
vad pomocí zátek nebo výplní. Je-li provedena zátka, musí být ze stejného dřeva 
nebo podobného dřeva jako je okolní dřevo. Musí být pevně přilepena vhodným 
lepidlem a musí vyplňovat celou hloubku otvoru. Podle možností by také zátka měla 
mít stejný průběh vláken jako dílec, do kterého je vkládána. Pokud je vada tmelena, 
musí být trhlina nebo díra zcela vyplněna. Všeobecně však nejsou dovoleny 
pronikající trhliny nebo biologická napadení.  



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 69 - 

• ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení, Zm ěna: Z1 

Norma platí pro navrhování, výrobu, zkoušení, dodávání a skladování 
dřevěných oken, balkónových dveří a pevně zasklených bočních dílů k balkónovým 
dveřím jejichž hlavní nosnou funkci konstrukce plní dřevo. Dřevěná okna musí 
splňovat funkci denního osvětlení (podle ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - 
Část 1: Základní požadavky), větrání, izolaci proti prostupu tepla, ochranu proti 
nepříznivým vlivům povětrnosti a izolaci proti rušivým vlivům vnějšího prostoru 
(podle ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost). Tato norma byla 
schválena 1.12.1990 a nabyla účinnosti od 1.2.1991. Nahradila ČSN 74 6101 
Dřevěná okna a balkónové dveře. Základní ustanovení z roku 1973. [50] 

Okna musí být ve styku křídla s rámem těsněna vhodným materiálem. 
Konstrukční kování (závěsy, jazýčky, válečkové uzávěry, rozvory, rozpěry křídel, 
spojky, pákové uzávěry, apod.) musí plnit požadovanou funkci při otevření, zavření a 
dotěsnění křídel. Povrchová úprava dřevěných krycích nebo zasklívacích lišt musí 
být shodná s povrchovou úpravou oken (pokud není dohodnuta jiné řešení předem).  

Okna jsou zpravidla opatřena nátěrem. Po provedení nátěru nesmí být 
ucpány výtokové otvory. Jakost povrchové úpravy se ověřuje, zda je provedený 
nátěr dostatečně tvrdý a přilnavý a stupeň lesku je v celé ploše rovnoměrný. 
Konečná povrchová úprava dřevěných oken musí být souvislá bez povrchových vad. 
Vzhled povrchové úpravy se posuzuje ze vzdálenosti 1 m a porovnává se 
s referenčním vzorkem. Stupeň lesku musí být po celé ploše rovnoměrný a 
odpovídat používané nátěrové hmotě.  

Za povrchové vady se nepovažují nevýrazné stopy charakteristických znaků 
technologie povrchových úprav s použitím nátěrových hmot nebo stopy po broušení 
dřeva brusným papírem č. 80 až č. 100. Dovoluje se zde viditelnost zajišťovacích 
hvězdičkových kolíků rohových spojů a zajišťovacích kolíkových závěsů 
zapuštěných v úrovni dřeva bez mechanického poškození a bez tmelení. 
Povrchovou vadou dále není vystupující reliéf textury dřeva, zvláště u vodou 
ředitelných nátěrových hmot, viditelnost bezchybného délkového nastavení dřeva, u 
transparentních a lazurovacích laků s podmínkou nastavení stejného druhu dřeviny 
a podobné struktury dřeva nebo barevná odlišnost povrchu v závislosti na textuře 
dřeva. Dovolují se také vlasové trhlinky nátěru v rohových spojích rámů a křídel. 

Ve spojích nejsou povoleny suky, ani suky vyspravené.Všechny dřevěné 
součásti musí být hladce opracovány. Ostré hrany musí být sraženy. Spoje 
jednotlivých součástí musí být sesazeny bez otevřených spár a zbavené 
přebytečného lepidla.  
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Dovolené mezní odchylky nesmí přesahovat následující hodnoty: 

- u základních rozměrů rámů šířky a výšky ± 2 mm, 

- u tloušťky a šířky vlysů rámů a křídel ± 1 mm, 

- u šířky a výšky křídel ± 1 mm, 

- u pravoúhlosti rámů a křídel (rozdíl délek úhlopříček) 3 mm, 

- u spáry mezi stykovými plochami vlysů vnitřního a vnějšího křídla i v místech 
závěsů a spojek 2 mm (po zavření) podle osazení vložky spojovacích šroubů, 

- v rovinnosti rámů a křídel 4 mm. 

• ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlá řské práce stavební. Základní 
ustanovení 

Norma platí pro osazování, dokončování a montáž stavebně truhlářských 
výrobků. Obsahuje technické požadavky na materiál, opracování, zasklení, nátěry, 
montáž a pod. Tato norma byla schválena 26.9.1980 a nabyla účinnosti od 1.2.1982. 
Nahradila ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní 
ustanovení ze dne 14.7.1959. [40] 

Viditelné plochy součástí  nesmí vykazovat žádné vady v opracování. Oděrky  
jiné nerovnosti musí být vytmeleny a čistě obroušeny. Nedohoblované části a obliny 
(původní část povrchu kmene s nebo bez kůry na boku nebo ploše řeziva) se na 
viditelných plochách nedovolují.  

Všechny dlaby a lůžka pro zapuštění kování do výrobků musí být čisté a 
přesné. Kolem kování nesmí vznikat otevřené spáry. Kování musí být na výrobek 
pevně přišroubováno, aby se neuvolnilo. Dřevěné součásti nesmí být při okování 
poškozeny např. údery kladiva apod.  

Stavebně truhlářské výrobky musí být pevně spojeny s konstrukcí objektu. 
Největší dovolené odchylky osazení stavebně truhlářských výrobků nesmí překročit 
následující hodnoty: 

Velikost 
plochy 

výrobku 

Odchylka 
ve zkřížení 

Odchylka od 
pravého úhlu 

Prohnutí ve svislém a 
vodorovném sm ěru na 1 m 

délky 
(m2) (mm) 

do 2,5 1,5 1,5 
do 3,5 2,0 2,0 

0,75 

přes 3,5 3,0 3,0 0,75 

Tab. č. 5: Požadavky na truhlářské výrobky - okna 
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Při osazování výrobků musí být spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a 
zdivem po celém obvodu dokonale utěsněny provazci a tmely, aby bylo zabráněno 
provzdušňování a zatékání. Zakotvení stavebně truhlářských výrobků musí být 
pevné, aby nenastalo jejich uvolnění a dodatečná deformace jednotlivých prvků.  

Okenní a balkónová křídla se musí snadno pohybovat a v závěsech lehce 
otáčet. V žádné poloze, kromě oken kyvných a otočných, nesmějí závěsy brzdit. 
Uzavírací kování, jako zámky, okenní uzávěry, zástrče apod. musí po okování lehce 
zapadat do protilehlých zapadacích plechů. 

Osazené výrobky se měří ocelovými měřidly. Svislé a vodorovné plochy se 
měří libelami, hadicovými vahami a olovnicemi. Nerovnost se zjišťuje rovným 
pravítkem. 

Při kontrole provedených prací se posuzuje především následující: 

- pevnost zakotvení výrobků do objektu (stavebně truhlářské výrobky musí být 
pevně spojeny s konstrukcí objektu), 

- osazení do svislé a vodorovné polohy, 

- utěsnění spáry mezi zdivem a výrobkem (pomocí tmelů nebo provazců, aby se 
zabránilo provzdušňování a zatékání), 

- otevírání a zavírání pohyblivých částí do polodrážek, 

- dosedání pohyblivých částí do polodrážek, 

- spojení jednotlivých dílců a prvků hřebíky nebo vruty, 

- funkce kování a jeho zapadání do zapadacích plechů, 

- osazení vrchního kování a jeho funkce. 

• ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení, Zm ěna: a, Zm ěna: Z2, 
Změna: Z3 

Norma platí pro navrhování, výrobu, osazování, dodávání a skladování 
kovových oken nebo oken, jejichž hlavní nosnou (statickou) funkci plní kovový 
materiál. Kovová okna se zasklením s konečnou povrchovou úpravou musí splňovat 
požadavky na denní osvětlení budovy, izolaci proti prostupu tepla podle, ochranu 
proti nepříznivým vlivům povětrnosti, izolaci proti rušivým vlivům vnějšího prostoru a 
u oken s otevíratelnými křídly také funkci větrání budovy. V normě jsou uvedeny 
technické parametry a tabelárně zpracované hodnoty požadovaných funkčních 
vlastností, např. součinitele prostupu tepla anebo požadavky na vzduchovou 
neprůzvučnost. ČSN 74 6210 byla schválena 13.2.1985 a nabyla účinnosti od 
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1.7.1986. Nahradila ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení z roku 1974. 
[51] 

Dle normy musí být konstrukční profily pro rám a křídla rovné a nezkroucené. 
Utěsnění spáry mezi rámem a křídlem se provádí profilovým těsněním z pryže nebo 
z plastu. Uložení (přilepení) těsnění v drážkách a na dorazových plochách musí být 
pevné a trvanlivé. V rozích musí být přesně a bez mezer zaříznuto popř. slepeno. 
Styk rámu se stavební konstrukcí musí být proveden těsně s vloženým těsněním. 
Křídla musí řádně doléhat po celém obvodě k rámu nebo k ocelové konstrukci. Při 
zavírání a otvírání nesmí křídla třít o rám, nesmí být poškozován těsnící profil a 
nesmí být páčeny závěsy. Kování musí být lehce ovladatelné a křídlo musí být po 
zavření řádně přitaženo do rámu.  

• ČSN EN 12608 Profily z nem ěkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro 
výrobu oken a dve ří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody 

Norma stanovuje klasifikaci, požadavky a zkušební metody pro profily z 
neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) určené pro výrobu oken a dveří. Tato 
norma byla schválena 1.11.2003 a nabyla účinnosti dne 1.12.2003. [70] 

Norma definuje požadavky na materiál, vzhled, rozměry a tolerance profilů. 
Barva profilů musí být stejná a rovnoměrná. Povrchy profilů musí být hladké, rovné 
bez dolíčků, nečistot, dutin a dalších poškození povrchu. Hrany profilů musí být čisté 
bez otřepů. Výtlačné linie, způsobené zpracováním profilů, jsou přípustné, pokud 
vizuálně neruší. Vzhled se posuzuje vizuálně ze vzdálenosti 1 m kolmo k povrchu 
s denním světlem dopadajícím pod úhlem 45° nebo s rovnocenným u mělým zdrojem 
světla. Odchylka od přímosti hlavních profilů nesmí být větší než 1 mm na 1 m délky. 

• ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklená řské práce stavební. Základní 
ustanovení 

Norma platí pro řešení zasklívací spáry při sklenářských stavebních pracích. 
Byla schválena dne 1.4.1994 a nabyla účinnosti dne 1.5.1994. [45] 

Norma rámcově stanovuje základní funkční požadavek na technické řešení 
zasklívací spáry, tj. spáry mezi konstrukcí a skleněnou výplní. Požaduje se nulová 
propustnost vzduchu a vody při současném umožnění dilatace skleněné výplně 
(jedna nebo více skleněných výplní). Zasklívací spára musí být zcela vyplněna 
těsnícím materiálem. Skleněná výplň nesmí být v přímém styku se zasklívanou 
konstrukcí.  
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6.4 Dveře 

U kontroly dveří je nutné prověřit typ dveří. Toto je důležité především u 
vstupních dveří bezpečnostních, kde by měl být při přejímacím řízení jednotky 
předložen certifikát o shodě výrobku. Dále kontrolujeme jejich rozměry a 
pravoúhlost, osazení, svislost křídla a jejich funkčnost. Výplně křídel musí být rovné 
a nezborcené. Dveřní křídlo musí po celém obvodu doléhat na zárubeň nebo na 
ocelovou konstrukci. Po uzavření křídla by neměla vzniknout mezera větší než 1 
mm. Dveře by neměly drhnout o zárubeň ani na styku s nášlapnou vrstvou podlahy. 
Nesmí být páčeny závěsy ani poškozován těsnící profil. Po otevření dveří by mělo 
křídlo setrvat v jedné poloze a dveře by se neměly zavírat.  

Při kontrole struktury povrchu by na dveřním křídle neměly být zřejmé žádné 
trhlinky a bublinky, mechanické nečistoty, mastná či lesklá místa, stopy po broušení 
a nerovností povrchu jako prohlubně nebo vypoukliny. Posuzujeme také přilnavost 
nátěrové vrstvy, její povrchovou tvrdost, lesk a souměrnost. Jedná-li se o dveře 
vnitřní, potom kontrolujeme také výplň dveří (zasklení). Vady se vyskytují také u 
těsnění dveří, především u dveří vstupních. Těsnící profily musí křídla těsnit po 
celém obvodu. Na dveřích z koupelny nebo z WC bývají osazovány větrací mřížky 
nebo je větrání zajištěno pomocí seříznutí dveří, takže vzniká mezera pode dveřmi. 
Tato mezera by však v žádném případě neměla být provedena u vstupních dveří. 
Dveřmi nesmí táhnout. Součástí kontroly je nátěr zárubní, provedení obložek, 
osazení prahu a osazení kování. Kování musí být funkční se snadným ovládáním. 
Střelka musí zapadat do otvoru. Dveřní zástrče, pákový uzávěr nebo závora zámku 
musí mít lehký chod bez zadrhání. Vnější kování musí být funkční bez zřejmých vad 
a poruch povrchu. Ke každým dveřím by měl být k dispozici klíč, není-li interiérové 
kování osazeno vnitřním zajištěním (koupelny, WC).  

U vstupních dveří je nutné zkontrolovat také dveřní kukátko, funkčnost 
elektrického vrátného a zvonku. Zvonek kontrolujeme také zazvoněním od hlavních 
vchodových dveří do objektu. 

• ČSN EN 942 Dřevo na truhlá řské výrobky – všeobecné požadavky 

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na vizuální třídění 
dřeva na truhlářské výrobky. Tato norma byla schválena dne 1.11.2007 a nabyla 
účinnosti dne 1.12.2007. Nahradila ČSN EN 942 Dřevo pro truhlářské práce - 
Všeobecná klasifikace kvality dřeva z roku 1999. [62] 

Dle požadavků normy musí být viditelný povrch dřeva způsobilý pro 
povrchovou úpravu bez dalšího opracování, kromě lehkého přebroušení. U dřeva na 
truhlářské výrobky se posuzují následující vady: točitost a odklon vláken, vypadavé 
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nebo shnilé suky, suky, smolníky, zárosty, prořezaná dřeň, zbarvená běl, poškození 
ambróziovým broukem. U některých tříd dřeva je možné provést výspravky těchto 
vad pomocí zátek nebo výplní. Je-li provedena zátka, musí být ze stejného dřeva 
nebo podobného dřeva jako je okolní dřevo. Musí být pevně přilepena vhodným 
lepidlem a musí vyplňovat celou hloubku otvoru. Podle možností by také zátka měla 
mít stejný průběh vláken jako dílec, do kterého je vkládána. Pokud je vada tmelena, 
musí být trhlina nebo díra zcela vyplněna. Všeobecně však nejsou dovoleny 
pronikající trhliny nebo biologická napadení.  

• ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlá řské práce stavební. Základní 
ustanovení 

Norma platí pro osazování, dokončování a montáž stavebně truhlářských 
výrobků. Obsahuje technické požadavky na materiál, opracování, zasklení, nátěry, 
montáž apod. Tato norma byla schválena dne 26.9.1980 a nabyla účinnosti dne 
1.2.1982. Nahradila ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. 
Základní ustanovení ze dne 14.7.1959. [44] 

Viditelné plochy součástí  nesmí vykazovat žádné vady v opracování. Oděrky  
jiné nerovnosti musí být vytmeleny a čistě obroušeny. Nedohoblované části a obliny 
(původní část povrchu kmene s nebo bez kůry na boku nebo ploše řeziva) se na 
viditelných plochách nedovolují.  

Všechny dlaby a lůžka pro zapuštění kování do výrobků musí být čisté a 
přesné. Kolem kování nesmí vznikat otevřené spáry. Kování musí být na výrobek 
pevně přišroubováno, aby se neuvolnilo. Dřevěné součásti nesmí být při okování 
poškozeny např. údery kladiva apod.  

Stavebně truhlářské výrobky musí být pevně spojeny s konstrukcí objektu. 
Největší dovolené odchylky jejich osazení nesmí překročit následující hodnoty: 

Velikost 
plochy 

výrobku 

Odchylka 
ve zkřížení 

Odchylka od 
pravého úhlu 

Prohnutí ve svislém a 
vodorovném sm ěru na 1 m 

délky 
(m2) (mm) 

do 2,5 1,5 1,5 
do 3,5 2,0 2,0 

0,75 

přes 3,5 3,0 3,0 0,75 

Tab. č. 6: Požadavky na truhlářské výrobky - dveře 

Při osazování výrobků musí být spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a 
zdivem po celém obvodu dokonale utěsněny provazci a tmely, aby bylo zabráněno 
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provzdušňování a zatékání. Zakotvení stavebně truhlářských výrobků musí být 
pevné, aby nenastalo jejich uvolnění a dodatečná deformace jednotlivých prvků.  

Dveřní křídla se musí snadno pohybovat a v závěsech lehce otáčet. V žádné 
poloze nesmí závěsy brzdit. Uzavírací kování, jako zámky, okenní uzávěry, zástrče 
apod. musí po okování lehce zapadat do protilehlých zapadacích plechů. 

 Osazené výrobky se měří ocelovými měřidly. Svislé a vodorovné plochy se 
měří libelami, hadicovými vahami a olovnicemi. Nerovnost se zjišťuje rovným 
pravítkem. 

Při kontrole provedených prací se posuzuje především následující: 

- pevnost zakotvení výrobků do objektu (stavebně truhlářské výrobky musí být 
pevně spojeny s konstrukcí objektu), 

- osazení do svislé a vodorovné polohy, 

- utěsnění spáry mezi zdivem a výrobkem (pomocí tmelů nebo provazců, aby se 
zabránilo provzdušňování a zatékání), 

- otevírání a zavírání pohyblivých částí do polodrážek, 

- dosedání pohyblivých částí do polodrážek, 

- osazení a přišroubování prahů, 

- spojení jednotlivých dílců a prvků hřebíky nebo vruty, 

- funkce kování a jeho zapadání do zapadacích plechů, 

- osazení vrchního kování a jeho funkce. 

• ČSN 74 6401 Dřevěné dve ře – Základní ustanovení, Zm ěna: Z1, Zm ěna: Z2 

Norma stanovuje klasifikaci pevnosti dveřních křídel, dveřních zárubní, 
dveřních sestav a dveřních kompletů při svislém zatížení, statickém kroucení a 
odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým tělesem a tvrdým tělesem. Byla schválena 
dne 27.12.1977 a nabyla účinnosti dne 1.1.1979. [52] 

Dle normy musí být všechny viditelné plochy dveřních křídel čistě opracovány 
a hrany musí být zaoblené. Úchylka pravoúhlosti nesmí být větší než 1 mm u 
dveřních křídel šířky 600 a 700 mm. U křídel šířky 800 mm smí být maximálně 2 
mm.  
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Mezní hodnoty odchylek výrobních rozměrů, povolené dle normy, jsou 
uvedeny v následující tabulce: 

Posuzovaná vlastnost  Mezní odchylky 
výrobních rozm ěrů (mm)  

tloušťka křídel ± 1,00 
šířka křídel v polodrážce ± 2,00 
výška křídel ± 2,50 
prohnutí křídel na výšku 3,00 
průhyb křídla úhlopříčně 3,00 
šířka polodrážky ± 1,00 
hloubka polodrážky ± 0,50 

Tab. č. 7: Mezní odchylky výrobních rozměrů dveřních křídel 

Dveřní křídla se opatřují konstrukčním kováním, které musí zaručit dokonalou 
funkci výrobku. Dlaby pro zadlabací zámky, závěsy, zapadací plechy, zástrče, apod. 
musí být zhotoveny podle tvaru zapuštěného kování. Kování nesmí přečnívat přes 
líc dřeva. Kování a spojovací materiál, určený pro vrchní a vnější kování a krycí lišty 
vystavené povětrnostním vlivům, musí být provedeno s úpravou povrchu proti 
korozi. pro zasklení se používají zasklívací lišty z plastů nebo ze dřeva.  

Při prověřování jakosti a kompletnosti se kontrolují především rozměry 
dveřních křídel, jejich provedení, okování, povrchová úprava a v neposlední řadě 
také kompletnost výrobku. 

• ČSN EN 1530 Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - T řídy tolerancí 

Norma stanovuje mezní tolerance pro obecnou a místní rovinnost dveřních 
křídel. Byla schválena dne 1.1.2001 a nabyla účinnosti dne 1.2.2001. [66] 

V normě je posuzována celková rovinnost dveřního křídla jako vizuální 
požadavek a také nárok na funkčnost. Viditelnost nerovností dveřního křídla závisí 
především na stupni odrazu světla, který je dán leskem a úhlem dopadu světla. 

Mezní odchylky jsou stanoveny v závislosti na třídě tolerancí dveřního křídla: 

Mezní odchylky celkové rovinnosti 

Zkroucení 
(v rovin ě křídla)  

Podélný pr ůhyb  
(ve sm ěru výšky k řídla) 

Příčný pr ůhyb 
(ve sm ěru ší řky k řídla)  

Třída 
tolerancí  

(mm) 
0 bez požadavku bez požadavku bez požadavku 
1 10 10 6 
2 8 8 4 
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Mezní odchylky celkové rovinnosti 

Zkroucení 
(v rovin ě křídla)  

Podélný pr ůhyb  
(ve sm ěru výšky k řídla) 

Příčný pr ůhyb 
(ve sm ěru ší řky k řídla)  

Třída 
tolerancí  

(mm) 
3 4 4 2 
4 2 2 1 

Tab. č. 8: Mezní odchylky celkové rovinnosti dveřních křídel 

Celková rovinnost dveřního křídla je odchylka skutečně provedeného povrchu 
od předepsané roviny. Místní rovinnost dveřního křídla je odchylka od proložené 
úsečky reprezentované dvoumetrovou latí. 

Třída 
tolerancí  Mezní odchylky místní rovinnosti (mm) 

0 bez požadavku 
1 0,6 
2 0,4 
3 0,3 
4 0,2 

Tab. č. 9: Mezní odchylky místní rovinnosti dveřních křídel 

• ČSN EN 952 Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost – Metoda m ěření 

Tato evropská norma platí pro všechna pravoúhlá dveřní křídla. Stanovuje 
metody, která se používají k měření odchylek celkové a místní rovinnosti dveřních 
křídel. Norma byla vydána 1.8.2000 a nabyla účinnosti dne 1.9.2000. Nahradila ČSN 
74 6487 Drevené dvere. Metóda zisťovania rovinnosti z roku 1986 a ČSN 74 6487-1 
Drevené dvere. Spôsoby merania miestnych nerovností na ploche krídla z roku 
1988. [63] 

Popsaná měření se vztahují k provádění laboratorních zkoušek a nejsou tedy 
pro praktické využití při technické prohlídce na místě samém využitelné.  

6.5 Dřevěné zárubn ě 

U dřevěných zárubní je nutné zkontrolovat jejich typ, materiál a rozměry. Dále 
kontrolujeme jejich pravoúhlost, svislost a zda je v zárubni dveřní křídlo správně 
osazeno. Dveřní zárubeň musí být rovná a nezborcená. Dveřní křídlo musí po celém 
obvodu doléhat na osazenou zárubeň. Po uzavření křídla by neměla vzniknout 
mezera větší než 1 mm. Dveře by neměly o zárubeň drhnout. Při kontrole struktury 
povrchu by na dveřní zárubni neměly být zřejmé žádné trhlinky a bublinky, 
mechanické nečistoty, mastná či lesklá místa, stopy po broušení a nerovností 
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povrchu jako prohlubně nebo vypoukliny. Posuzujeme také přilnavost nátěrové 
vrstvy, její povrchovou tvrdost, lesk a souměrnost. Střelka kování dveřního křídla 
musí zapadat do otvoru v zárubni.  

• ČSN EN 942 Dřevo na truhlá řské výrobky – všeobecné požadavky 

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na vizuální třídění 
dřeva na truhlářské výrobky. Tato norma byla schválena 1.11.2007 a nabyla 
účinnosti od 1.12.2007. Nahradila ČSN EN 942 z roku 1999. [62] 

Dle požadavků normy musí být viditelný povrch dřeva způsobilý pro 
povrchovou úpravu bez dalšího opracování, kromě lehkého přebroušení. U dřeva na 
truhlářské výrobky se posuzují následující vady: točitost a odklon vláken, vypadavé 
nebo shnilé suky, suky, smolníky, zárosty, prořezaná dřeň, zbarvená běl a 
poškození ambróziovým broukem. U některých tříd dřeva je možné provést 
výspravky těchto vad pomocí zátek nebo výplní. Je-li provedena zátka, musí být ze 
stejného dřeva nebo podobného dřeva jako je okolní dřevo. Musí být pevně 
přilepena vhodným lepidlem a musí vyplňovat celou hloubku otvoru. Podle možností 
by také zátka měla mít stejný průběh vláken jako dílec, do kterého je vkládána. 
Pokud je povrch nebo vady tmeleny, musí být trhlina nebo díra zcela vyplněna. 
Všeobecně však nejsou dovoleny pronikající trhliny nebo biologické napadení.  

• ON 74 6406 Dřevěné zárubn ě 

Tato norma byla zrušena bez náhrady. [92] 

U dřevěných zárubní se dle této oborové normy kontrolovaly rozměry 
zárubně, rozměry profilu, šířka a hloubka polodrážky, správné osazení a vzdálenost 
závěsů a otvorů pro střelku a závoru. Rozměry zárubní se kontrolovaly na přední 
straně. Prohnutí se zjišťovalo pravítkem dlouhým 2 200 mm. Pravoúhlost se 
kontrolovala kovovým úhelníkem. Prohnutí neosazené zárubně nesmělo přesahovat 
± 3 mm. Pravoúhlost zárubně měřená úhlopříčně nesměla přesahovat ± 3 mm. 
Jakost povrchu musela odpovídat ustanovením ČSN 74 6101 Dřevěná okna. 
Základní ustanovení, Změna: Z1. 
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• ČSN EN 14220 Dřevo a materiály na bázi d řeva pro okna, vn ější dve řní 
křídla a vn ější zárubn ě - Požadavky a specifikace 

Tato evropská norma specifikuje zásadní materiálové požadavky na dřevo a 
výrobky na bázi dřeva ve vnějších oknech, vnějších dveřních křídlech a vnějších 
zárubních. Dále stanovuje požadavky na vzhled, biologickou trvanlivost a další 
fyzikální vlastnosti. Norma se týká sestavených oken, vnějších dveřních křídel a 
vnějších zárubní bez povrchové úpravy nebo určených k pozdější povrchové úpravě. 
Jestliže jsou okna nebo dveře oplášťovány dekorativními dýhami nebo fóliemi, musí 
pro ně platit příslušná výrobková norma dýhy nebo fólie. Tato norma byla schválena 
1.8.2007 a nabyla účinnosti dne 1.9.2007. [74] 

• ČSN EN 14221 Dřevo a materiály na bázi d řeva pro interiérová okna, vnit řní 
dveřní křídla a vnit řní zárubn ě - Požadavky a specifikace  

Tato evropská norma specifikuje zásadní materiálové požadavky na dřevo a 
výrobky na bázi dřeva ve vnitřních oknech, vnitřních dveřních křídlech a vnitřních 
zárubních. Dále stanovuje požadavky na vzhled, biologickou trvanlivost a další 
fyzikální vlastnosti. Norma se týká sestavených oken, vnitřních dveřních křídel a 
vnitřních zárubní bez povrchové úpravy nebo určených k pozdější povrchové 
úpravě. Jestliže jsou okna nebo dveře oplášťovány dekorativními dýhami nebo 
fóliemi, musí pro ně platit příslušná výrobková norma dýhy nebo fólie. Tato norma 
byla schválena dne 1.8.2007 a nabyla účinnosti dne 1.9.2007. [75] 

Obě výše uvedené evropské normy uvádí následující požadavky pro dřevo a 
materiály na bázi dřev: 

Spoj na ozub není povolen v případě, že bude provedena průsvitná 
povrchová úprava. Odklon vláken od používaného dřeva nesmí přesáhnout 10% 
s výjimkou v místech suků. Odklon vláken může mít vliv na stabilitu výrobku. 
Vypadavé a shnilé suky, trhliny, zásmolky a další místa  výtoku pryskyřice, zarostlá 
kůra, dřeň na povrchu a napadení dřevokazem musí být vyspraveno použitím 
výspravkové hmoty nebo vlepením dřevěné zátky. Je-li provedena zátka, musí být 
ze stejné dřeviny nebo z dřevin podobných vlastností jako je okolní dřevo. Musí být 
pevně přilepena vhodným lepidlem. Podle možností by také zátka měla mít stejný 
průběh vláken jako převládající směr v prvku, do nějž je vložena. Pod průsvitnou 
povrchovou úpravou může být použita pouze jedna zátka. Povrch dřeva na 
viditelných plochách musí být vhodný pro povrchovou úpravu bez dalšího 
opracování, kromě lehkého přebroušení. 
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• ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlá řské práce stavební. Základní 
ustanovení 

Norma platí pro osazování, dokončování a montáž stavebně truhlářských 
výrobků. Obsahuje technické požadavky na materiál, opracování, zasklení, nátěry, 
montáž apod. Tato norma byla schválena 26.9.1980 a nabyla účinnosti dne 
1.2.1982. Nahradila ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. 
Základní ustanovení ze dne 14.7.1959. [44] 

Viditelné plochy součástí  nesmí vykazovat žádné vady v opracování. Oděrky  
jiné nerovnosti musí být vytmeleny a čistě obroušeny. Nedohoblované části a obliny 
(původní část povrchu kmene s nebo bez kůry na boku nebo ploše řeziva) se na 
viditelných plochách nedovolují.  

Všechny dlaby a lůžka pro zapuštění kování do výrobků musí být čisté a 
přesné. Kolem kování nesmí vznikat otevřené spáry. Kování musí být na výrobek 
pevně přišroubováno, aby se neuvolnilo. Dřevěné součásti nesmí být při okování 
poškozeny např. údery kladiva apod.  

Při osazování výrobků musí být spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a 
zdivem po celém obvodu dokonale utěsněny provazci a tmely, aby bylo zabráněno 
provzdušňování a zatékání. Zakotvení stavebně truhlářských výrobků musí být 
pevné, aby nenastalo jejich uvolnění a dodatečná deformace jednotlivých prvků.  

Dřevěné rámové zárubně včetně pevně zasklených stěn musí být osazeny do 
správné výškové polohy vzhledem k hotové podlaze. Musí být osazeny v rovině 
v ploše stěny a nesmí být středem prohnuty (použít středové rozpěry). Zárubně musí 
být se zdivem nebo stěnovým panelem pevně spojeny, aby splnily funkci výrobku. 
Největší dovolené odchylky nesmí překročit následující hodnoty: 

Odchylka ve 
zkřížení 

Odchylka od 
pravého úhlu 

Výška 
zárubn ě od 

úrovn ě 
podlahy 

Prohnutí 
stojky 

zárubn ě 
Zárubeň pro 

dveře 

(mm) 
jednokřídlové 1,5 1,5 
dvoukřídlové 2,5 2,0 

0 až 10 max. 1,5 

Tab. č. 10: Požadavky na truhlářské výrobky - zárubně 

Při dokončovacích prácích po osazení a montáži výrobků se obvodové spáry 
a styčné plochy dřeva s omítkou kryjí lištami. Lišty jsou v rozích zařezány rovně 
nebo pod úhlem 45°. Mezi lištou a omítkou smí být s  ohledem na nerovnost omítek 
šířka spáry 1,5 mm. 
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Osazené výrobky se měří ocelovými měřidly. Svislé a vodorovné plochy (u 
zabudovaných zárubní, rámů, vyzděných výklenků, apod.) se měří libelami, 
hadicovými vahami a olovnicemi. Nerovnost se zjišťuje rovným pravítkem. 

Při kontrole provedených prací se posuzuje především následující: 

- pevnost zakotvení výrobků do objektu (stavebně truhlářské výrobky musí být 
pevně spojeny s konstrukcí objektu), 

- osazení do svislé a vodorovné polohy, 

- utěsnění spáry mezi zdivem a výrobkem (pomocí tmelů nebo provazců, aby se 
zabránilo provzdušňování a zatékání), 

- zalištování spár a styčných ploch dřeva s omítkou, jejich připevnění a rohové 
spojení, 

- spojení jednotlivých dílců a prvků hřebíky nebo vruty. 

6.6 Ocelové zárubn ě 

U ocelových zárubní je nutné kontrolovat jejich typ, materiál a rozměry. Dále 
kontrolujeme jejich rozměry a pravoúhlost, svislost a zda je v zárubni dveřní křídlo 
správně osazeno. Dveřní zárubeň musí být rovná a nezborcená. Dveřní křídlo musí 
po celém obvodu doléhat na osazenou zárubeň. Po uzavření křídla by neměla 
vzniknout mezera větší než 1 mm. Dveře by neměly o zárubeň drhnout. Při kontrole 
struktury povrchu by na dveřní zárubni neměly být zřejmé žádné bublinky, 
mechanické nečistoty, mastná či lesklá místa, stopy po mechanickém poškození a 
nerovností povrchu jako prohlubně nebo vypoukliny. Posuzujeme také přilnavost 
nátěrové vrstvy, její povrchovou tvrdost, lesk a souměrnost. Střelka kování dveřního 
křídla musí zapadat do otvoru v zárubni.  

• ČSN 74 6501 Ocelové zárubn ě. Spole čná ustanovení, Zm ěna: a, Zm ěna: b, 
Změna Z3, Změna: Z4 

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových zárubní z 
tenkostěnných profilů otevřených. Podrobně jsou normalizovány zejména technické 
požadavky. ČSN 74 6501 byla schválena dne 10.4.1987 a nabyla účinnosti dne 
1.5.1988. Nahradila ČSN 74 6501 Ocelové zárubně ze  dne 17.12.1975. [53] 

V normě je pro posouzení již osazeného výrobku uveden požadavek, že 
zárubeň musí být rovná, nezborcená a nezkroucená. Jiné požadavky na posouzení 
osazených zárubní nejsou v normě specifikovány. 
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6.7 Stavební kování 

Kontrolované okenní kování musí umožnit nastavení okna do všech poloh dle 
typu kování. Ovládání musí být snadné a bez zřejmého odporu. Kování musí při 
otevírání nebo sklápění okna projít postupně přes všechny polohy kování bez 
nutnosti vynaložení větší síly. Dlaby a lůžka pro zapuštění kování do výrobků musí 
být čisté a přesné, aby kolem kování nevznikly otevřené spáry. Kování musí být na 
okno pevně přišroubováno, aby se neuvolnilo. Dřevěné součásti nesmí být při 
osazení kování poškozeny. Vnější kování musí být funkční bez zřejmých 
povrchových vad a poruch. 

• ČSN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanovení 

Norma definuje technické požadavky na provedení stavebního kování. Byla 
schválena dne 1.8.1992 a nabyla účinnosti dne 1.9.1992. [39] 

Na výrobcích nesmí být otřepy, ostří nebo poškození, která by nepříznivě 
měnila funkci nebo vzhled výrobku. Pohyblivé části, které mají uložení s vůlí, se 
musí snadno a plynule pohybovat. Nesmí se ve své dráze příčit nebo zadrhávat. 
Spojení musí být plynulé. Lisovaná spojení se nesmí viklat. Kování musí být 
uchyceno ke dveřím, vratům a okenním křídlům. Závity musí zajistit plynulý pohyb 
šroubu. Povrchová úprava kování (ochranný povlak) musí být celistvá, slitá, bez 
pórů a viditelných vad.  

• ČSN 16 6110 Stavební kování. Kování pro otevírání a skláp ění okenních 
křídel. Technické p ředpisy, Zm ěna: a, Zm ěna: Z2 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kování pro otevírání a 
sklápění okenních křídel všech druhů a typů, a to i pro kování pro otevírání a 
sklápění okenních křídel (tzv. OS kování) dovezené ze zahraničí. Účinnosti nabyla 
dne 1.7.1983. Norma nahrazuje ČSN 16 6110 Stavební kování. Kování pro otevírání 
a sklápění okenních křídel. Technické předpisy ze dne 31.1.1968. [40] 

Výše uvedená norma definuje, že OS kování musí umožnit otevření a 
sklopení okenního křídla. Společně s uzávěrem křídla musí umožnit pevné uzavření 
křídla do rámu. OS kování musí v každé poloze přesouvacího mechanismu táhel 
zamezit úplnému uvolnění (vypadnutí) okenního křídla z rámu a nesmí dojít 
k destrukci zajišťovacího mechanismu křídla. 
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6.8 Klempí řské konstrukce 

S klempířskými konstrukcemi se při převzetí novostaveb bytových jednotek 
setkáváme především v podobě vnějších parapetů. Kontrolujeme nejprve použitý 
materiál a provedení. Parapety musí být skloněny směrem od fasády, aby z nich 
mohla voda volně odtékat. Neměly by na nich být zřejmé prohlubně nebo vypouklá 
místa. Ukončení u ostění  a osazení pod okenní výplní musí být provedeno tak, aby 
zde nevznikla mezera, kudy by mohla zatékat voda. Je-li na parapetech proveden 
nátěr, musí být v celé ploše přilnutý. Posuzujeme také tloušťku vrstvy nátěrové 
hmoty, její rovnoměrnost, stejný barevný odstín v celé ploše a lesk nátěru. Na 
klempířských konstrukcích nesmí být zřejmá koroze. Jsou-li parapety oken 
zaprášené nebo jinak znečištěné, je vhodné je utřít mokrou látkou či jinak odstranit 
znečištění, což následně jasně ukáže všechna poškrábání povrchu. 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempí řských konstrukcí, Zm ěna: Z1 

Norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských prvků 
a konstrukcí z plechů z hliníku, plechů hliníkových s povlakem, plechů z olova, 
plechů ze zinku legovaného titanem, plechů z mědi, plechů z oceli, plechů ocelových 
pozinkovaných, ocelových pokovených s povlakem a ocelových korozivzdorných. 
Norma se vztahuje na klempířské konstrukce střech a průčelí budov. Nevztahuje se 
na střešní a fasádní průmyslově vyráběné systémy z plechů, plechové komíny, 
komínové vložky, izolace trub a nádob a vzduchotechnická potrubí. Norma byla 
vydána dne 1.3.2008 a účinnosti nabyla dne 1.4.2008. Nahradila původní ČSN      
73 3610 Klampiarske práce stavebné ze dne 1.10.1988. [47] 

Klempířské konstrukce zajišťují ochranu stavby vůči atmosférickým vlivům, 
odvedení srážkové vody mimo chráněné části stavby, odvedení vody mimo stavbu a 
dosažení estetického účinku. 

Základním požadavkem na klempířské konstrukce je možnost volného a 
plynulého odtoku srážkové vody. Vznik kaluží se nepřipouští. Přímé napojení 
klempířské konstrukce na přilehlé stavební konstrukce musí být pro srážkovou vodu 
nepropustné. Nepropustnost spáry pro srážkovou vodu je zajištěna těsněním. Při 
nepřímém napojení klempířské konstrukce na stavební konstrukci se nepropustnost 
pro srážkovou vodu docílí tvarem klempířské i stavební konstrukce a jejich 
vzájemným překrytím (stojatá krycí plocha) popř. plechovou krycí lištou. Všechny 
klempířské konstrukce musí mít odpovídající tuhost a únosnost. Musí být spolehlivě 
připevněny a stabilní, aby odolávaly dynamickému namáhání. Kout oplechování 
parapetu mezi klempířskými úpravami u otvorové výplně a u ostění musí být 
nepropustný pro vodu. Z estetického hlediska je požadováno používat plechy 
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takových rozměrů, aby viditelné spoje klempířských prvků tvořily pokud možno 
pravidelný rastr. Spoje by měly být provedeny na vhodných místech. 

6.9 Truhlá řské výrobky – prahy 

U truhlářských výrobků je nutné zkontrolovat jejich typ, materiál a rozměry. 
Dále kontrolujeme jejich pravoúhlost, svislost a osazení. Předmětem posouzení je 
také struktura povrchu. Neměly by zde být zřejmé žádné trhlinky a bublinky, 
mechanické nečistoty, mastná či lesklá místa, stopy po broušení a nerovností 
povrchu jako prohlubně nebo vypoukliny. Posuzujeme také přilnavost nátěrové 
vrstvy, její povrchovou tvrdost, lesk a souměrnost. Dveřní prahy by měly být pevně 
upevněny k podkladu. Neměla by zde vznikat mezera mezi dveřním křídlem, zárubní 
a hranami prahu. 

• ČSN EN 942 Dřevo na truhlá řské výrobky – všeobecné požadavky 

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na vizuální třídění 
dřeva na truhlářské výrobky. Tato norma byla schválena dne 1.11.2007 a nabyla 
účinnosti dne 1.12.2007. Nahradila ČSN EN 942 z roku 1999. [62] 

Dle požadavků normy musí být viditelný povrch dřeva způsobilý pro 
povrchovou úpravu bez dalšího opracování, kromě lehkého přebroušení. U dřeva na 
truhlářské výrobky se posuzují následující vady: točitost a odklon vláken, vypadavé 
nebo shnilé suky, suky, smolníky, zárosty, prořezaná dřeň, zbarvená běl a 
poškození ambróziovým broukem. U některých tříd dřeva je možné provést 
výspravky těchto vad pomocí zátek nebo výplní. Je-li provedena zátka, musí být ze 
stejného dřeva nebo podobného dřeva jako je okolní dřevo. Musí být pevně 
přilepena vhodným lepidlem a musí vyplňovat celou hloubku otvoru. Podle možností 
by také zátka měla mít stejný průběh vláken jako dílec, do kterého je vkládána. 
Pokud je povrch nebo vady tmeleny, musí být trhlina nebo díra zcela vyplněna. 
Všeobecně však nejsou dovoleny pronikající trhliny nebo biologické napadení.  

• ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlá řské práce stavební. Základní 
ustanovení 

Norma platí pro osazování, dokončování a montáž stavebně truhlářských 
výrobků. Obsahuje technické požadavky na materiál, opracování, zasklení, nátěry, 
montáž apod. Tato norma byla schválena dne 26.9.1980 a nabyla účinnosti dne 
1.2.1982. Nahradila ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. 
Základní ustanovení ze dne 14.7.1959. [44] 
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Při osazování výrobků musí být spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a 
zdivem po celém obvodu dokonale utěsněny provazci a tmely, aby bylo zabráněno 
provzdušňování a zatékání. Zakotvení stavebně truhlářských výrobků musí být 
pevné, aby nenastalo jejich uvolnění a dodatečná deformace jednotlivých prvků.  

Prahy musí být přišroubovány šrouby se zápustnou hlavou 5 mm x 40 mm, 
pro které je nutné předvrtat otvory. Při nestejné úrovni podlah musí být práh 
vypodložen dřevěnou lištou ze stejného materiálu a z vnější strany zajištěn. 
Dovolená vzájemná odchylka úrovní dvou sousedních podlah nesmí překročit 10 
mm. 

Při dokončovacích prácích po osazení a montáži výrobků se obvodové spáry 
a styčné plochy dřeva s omítkou kryjí lištami. Lišty jsou v rozích zařezány rovně 
nebo pod úhlem 45°. Mezi lištou a omítkou smí být s  ohledem na nerovnost omítek 
šířka spáry 1,5 mm. 

Osazené výrobky se měří ocelovými měřidly. Svislé a vodorovné plochy (u 
zabudovaných zárubní, rámů, vyzděných výklenků, apod.) se měří libelami, 
hadicovými váhami a olovnicemi. Nerovnost se zjišťuje rovným pravítkem. 

Při kontrole provedených prací se posuzuje především následující: 

- pevnost zakotvení výrobků do objektu (stavebně truhlářské výrobky musí být 
pevně spojeny s konstrukcí objektu), 

- osazení do svislé a vodorovné polohy, 

- utěsnění spáry mezi zdivem a výrobkem (pomocí tmelů nebo provazců, aby se 
zabránilo provzdušňování a zatékání), 

- zalištování spár a styčných ploch dřeva s omítkou, jejich připevnění a rohové 
spojení, 

- osazení a přišroubování prahů, 

- spojení jednotlivých dílců a prvků hřebíky nebo vruty. 

6.10 Podlahy - všeobecn ě 

Při posuzování podlah hodnotíme především použitý materiál a typ, zda 
odpovídá daným standardům projektu a případným klientským požadavkům. Dále 
sledujeme rovinnost a vodorovnost povrchu. V případě sestavení nášlapné vrstvy 
z prvků, musí být jejich skladba jednotná a dílčí prvky nesmí vystupovat nad rovinu 
podlahy. Spáry mezi prvky musí být přímé, nepropadlé a stejně široké. Měly by být 
vyplněny tmelem nebo lepidly a neměly by vystupovat nad rovinu nášlapné vrstvy 
podlahy. Je-li požadován sklon podlahy, pak musí být ve vymezené ploše jednotný a 
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směřující ke vpusti. Vpusť nesmí vystupovat nad povrch nášlapné vrstvy. Je nutné 
také zkontrolovat vzhled a strukturu povrchu, tedy poškrábaný povrch, barevnost a 
návaznost jednotlivých dílů. Povrch musí být čistý bez znečištění. Nášlapné vrstvy 
musí být v místnostech provedeny celoplošně s dosahem ke všem obvodovým 
konstrukcí dle technologických požadavků na typ podlahy. V místech dělících spár a 
přechodu z jednoho materiálu na druhý musí být osazeny přechodové lišty.  

• ČSN 74 4505 Podlahy - Spole čná ustanovení 

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení 
podlah ve stavebních objektech. Norma rozlišuje dva druhy podlah – průmyslové 
podlahy a podlahy v bytové a občanské výstavbě. Podlahy se rozlišují podle 
užitného zatížení. Norma se nevztahuje na nemovité kulturní památky a na objekty 
pro ustájení zvířat. Norma nezohledňuje specifické požadavky sportovních činností 
na podlahy. V porovnání s předcházející normou byly významně upraveny technické 
požadavky na podlahové konstrukce, především rovinnost, mechanické vlastnosti, 
skluznost a vlhkost. Tato norma byla schválena dne 1.7.2008 a nabyla účinnosti dne 
1.8.2008. Nahradila ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení z roku 1994. [49] 

Podlaha je sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném 
podkladu (např. stropu, upraveném podloží nebo na jiné nosné konstrukci) a 
zabudovaných podlahových prvků, dilatačních a pracovních spár, které společně 
zajišťují požadované funkční vlastnosti podlahy. Nášlapná vrstva je podlahová 
vrstva zajišťující některé funkce podlahy (např. vzhled, barevnost, odolnost, 
čistitelnost). Součástí této vrstvy je i spojovací hmota (lepidlo, tmel), kterou se 
nášlapná vrstva připevňuje ke spodní vrstvě. 

Výše uvedená norma předepisuje technické požadavky na charakteristiky 
viditelného povrchu. Povrch podlahy nesmí vykazovat vady, jako např. trhliny, rýhy, 
kaverny, puchýře, vlny, apod. Prvky skládaných podlahovin a podlahových krytin 
nesmí mít olámané hrany. U betonových podlah musí výskyt a šířka trhlin odpovídat 
platným ČSN. Styky podlahy se stěnami, prostupy podlahou, dilatační spáry a 
smršťovací spáry musí být plynulé, obvykle přímé. Kompletační prvky musí být 
pevně osazeny a nesmí být zdeformované. Tyto prvky ani jejich okolí nesmí být 
znečištěny použitými hmotami.  

Jsou zde předepsány také požadavky na stálobarevnost. Vlivem prostředí a 
údržby se barevnost povrchu podlahy (jiné než dřevěné) nesmí podstatně změnit. 
Přípustné jsou jen změny, které působí v celé ploše podlahy rovnoměrně a nemají 
nepříznivý vliv na její celkový vzhled. U podlah s dřevěnou nášlapnou vrstvou se 
barevnost může podstatně změnit. K nerovnoměrné změně barevnosti může dojít 
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nestejnoměrným osvětlením. Každé dřevo má jinou změnu barevnosti. Všechna 
dřeva však zpravidla tmavnou. 

U podlah kontroluje parametr místní rovinnosti povrchu. Jedná se o stanovení 
odchylky povrchu podlahy od proložené úsečky reprezentované dvoumetrovou latí. 
Místní rovinnost je důležitým faktorem pro následný provoz a komfort používání 
podlahy. Pro místní rovinnosti nášlapné vrstvy jsou pro podlahy stanoveny mezní 
odchylky v návaznosti na typ místnosti: 

Typ místnosti Mezní odchylky 
(mm) 

místnosti pro trvalý pobyt osob – byty, kanceláře, nemocniční 
pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř objektu, 
apod. 

2 

ostatní místnosti 3 

výrobní a skladovací haly 5 

Tab. č. 11: Mezní odchylky místní rovinnosti podlah 

V místech dilatačních a smršťovacích spár v podlaze, které nejsou zakryty 
přechodovou lištou nebo prahem, nesmí být u žádného z typu místností rozdíl ve 
výškové úrovni nášlapné vrstvy na obou stranách spáry větší než 2 mm. 

Mezní odchylky celkové přímosti hran viditelných spár v podlahách jsou 
uvedeny v následující tabulce: 

Typ místnosti Délka spáry (m) Mezní odchylky 
(mm) 

do 1 m 2 
1 m až 4 m 5 
4 m až 8 m 8 

místnosti pro trvalý pobyt osob – byty, 
kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní 
zařízení, obchody, komunikace uvnitř 
objektu, apod. více než 8 m 12 

do 1 m 4 
1 m až 4 m 6 
4 m až 8 m 10 

ostatní místnosti 

více než 8 m 15 
do 1 m 4 

1 m až 4 m 6 
4 m až 8 m 10 výrobní a skladovací haly 

více než 8 m 15 

Tab. č. 12: Mezní odchylky celkové přímosti hran spár v podlahách 

Na podlaze s požadovaným sklonem větším než 1% se nesmí vyskytovat 
oblasti s protispádem, které by způsobovalo vznik kaluží. Součástí skladby podlah 
vystavených působení provozní či srážkové vody musí být vodotěsná vrstva, která 
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musí být vyvedena na stěny nejméně do výšky 150 mm nad úroveň podlahy a 
vodotěsně napojena na vpusť či výtok vody. 

Normou je definována také rozměrová stálost podlahových vrstev. Podlahové 
vrstvy nesmí po dobu své životnosti vykazovat výrazné rozměrové změny. Povolené 
odchylky stanoví příslušné normy výrobků a projektová dokumentace objektu. 

ČSN 74 4505 definuje metody zkoušení předepsaných vlastností. 
Charakteristika viditelného povrchu, tedy celkový vzhled podlahy, se posuzuje 
pohledem z výše 1 600 mm. Světelné podmínky musí být takové, za nichž se 
podlaha nejvíce využívá. Stálobarevnost se posuzuje pohledem z výše  1 600 mm.  

Odchylky místní rovinnosti podlahových vrstev se stanovují pomocí 
dvoumetrové latě, na jejíž koncích jsou podložky o výšce 20 mm a půdorysné ploše 
10 mm x 10 mm. Pomocí posuvného měřítka se pak změří maximální a minimální 
vzdálenost mezi povrchem vrstvy a spodním lícem latě. Měření se provádí nejméně 
v 5-ti zkušebních místech na každých 100 m2 podlahy. Nejmenší počet zkušebních 
míst v jedné místnosti je 5. Zkušební místa se rovnoměrně rozmístí po celé ploše 
podlahy. 

Měření rozdílů ve výškové úrovni v místech smršťovacích dilatačních spár se 
provádí pomocí krátkého pravítka položeného kolmo na spáru a posuvného měřítka. 
Provedou se nejméně 3 měření na 10 m spáry. U kratších spár se provedou 
nejméně 2 měření. 

Měření odchylek přímosti spár se provádí buď pomocí napjaté struny nebo 
pomocí geodetického zaměření. Srovnávací přímka se proloží body umístěnými na 
hraně spáry 300 mm od konců spáry. Odchylky od přímosti pak jsou jednotlivé 
vzdálenosti osy spáry od této přímky.  

Původně platná norma ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení, jejíž 
platnost byla ukončena 1.8.2008, uváděla navíc následující technické požadavky na 
podlahy a podlahové vrstvy, která nejsou v aktualizované normě požadovány. 
Z hlediska nároků na tyto konstrukce je možné je považovat za funkční požadavky 
využitelné i v dnešní době. 

Spáry mezi prvky musí být stejně široké, přímé a nepropadlé, stejnoměrně 
vyplněné lepidly nebo tmely, které nesmí vystupovat nad povrch podlahy. Šířky spár 
se měří spároměry, plochými měrkami nebo posuvným měřítkem. Výsledek měření 
je největší zjištěná hodnota zaokrouhlená na 1 mm.  
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Požadované šířky spár dlažeb z dlaždic jsou dány následující tabulkou: 

Typ dlažby Šířka spár (mm) 
keramické dlaždice mozaikové, teracové, xylolitové a 
dlaždice z přírodního kamene 

2 

čedičové, keramické dlaždice jemnozrnné a šatovské 3 
betonové, granitoidové a cihelné 5 

Tab. č. 13: Šířka spár podlah z dlaždic 

Je-li nášlapná vrstva sestavena z dlaždic, musí být dlaždice nepoškozené, 
bez prohlubenin nebo výkvětů. Lom dlaždic musí být stejnoměrný, bez dutin nebo 
shluků hrubých částic kameniva nespojených maltou. Jejich nášlapná strana nesmí 
mít rýhy po broušení. Je-li nášlapná vrstva sestavena z PVC, požaduje se, aby 
prohlubeniny, vyvýšeniny, popř. zvlnění a příměsi jiné barvy nenarušovaly celkový 
vzhled podlahy. Je-li nášlapná vrstva sestavena z vlysů, parket a palubek, nesmí 
vzhled podlahy narušit výrazné barevné odstíny. Není dovolena kombinace soklů 
více druhů. Povrch podlahy nesmí vykazovat viditelné závady.  

Největší odchylka vodorovnosti nášlapné vrstvy vodorovných podlah 
jednotlivých místností, měřené podélně i úhlopříčně, smí být nejvýše 2 mm.  

6.11 Textilní podlahové krytiny 

Kontrolujeme především typ a vzor textilní krytiny. Položená textilní krytina 
musí být bez zřejmých nerovností povrchu, bez znečištění a poškození. Pokud je 
nášlapná vrstva složená z dílů, musí na sebe plynule navazovat včetně návaznosti 
vzoru a vlasu koberce. Pokud je provedeno lemování soklu, mělo by být provedeno 
po celém obvodu místnosti. Přechod mezi dvěma rozdílnými materiály by měl být 
krytý přechodovou lištou. 

• ČSN P CEN/TS 14472-2 Pružné, textilní a laminátové p odlahové krytiny - 
Projekt, p říprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny 

Tato technická specifikace poskytuje doporučení pro instalaci textilních 
podlahových krytin. Týká se všech výrobků složených z textilních materiálů s 
užitným povrchem s vlasem nebo bez vlasu (s výjimkou kusových koberců) a 
zahrnuje rovněž pokládání podlahových textilních dlaždic. Podrobně uvádí vhodné 
metody instalace a doporučení pro výběr materiálů nutných k jejich realizaci. Norma 
byla vydána dne 1.7.2005 a účinnosti nabyla dne 1.8.2005. [85] 

Položená textilní podlahová krytina musí být zcela rovná a stejnoměrně 
napnutá. Nesmí se při pohybu osob nebo předmětů po jejím povrchu posouvat, aby 
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nedošlo k jejímu trvalému protažení, zvrásnění nebo zvlnění. Lemované, založené, 
obnitkované nebo zatavené kraje musí být přesné a měly by být uzpůsobeny 
okrajovým nebo krycím podlahovým lištám. V prostoru dveří musí být všechny spoje 
přizpůsobeny tloušťce krytiny nebo mezeře pode dveřmi. Zakončení v prostoru před 
dveřmi musí být zajištěno zatavením, obnitkováním nebo zalepením. Příčné spoje a 
spoje s hrubými okraji musí být správně sestaveny. Musí být zpevněny příčnými 
pásky a zajištěny zatavením, obnitkováním nebo lepením. Pokud jsou textilní 
podlahové krytiny vedeny ke stěně až do výšky okrajové podlahové lišty, musí být 
horní okraje materiálu překryty a chráněny. 

Při mechanickém spojování okrajů dvou nebo více kusů textilních 
podlahových krytin mají být jejich spoje rovné a ploché. Měly by být položené tak, 
aby textilní podlahová krytina se vzorem byla sladěna po celé délce spoje a aby 
sklon vlasu byl ve stejném směru. Spoje dále musí být dostatečně pevné, aby se při 
provozu nepoškodily a aby vydržely jejich napínání při užívání. Spoje musí být těsně 
spojeny bez zachycení vlasu mezi hranami a musí být spojené způsobem vhodným 
pro daný materiál. 

6.12 Plovoucí podlahové krytiny 

Při posuzování podlah hodnotíme především použitý materiál a typ, zda 
odpovídá daným standardům projektu a případným klientským požadavkům. Dále 
sledujeme rovinnost a vodorovnost povrchu, osazení jednotlivých dílců a spáry mezi 
podlahovými deskami. Skladba dílčích prvků musí být jednotná a prvky nesmí 
vystupovat nad rovinu podlahy. Desky na sebe musí navazovat bez zřetelných 
mezer nebo výstupků. Spáry mezi prvky musí být přímé, nepropadlé a stejně široké. 
Je nutné také zkontrolovat vzhled a strukturu povrchu, tedy poškrábaný povrch, 
barevnost a návaznost jednotlivých dílů. Povrch musí být čistý bez znečištění. 
Pokud se při posuzování provedení plovoucích podlah postavíme do rohu místnosti, 
nesmí se plovoucí podlaha prohýbat. Plovoucí podlahy musí být na kontaktu 
s obvodovými stěnami kryté soklem, který musí být proveden po celém obvodu 
místnosti. Spoje soklu musí navazovat. Horní hrana soklu musí být provedena 
v jedné úrovni bez skoků. V místech dělících spár a přechodu z jednoho materiálu 
na druhý musí být osazeny přechodové lišty. 

• ČSN P CEN/TS 14472-3 Pružné, textilní a laminátové p odlahové krytiny - 
Projekt, p říprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny 

Tato technická specifikace poskytuje doporučení pro instalaci laminátových 
podlahových krytin. Obecně jsou laminátové podlahové krytiny instalovány jako 
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plovoucí podlahy, ale u některých aplikací mohou být zcela přilepeny na podklad 
podlahy. Norma byla vydána dne 1.7.2005 a účinnosti nabyla dne 1.8.2005. [86] 

Podlahové lišty nemají být na laminátové podlahové krytině mechanicky 
spojeny ani přilepeny. Mají být připojeny pouze ke stěně. 

Při konečné prohlídce podlahy se má stát vzpřímeně. Vyhodnocení nebo 
vyhledávání chyb na položené podlaze se nemá provádět při šikmo dopadajícím 
světle, při umělém osvětlení nebo při přímém osvětlení. Podél stran a krajů mohou 
vzniknout nepravidelnosti a odchylky mezi jednotlivými prvky. Jsou přijatelné 
maximální průměrné výškové rozdíly do 0,10 mm a v jednotlivých případech až do 
hodnoty 0,25 mm, pokud se vyskytuje maximálně 5 jednotlivých výškových rozdílů 
od 0,15 mm na 30 m2 plochy instalované podlahové krytiny. 

Tolerance vypouklosti a vydutosti měřená přes celou šířku instalovaného 
prvku je stanovena na maximálně 0,25 mm vzhledem k šířce desky přibližně 200 
mm. Pro jiné šířky, tvary nebo dlaždice se použijí odpovídající hodnoty. 

Mezery na povrchu podlahy o maximální šířce 0,20 mm jsou přijatelné za 
předpokladu, že spoje jsou pevné. Tyto nepravidelnosti vznikají při vlastním 
výrobním procesu. Lze je považovat za přirozené vlastnosti výrobku, a proto 
nepředstavují závadu. 

6.13 Pružné podlahové krytiny 

Při kontrole provedení pružných podlahových krytin posuzujeme především 
typ a vzor krytiny. Položená krytina musí být bez zřejmých nerovností povrchu, bez 
znečištění a poškození. Pokud je nášlapná vrstva složená z dílů, musí na sebe 
plynule navazovat včetně návaznosti vzoru. Jednotlivé díly musí být pevně spojeny. 
Přechod mezi dvěma rozdílnými materiály by měl být krytý přechodovou lištou. 

• ČSN P CEN/TS 14472-4 Pružné, textilní a laminátové p odlahové krytiny - 
Projekt, p říprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny 

Tato technická specifikace poskytuje doporučení pro instalaci pružných 
podlahových krytin. Týká se výrobků z polyvinylchloridu, linolea, korku a pryže. 
Podrobně uvádí vhodné metody instalace a doporučení k výběru materiálů 
požadovaných pro jejich realizaci. Norma byla vydána dne 1.8.2005 a účinnosti 
nabyla dne 1.9.2005. [87] 

Požadavky na posouzení provedených pružných podlahových krytin nejsou 
v normě specifikovány. 
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6.14 Kamenné dlaždice 

Při posuzování kamenných dlaždic hodnotíme především použitý materiál a 
typ, zda odpovídá daným standardům projektu a případným klientským 
požadavkům. Nejdůležitější je požadavek na vzhled a provedení. Žádná z dlaždic 
ani obkladových pásků by neměla vykazovat viditelné trhliny, praskliny, porušení 
hran nebo rohů atd. Vzhled povrchu dlaždic by měl být bez výrazných odchylek 
barvy, textury nebo struktury povrchu (není-li to záměrem). Dlaždice musí být 
plnoplošně upevněny k podkladu. Dále je nutné prověřit detaily provedení, tedy 
průběh svislých a vodorovných spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost. Spárovací 
hmota musí být jednotná pro celou plochu. Posuzujeme také návaznost spár na 
ostění nebo jiné členění plochy, vyváženost a souměrnost členění v ploše. 
Jednotlivé prvky nesmí vyčnívat z roviny nášlapné vrstvy. Pokud je proveden na 
kontaktu s obvodovými stěnami sokl, měl by být proveden po celém obvodu 
místnosti. Výjimkou jsou místa, která budou po osazení zařizovacích předmětů krytá 
nebo která jsou přímo specifikovaná budoucím majitelem. Spoje soklu musí plynule 
navazovat. Horní hrana soklu musí být provedena v jedné úrovni bez skoků. 
V místech dělících spár a přechodu z jednoho materiálu na druhý musí být osazeny 
přechodové lišty.  

• ČSN EN 12058 Výrobky z p řírodního kamene - Podlahové a schodiš ťové 
desky – Požadavky 

Tato norma určuje požadavky pro ploché desky z přírodního kamene, 
vyrobené pro krytí podlah a schodů. Nepopisuje drcený kámen, umělý kámen a 
montáž. Norma byla vydána dne 1.5.2005 a účinnosti nabyla dne 1.6.2005. [69] 

Podlahová deska je dle normy definována jako plochý kus přírodního kamene 
získaný řezáním nebo štípáním s nominální tloušťkou větší než 12 mm. Na stavbě 
se pokládá pomocí malty, lepidel nebo jiných upevňovacích prvků. Obkladový pásek 
se pokládá se na zeď lemující podlahu na kontaktu s ní.  

Norma stanovuje základní požadavky na tloušťku desky. Tento požadavek 
neplatí pro štípané a rýhované plochy. Tloušťka se nesmí odchýlit od nominální 
tloušťky více, než je uvedeno v následující tabulce: 

Nominální tlouš ťka (mm) Tolerance 
více než 12 mm do 15 mm včetně ± 1,5 mm 
více než 15 mm do 30 mm včetně ± 10% 
více než 30 mm do 80 mm včetně ± 3,0 mm 
více než 80 mm ± 3,0 mm 

Tab. č. 14: Tolerance tloušťky kamenných dlaždic 
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Odchylky od rovinnosti povrchu (s výjimkou přírodních štípaných povrchů) 
nesmí přesáhnout 0,2 % na délce desky a celkově nesmí přesáhnout 3 mm. Pro 
přírodní štípané povrchy stanovuje toleranci rovinnosti výrobce. 

Konečná úprava povrchu musí být provedena rovnoměrně po celém líci 
podlahových desek a pásků. Konečná úprava některých typů kamene může 
zahrnovat použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů k opravě dutin, 
poruch a trhlin. Tato úprava je pokládána za součást běžného zpracování.  

Požadavky na přírodní kámen pro kamennou dlažbu se posuzují také 
vizuálně. Barva, žilkování, stavba a další vlastnosti přírodního kamene se viditelně 
doloží referenčním vzorkem stejného typu kamene, který je vhodný pro základní 
vyhodnocení vizuálního vjemu. Referenční vzorek poskytuje dodavatel. Referenční 
vzorek tvoří odpovídající počet kusů přírodního kamene dostatečné velikosti, které 
reprezentují obecný vzhled dokončených výrobků.  

6.15 Dlaždice z um ělého kamene 

Při posuzování dlaždic z umělého kamene hodnotíme především použitý 
materiál a typ, zda odpovídá daným standardům projektu a případným klientským 
požadavkům. Nejdůležitější je požadavek na vzhled a provedení. Žádná z dlaždic 
ani obkladových pásků by neměla vykazovat viditelné trhliny, praskliny, porušení 
hran nebo rohů atd. Vzhled povrchu dlaždic by měl být bez výrazných odchylek 
barvy, textury nebo struktury povrchu (není-li to záměrem). Dlaždice musí být 
plnoplošně upevněny k podkladu. Dále je nutné prověřit detaily provedení, tedy 
průběh svislých a vodorovných spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost. Spárovací 
hmota musí být jednotná pro celou plochu. Posuzujeme také návaznost spár na 
ostění nebo jiné členění plochy, vyváženost a souměrnost členění v ploše. 
Jednotlivé prvky nesmí vyčnívat z roviny nášlapné vrstvy. Pokud je proveden na 
kontaktu s obvodovými stěnami sokl, měl by být proveden po celém obvodu 
místnosti. Výjimkou jsou místa, která budou po osazení zařizovacích předmětů krytá 
nebo která jsou přímo specifikovaná budoucím majitelem. Spoje soklu musí plynule 
navazovat. Horní hrana soklu musí být provedena v jedné úrovni bez skoků. 
V místech dělících spár a přechodu z jednoho materiálu na druhý musí být osazeny 
přechodové lišty. 

• ČSN EN 15285 Umělý kámen - Podlahové a schodiš ťové desky (pro vnit řní 
a venkovní použití) 

Tato evropská norma určuje požadavky a příslušné zkušební metody pro 
desky z umělého kamene upevněné maltou nebo lepidly, které jsou určeny pro 
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podlahy a schodiště v interiérech i exteriérech. Rovněž určuje hodnocení shody a 
označování výrobků v souladu s touto evropskou normou. Nevztahuje se na 
teracové dlaždice podle EN 13748-1 Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice 
pro vnitřní použití a EN 13748-2 Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro 
venkovní použití. Norma byla vydána dne 1.10.2008 a účinnosti nabyla dne 
1.11.2008. [81] 

Deska je v normě definována jako plochý kus umělého kamene standardní 
velikosti s rozměrem ≤ 600 mm x ≤ 600 mm a nominální tloušťkou od 6 mm do 20 
mm. 

Tolerance velikosti a tvaru desky musí být v souladu s níže uvedenou 
tabulkou: 

Vlastnost Tolerance rozm ěrů nebo tvaru 
Rozměry – délka a šířka ± 0,5 mm 
Tloušťka ± 0,7 mm 
Přímost stran ± 0,3 mm 
Pravoúhlost ± 0,9 mm 
Rovinnost: 

- středové zakřivení 
- okrajové zakřivení 
- zkroucení 

± 0,2% vztaženo k délce 

Tab. č. 15: Požadavky na desky z umělého kamene 

Konečná úprava povrchu musí být provedena rovnoměrně až k okrajům 
desky. Pokud je požadováno, aby deska měla zkosenou hranu (bez bližší 
specifikace), úhel zkosení musí být 45° a ší řka zkosení musí být 0,1 mm s tolerancí 
± 0,7 mm. 

Povrch desek musí mít vzhled odpovídající použitému postupu konečné 
úpravy. Příkladem konečné úpravy povrchu je např. povrch se strukturovaným 
reliéfem dosažený obtištěním vzhledu formy (např. ručně štípaný nebo umělecký), 
jemně nebo matově broušený povrch získaný brusným kotoučem popř. leštěný 
povrch získaný leštícím kotoučem nebo plstí. 

Požadavky na vzhled umělého kamene např. barvu nebo drsnost se posuzují 
vizuálně na sadě vzorků vybraných na základě dohody výrobce a zákazníka. 
Jakékoliv odchylky vzhledu, např. uzavřeniny a žilky jsou povoleny, pokud se doloží, 
že jsou charakteristické pro daný typ umělého kamene a nepříznivě neovlivní 
funkčnost desek. 
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6.16 Keramické a sklen ěné obklady a dlažby 

Obklady a dlažby se kontrolují především podle vzhledu a provedení. 
Předmětem kontroly je rovinnost, vodorovnost nebo svislost (dle posuzovaného typu 
obkladu). Je nutné prověřit detaily provedení, tedy průběh svislých a vodorovných 
spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost, návaznost spár na ostění nebo jiné členění 
plochy. Spáry obkladu musí být stejně široké a hluboké, rovné a zcela vyplněné 
spárovací hmotou. Spárovací hmota musí být jednotná pro celou plochu. Střih spár 
musí být kolmý a průběžný se souměrným členěním v ploše. Jednotlivé prvky nesmí 
vyčnívat z roviny obkladu. Ukončení ploch obkladu musí být rovné. Hrany rohů a 
koutů musí být přímé. Struktura, textura a barevnost povrchu obkladu včetně spár 
musí vykazovat jednotnost. Žádná z dlaždic ani obkladových prvků by neměl 
vykazovat viditelné trhliny, praskliny, porušení hran nebo rohů atd. Vzhled povrchu 
prvků by měl být bez výrazných odchylek barvy nebo struktury (není-li to záměrem). 
Otvory v obkladech smí být jen tak velké, aby je bylo možné zakrýt růžicemi nebo 
jinými krycími prvky. Šířka spáry mezi obkladačkou a vývody nesmí být větší než 5 
mm. U krabic elektrického vedení by neměl být větší než 2 mm. Přilnutí obkladu 
k podkladu se kontroluje poklepem na obklad, při kterém se nesmí ozývat dutý zvuk. 
Dlažba musí být k podkladu přilepena celou plochou. Lepidlo musí být naneseno tzv. 
hřebenovým způsobem. 

• ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky - Definice, k lasifikace, 
charakteristiky a ozna čování 

Tato norma stanovuje termíny, požadavky a označování keramických 
obkladových prvků vyráběných tažením nebo lisováním za sucha. Norma neplatí pro 
obkladové prvky, které se vyrábí jiným způsobem, na dekorativní doplňky nebo na 
upravené prvky - hrany, rohy, soklové lišty, krycí lišty, rohové lišty, obruby (okraje), 
schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky a jiné doplňkové tvary. Norma byla 
vydána 1.8.2007 a nabyla účinnosti dne 1.9.2007. [77] 

Keramické obkladové prvky jsou definovány jako tenké prvky z jílů nebo 
jiných anorganických surovin. Používají se pro dlažby a obklady stěn. Mohou být 
glazované nebo neglazované.  

V normě nejsou uvedeny požadavky nebo předpisy, vztahující se 
k posuzování již provedených obkladů. 
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• ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provád ění keramických 
obklad ů 

Norma udává všeobecné požadavky na keramické obklady, především 
požadavky na rovnoměrnost, rovinnost, přesahy, vodorovnost a svislost. Norma byla 
vydána dne 1.12.2005. Účinnosti nabyla dne 1.1.2006. Nahradila původní normu 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné z roku 1978 a normu ČSN 74 4505 
Podlahy - Společná ustanovení z roku 1994. [46] 

Vizuální pohlídka rovnoměrnosti obkladu by měla být provedena ze 
vzdálenosti nejméně 1,5 m. Osvětlení pod nízkým úhlem je nepřípustné. Tolerance 
rovinnosti obkladů podlah a stěn je ± 3 mm pod 2 m latí. Postup tohoto měření je 
následující: dvoumetrová lať se umístí na pásky o rovnoměrné a známé tloušťce 3 
mm. Za použití pravítka nebo měrného klínu se změří největší vzdálenost X mezi 
jeho povrchem a latí. Odchylka od přímky (tj. X-3) je ukazatelem rovinnosti. 

Pro přesahy obkladů podlah a stěn platí u spár do šířky 6 mm tolerance 
maximálně 1 mm. U spár širších než 6 mm je předepsána maximální tolerance 2 
mm. Postup pro ověření přesahů je následující: dostatečně dlouhé pravítko se 
umístí na dlažbu opřením o převislý roh, u něhož pravítko drží rovně na obkladovém 
prvku. Případná spára mezi přiloženým pravítkem a sousedním obkladovým prvkem 
se změří kalibračním klínkem nebo speciálním měřítkem. 

Pro vodorovnost obkladů podlah je předepsána tolerance ±L/600, kde L je 
naměřená délka mezi pevnými body v mm. Vodorovnost se měří např. pomocí 
vodováhy, optické vodováhy nebo laserové vodováhy. 

Pro svislost obkladů stěn je předepsána tolerance ±H/600, kde H je 
stanovená výška stěny v mm. Svislost se měří např. pomocí olovnice. 

Šířka a rovnost spár obkladů podlah a stěn by měla být rovnoměrná a 
pravidelná v závislosti na toleranci daného obkladového prvku. Obecně by měly být 
spáry mezi dlaždicemi rovně uspořádány, pokud dlaždice nejsou návrhově 
nepravidelného tvaru. Zvláštní pozornost je třeba věnovat obkladům stěn ve výšce 
očí a velkoplošným dlažbám s viditelnými spárami. 

• ČSN EN ISO 10545-2 Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení 
geometrických parametr ů a jakosti povrchu 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-2:1997. (ČSN) 
EN ISO 10545 se skládá z celkem 17 částí. Tato druhá část určuje postupy pro 
stanovení geometrických parametrů, tedy délky, šířky, tloušťky, přímosti lícních 
hran, pravoúhlosti hran, rovinnosti lícních ploch a jakost povrchu keramických 
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obkladových prvků. U obkladových prvků o ploše menší než 4 cm2 se neprovádí 
měření délky a šířky, přímosti lícních hran, pravoúhlosti hran a rovinnosti lícních 
ploch. Distanční výstupky, kapky glazury a jiné nepravidelnosti hran se při měření 
délky, šířky, přímosti lícních hran a pravoúhlosti hran neberou v úvahu, jestliže 
nejsou po vyspárování položeného obkladu viditelné. Norma byla vydána dne 
1.10.1998. Účinnosti nabyla dne 1.1.1999. Tuto normou došlo ke zrušení normy 
ČSN EN 98 (72 5125) Keramické obkladové prvky. Stanovení geometrických 
parametrů a jakosti povrchu ze dne 1.3.1994. [83] 

Měření délky a šířky je dle postupů uvedených v normě prováděno posuvným 
měřítkem nebo jiným vhodným přístrojem pro délkové měření. Pro měření tloušťky 
se používá šroubový mikrometr s měřícími dotyky o průměru 5 mm až 10 mm nebo 
jiný vhodný měřící přístroj. 

Při posuzování jakosti povrchu se kontrolují především následující vlastnosti a 
charakteristiky: 

- trhliny ve střepu (tj. na rubové straně obkladového prvku), 

- trhliny v glazuře (trhlina v glazuře, která vypadá jako nepravidelná vlasová 
trhlina), 

- neglazovaná místa, 

- vlnitost (nezáměrné prohloubení lícní plochy), 

- vpichy (nepatrné dírky v lícní ploše glazovaného obkladového prvku), 

- odskelnění (nezáměrná zřetelná krystalizace glazury), 

- skvrny (všechna nezáměrně odlišná místa na lícní straně), 

- vady pod glazurou (každá viditelná glazurou zakrytá vada), 

- vady dekoru (každá viditelná vada dekoru), 

- střepiny (úlomky, které jsou otlučené z hran, rohů nebo lícní plochy), 

- puchýře (malé bublinky v lícní ploše nebo bublinky vytvořené při tavení glazury 
při vzniku plynů během výpalu), 

- drsná hrana (každá nezáměrná nepravidelnost podél hrany obkladového prvku), 

- přesah glazury (nezvykle silný shluk glazury ve tvaru vyčnívajícího žebra podél 
hrany). 

Tyto požadavky se zkoumají pouhým okem ze vzdálenosti 1 m. 
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6.17 Kamenné obklady 

Kamenné obklady kontrolujeme především podle vzhledu a provedení. 
Předmětem kontroly je rovinnost a svislost. Je nutné prověřit detaily provedení, tedy 
průběh svislých a vodorovných spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost, návaznost 
spár na ostění nebo jiné členění plochy. Spáry obkladu musí být stejně široké a 
hluboké, rovné a zcela vyplněné spárovací hmotou. Spárovací hmota musí být 
jednotná pro celou plochu. Střih spár musí být kolmý a průběžný se souměrným 
členěním v ploše. Jednotlivé prvky nesmí vyčnívat z roviny obkladu. Ukončení ploch 
obkladu musí být rovné. Hrany rohů a koutů musí být přímé. Struktura, textura a 
barevnost povrchu obkladu včetně spár musí vykazovat jednotnost (v návaznosti na 
typ kamenného obkladu). Žádný z prvků by neměl vykazovat viditelné trhliny, 
praskliny, porušení hran nebo rohů atd. Vzhled povrchu by měl být bez výrazných 
odchylek barvy nebo struktury (není-li to záměrem). Otvory v obkladech smí být jen 
tak velké, aby je bylo možné zakrýt růžicemi nebo jinými krycími prvky. Šířka spáry 
mezi obkladačkou a vývody nesmí být větší než 5 mm. U krabic elektrického vedení 
by neměl být větší než 2 mm. Přilnutí obkladu k podkladu se kontroluje poklepem na 
obklad, při kterém se nesmí ozývat dutý zvuk. Dlažba musí být k podkladu přilepena 
celou plochou. lepidlo musí být naneseno tzv. hřebenovým způsobem. 

• ČSN EN 1469 Výrobky z p řírodního kamene - Obkladové desky – Požadavky 

Tato norma určuje požadavky pro desky z přírodního kamene určené pro 
konečné úpravy stěn a stropů. Nepopisuje drcený kámen, umělý kámen a montáž. 
Dále neřeší požadavky na pokrývačské břidlice používané po vnější obklady stěn. 
Byla vydána dne 1.6.2005 a účinnosti nabyla dne 1.7.2005. Nahradila původní 
normu ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene 
ze dne 2.7.1990. [65] 

Obkladová deska je v normě definována jako deska pro vnitřní nebo vnější 
použití. Je formátovaná do velikosti, v níž tvoří konečnou úpravu povrchu stěn a 
stropů. Na stavbě se upevňuje mechanicky nebo pomocí malty či lepidel. 

Norma stanovuje základní požadavky na tloušťku desky. To je důležité 
především pokud jsou viditelné bočnice desek. Tento požadavek neplatí pro štípané 
a rýhované plochy.  
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Tloušťka se nesmí odchýlit od nominální tloušťky více, než je uvedeno 
v následující tabulce: 

Nominální tlouš ťka (mm) Tolerance 
více než 12 mm a do včetně 30 mm ± 10% 
více než 30 mm a do včetně 80 mm ± 3 mm 
více než 80 mm ± 5 mm 

Tab. č. 16: Tolerance tloušťky kamenných obkladů 

Odchylky od rovinnosti povrchu (s výjimkou přírodních štípaných povrchů) 
nesmí přesáhnout 0,2 % na délce desky a celkově nesmí přesáhnout 3 mm. Pro 
přírodní štípané povrchy stanovuje toleranci rovinnosti výrobce. 

Konečná úprava povrchu musí být provedena rovnoměrně po celém líci 
obkladových desek. Konečná úprava některých typů kamene může zahrnovat 
použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů k opravě dutin, poruch a 
trhlin. Tato úprava je pokládána za součást běžného zpracování.  

Požadavky na přírodní kámen pro obklady se posuzuje také vizuálně. Barva, 
žilkování, stavba a další vlastnosti přírodního kamene se viditelně doloží 
referenčním vzorkem stejného typu kamene, který je vhodný pro základní 
vyhodnocení vizuálního vjemu. Referenční vzorek poskytuje dodavatel. Referenční 
vzorek tvoří odpovídající počet kusů přírodního kamene dostatečné velikosti, které 
reprezentují obecný vzhled dokončených výrobků.  

6.18 Úpravy povrch ů - omítky 

Povrch omítky musí být celistvý a rovný. Hrany rohů a koutů musí být přímé. 
Musí mít daný směr i tvar. Oblé plochy musí mít žádaný vzhled. Styčné spáry mezi 
jednotlivými prvky stěny musí být co nejmenší. Napojení stěny na ostatní stavební 
konstrukce musí být plynulé a trvale těsné. Všechny styky omítek musí být pevné a 
na pohled nepostřehnutelné. Od neomítnutých ploch má být omítka oddělena 
spárou. Kolem rámů oken, zárubní apod. by měla být omítka začištěná a zalícovaná. 
Je-li na konstrukci použita rohová lišta, musí být provedena v celé délce. Struktura i 
barevnost povrchu musí vykazovat jednotnost. Na povrchu nesmí být zřejmé skvrny 
vzniklé korozí spojovacích částí.  

Malířské práce by měly být provedené v souladu s předepsaným druhem, 
odstínem a povrchovou úpravou malby podle předem schváleného vzoru. Vrstva 
malby musí být v celé ploše stejnoměrná, hladká, bez hrbolků a prohlubenin, bez 
skvrn a viditelných tahů štětky nebo válečku. Nesmí se odlupovat ani stírat. 
Jednotlivé tóny malby musí být rovně a ostře ohraničené. U zvláštních maleb, kde je 
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to specifikováno, musí být malby schopné občasného čištění vodou. Při posouzení 
na stavbě zkoušíme poklepem přilnutí povrchové úpravy k podkladu. Pohledem 
ověřujeme stejnoměrnost povrchu, texturu a celistvost. Pohmatem zjišťujeme 
nestíratelnost hotových maleb. Měřící latí nebo jiným vhodným měřidlem ověřujeme 
kolmost ohraničujících linek a soklíků. 

• ČSN 73 2310 - Provád ění zděných konstrukcí, Zm ěna: Z1 

Norma platí pro provádění a kontrolu konstrukcí zděných z přírodního 
kamene, cihel, tvárnic a podobných zdicích prvků. Je zde normalizováno zejména 
zdění, úpravy povrchů stěn i stropů a kontrola a přejímání těchto konstrukcí. Norma 
byla schválena dne 1.4.1988 a nabyla účinnosti dne 1.6.1988. Nahradila ČSN 73 
2310 Provádění zděných konstrukcí ze dne 8.5.1964. Datum ukončení její platnosti 
je stanoveno na 1.3.2010. Poté bude nahrazena normou ČSN EN 1996-2 Eurokód 
6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a 
provádění zdiva, která byla vydaná dne 1.4.2007 a je již nyní platná s datem 
účinnosti od 1.5.2007. [43] 

Povrch hotových omítek na rovných plochách má být vždy rovný. Omítky 
oblých ploch musí mít požadovaný tvar. Přechod mezi omítkou stropu a stěn tvoří 
buď fabion o poloměru do 50 mm nebo ostrá hrana bez viditelných vln. Všechny 
styky omítek musí být hladké a po vyschnutí neznatelné. Styky omítek se sokly, 
dlažbami a osazenými předměty musí být čisté. Povrch omítek nesmí vykazovat 
puchýře, pecky ani trhliny (kromě vlasových trhlinek vzniklých smrštěním malty). 
Vrstva omítky musí být pevně spojena s omítaným povrchem. Pevnost spojení 
jednotlivých vrstev s omítaným povrchem a mezi sebou se informativně kontroluje 
lehkým poklepem. 

• ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd ěných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiál ů, konstruování a provád ění zdiva  

Požadavky této normy jsou uvedeny v kapitole 6.1.1. 

• ČSN 73 3715 – Navrhování, p říprava a provád ění vnit řních cementových 
a/nebo vápenných omítkových systém ů  

Norma platí pro navrhování, přípravu a provádění vnitřních cementových a 
nebo vápenných omítek pro všechny běžné druhy podkladů za normálních 
podmínek. Zahrnuje provádění vnitřních omítek na nové a staré podklady, údržbu a 
opravu stávajících staveb. Týká se materiálů, podkladů, přípravy povrchu, který má 
být omítán, výběru vhodného sádrového omítkového systému, metod provádění, 
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kontroly a zkoušení vnitřních omítek. Zahrnuje rovněž směsi pro vnitřní omítky ze 
sádry, které mají speciální vlastnosti týkající se tepelné a požární odolnosti, zvukové 
izolace a zvýšeného pohlcování radiace. Byla vydána dne 1.7.2006 a účinnosti 
nabyla dne 1.8.2006. [48] 

Rovinnost i svislost konečné omítky závisí na přesnosti podkladu a na 
předepsané tloušťce omítky. Nanesení tenké omítky překryje pouze malé 
nerovnosti. Tolerance tloušťky omítky nemůže být předepsána u velmi tenkých 
vrstev omítky, protože ty budou sledovat konturu podkladu. Podklad musí mít 
přiměřenou pevnost a dostatečnou únosnost, aby nevznikly pozdější deformace. 
Musí být také zabráněno pohybům podkladu způsobených jeho konstrukcí, vlhkostí 
nebo teplotou. Tyto pohyby by mohly vést ke smrštění podkladu nebo omítkového 
systému. Podklad musí být dostatečně vyschlý bez prachu a znečištění, prostý 
výkvětů a se stejnou nasákavostí. Musí být také dostatečně rovný. Povrch podkladu 
nesmí být zmrzlý a měl by mít teplotu nad 5°C. P řechody podkladů z různých 
materiálů (např. beton přiléhající ke zdivu) musí být před prováděním omítek vhodně 
upraveny. Tyto požadavky využijeme např. při technické prohlídce na místě samém, 
kdy není prováděna konečná úprava povrchů, ale je požadován vhodný podkladní 
povrch, pro její dodatečné provedení.   

Doporučené třídy rovinnosti jsou uvedeny v následující tabulce: 

Třídy omítek 
Požadovaná normalizovaná kone čná 

úprava – mezera mezi p řiloženým 
pravítkem 

0 Bez požadavku 
1 10 mm na 2 m 
2 7 mm na 2 m 
3 5 mm na 2 m 
4 - u omítkových systémů 
s tloušťkou 6 mm nebo menší 3 mm na 2 m 
5 - u omítkových systémů 
s tloušťkou 6 mm nebo menší 2 mm na 2 m 

Tab. č. 17: Třídy rovinnosti konečných omítek 

Dále je požadováno, aby obklady, otvory, okna, podklady a vymezovací 
prostředky byly v rovině. Konečná vrstva může být upravena různými konečnými 
úpravami. Omítky mohou být provedeny jako hladké nebo různé druhy 
strukturovaných, vzorovaných a zabarvených konečných úprav, zahrnujících 
škrábané, filcované nebo stříkané.  
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6.19 Zavěšené podhledy ze sádrokartonových desek 

Stropní podhled je zpravidla zavěšený na stropní konstrukci a plní kromě 
jiného především funkci estetickou. Tvar a barva lícních ploch podhledu má velký 
vliv na rozložení jasu a prosvětlení místnosti. Povrch podhledu by neměl být 
proveden z lesklých materiálů, aby nedocházelo k oslňování odraženým světem. 
Povrch viditelné části podhledu musí být rovný bez viditelných výstupků a prohlubní. 
Hrany musí být rovné, přímé a všude stejně široké. Styk podhledu se stěnou musí 
být přímý. Stropní podhled musí umožňovat výměnu vadných dílců a instalaci 
svítidel. Pokud podhledy zakrývají rozvody inženýrských sítí, musí jejich konstrukce 
umožňovat snadný přístup k místům jejich křížení pro údržbu nebo výměnu. 

• ČSN EN 520 Sádrokartonové desky - Definice, požadavk y a zkušební 
metody 

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrokartonové desky, 
které jsou použity při stavebních konstrukcích, včetně sádrokartonových desek 
určených k použití následných výrobních postupů sloužících k jejich úpravě. Jsou 
zde zahrnuty též desky navržené k použití při jiných plošných dekoracích nebo pro 
nanesení sádrových omítek. Norma byla vydána dne 1.5.2005 a účinnosti nabyla 
dne 1.6.2005. [61] 

Sádrokartonové desky se skládají ze sádrového jádra, ke kterému je 
připevněn silný trvanlivý papír (karton) tvořící ploché pravoúhlé stěny desky. Mohou 
být upevněny hřebíky, samořeznými šrouby nebo lepeny sádrovými či jinými 
spojovacími materiály. SDK desky se používají na konečné suché obložení zdi, na 
pevné a zavěšené stropy, na příčky nebo na stavební obložení sloupů a trámů, 
podklad podlahových potěrů a obkladů. 

V této normě nejsou uvedeny požadavky nebo předpisy, vztahující se 
k posuzování již provedených zavěšených podhledů. 

• ČSN EN 14246 Sádrové prvky pro zav ěšené podhledy - Definice, požadavky 
a zkušební metody, Oprava: Opr. 1 

Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné sádrové 
prvky, jejichž hlavní určená použití jsou v konstrukcích zavěšených podhledů k 
základním stropům. Norma byla vydána dne 1.11.2006 a účinnosti nabyla dne 
1.12.2006. [76] 

Lícová plocha sádrového prvku musí být bez viditelných vad povrchu jako 
jsou dutiny, skvrny a výkvěty. Požadavek na rovinnost je dán odchylkou od 
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vodorovné lícové plochy. Tato odchylka nesmí být větší než 1 mm  na 1 000 mm 
délky úhlopříčně. Při posouzení vzhledu povrchu se prohlíží lícní plocha vzorku po 
300 mm. 

• ČSN EN 13964 Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení 

Tato norma uvádí požadavky na návrh, výrobu a metody zkoušení a 
hodnocení zavěšených stropních podhledů používaných pro interiérové aplikace. 
Norma byla vydána dne 1.1.2006 a účinnosti nabyla dne 1.2.2006. Nahradila ČSN 
EN 13964 Zavěšené podhledy - Požadavky a zkušební metody z roku 1994. [73] 

Rovinné rozměry zavěšeného stropního systému by měly být založeny na 
modulových souřadnicích pro jejich rovnoměrnost a pravidelnost rastru. Norma 
stanovuje požadavky na rovinnost a vlnitost podhledu. Uvažuje s tolerancemi pro 
vypuklost (+) a vydutost (-) dílců. 

Šířka lineárního dílce b (mm) Rovinnost a 
vlnitost 0< b ≤100 100< b ≤200 200< b ≤300 300< b ≤400 

Střed dílce -1,0/+1,5 -1,25/+2,0 -1,5/+2,5 -1,75/+2,7 
Okraj dílce -1,5/+1,5 -2,5/+2,0 -3,5/+2,5 -4,0/+2,7 

Tab. č. 18: Tolerance rovinnosti a vlnitosti SDK podhledů 

6.20 Kuchy ňské desky 

Kuchyňské linky nejsou obvykle předmětem dodávky novostavby bytových 
jednotek. U desky kuchyňské linky kontroluje především povrchový materiál a 
provedení. Dále její osazení a rovinnost. Struktura povrchu musí být bez viditelných 
vad a poruch. Baterie musí být uchyceny pevně bez možnosti pohyb a zřejmých 
průtoků vody (jsou-li uchyceny v desce). Těsnění spár na kontaktu se svislými 
konstrukcemi musí být provedeno po celé délce bez přerušení ve stejnoměrné 
vrstvě. Odpad z kuchyňského dřezu musí být funkční bez zřejmých průsaků vody. 
Zkontrolujeme také systém mechanického uzavírání odtoku (je-li instalován) a 
funkčnost přepadu. Vodovodní baterie musí být pevně uchyceny k podkladu. Musí 
být funkční ve všech polohách. Označení teplé a studené vody na bateriích musí 
odpovídat skutečnému provedení. Není-li kuchyňská linka osazena, zkontroluje 
funkčnost přívodů vody napuštění vody např. do kbelíku. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 104 - 

• ČSN EN 15388 Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a 
kuchy ňské desky 

Tato norma určuje požadavky pro desky a formátované výrobky z umělého 
kamene, které jsou určeny pro sanitární účely a pro kuchyňské desky nebo obdobné 
nábytkové účely. Norma byla vydána dne 1.10.2008 a účinnosti nabyla dne 
1.11.2008. [82] 

Sanitární a kuchyňské desky jsou v normě definované jako ploché desky 
získané řezáním z bloku, přímo z formy nebo formátováním. Zakrývají nábytek a 
jsou k němu připevněny mechanicky nebo pomocí speciálních pojiv. 

Tloušťka se dle požadavků normy nesmí odchýlit od nominální tloušťky více 
než ±1,2 mm. Tloušťka musí být výsledkem měření, které bere v úvahu celou plochu 
desky. Nominální tloušťka musí být výsledkem 3 měření uskutečněných na každém 
metru délky desky. 

Odchylka povrchu od rovinnosti nesmí přesáhnout 4 mm na celé délce desky 
a 2 mm na šířce desky. Rovinnost musí být změřena na středu desky při použití 
skutečné délky a šířky (ne diagonály) ve vodorovné rovině. 

Požadavky na délku a šířku se nesmí odchýlit od nominálního rozměru více 
než je uvedeno v následující tabulce: 

Nominální délka/ší řka (mm) Tolerance (mm) 
od 1 850 do 3 060 (nominální délka) - 20/+10 
od 1 250 do 1 400 (nominální šířka) - 15/+10 
Pro ostatní nominální délky a šířky se musí hodnoty vypočítat proporčně.  

Tab. č. 19: Tolerance rozměrů kuchyňských desek 

Prvky speciálních nebo nepravidelných tvarů musí být sledovány v souladu 
s požadovaným tvarem. Přípustná tolerance v jakémkoliv bodě musí být ± 1,2 mm, 
kterou lze měřit odpovídající šablonou. 

Konečná úprava povrchu musí být provedena rovnoměrně až k okrajům 
desky. Rovnoměrnost musí být zajištěna na nejméně 90% celkového povrchu 
výrobku. Povrch desek musí mít pravidelný vzhled, odpovídající použitému postupu 
konečné úpravy a musí být opracován podle určené konečné úpravy. Příkladem 
konečné úpravy povrchu je např. tryskaný povrch (získaný pomocí pískování), 
jemně nebo matově broušený povrch získaný brusným kotoučem, leštěný povrch 
získaný leštícím kotoučem nebo plstí či strukturovaný vzhled dosažený obtištěním 
vzhledu formy nebo uměleckého výtvoru. 
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Požadavky na vzhled musí být viditelně deklarovány např. sadou vzorků 
vybraných na základě dohody výrobce a zákazníka. Jakékoliv odchylky vzhledu jsou 
povoleny, pokud se doloží, že jsou charakteristické pro daný typ umělého kamene a 
pokud se doloží, že nepříznivě neovlivní funkčnost desek. 

6.21 Zařizovací p ředměty  

U zařizovacích předmětů je nutné zkontrolovat, zda byl osazen typ dle 
standardů projektu nebo klientských změn. Posuzujeme především jejich funkčnost, 
správnost osazení (také výška osazení) a strukturu povrchu. Veškeré zařizovací 
předměty musí být pevně osazeny bez jakékoliv známky možného pohybu. 
Vzdálenost mezi styčnými hranami zařizovacích předmětů a svislými stěnami musí 
být co nejmenší. Spáry musí být utěsněny jedním typem materiálu v celé ploše. 
Povrch zařizovacích předmětů nesmí být poškozen viditelnými trhlinkami, 
prasklinami, poškozenými hranami nebo škrábanci. Struktura povrchu musí být 
stejnoměrná v jednom barevném odstínu.  

Při kontrole vany je vhodné vyzkoušet její osazení opřením se rukama o okraj 
vany popř. stoupnutím doprostřed vany. Špatné usazení se projeví především 
v pohybu těsnění kolem vany. Je-li vana špatně uchycena, časem by se silikon 
uvolnil a za vanu by mohlo téci. To platí také pro vaničku sprchového koutu. Na 
vaně by měla být osazena revizní dvířka. Revizní dvířka musí být snadno 
otevíratelná a musí k nim být snadný přístup. U vany prověříme funkčnost 
mechanické výpusti pro přepad a odtok vody (je-li osazena). Na odtoku potom musí 
být osazena také zátka. Při kontrole těsnosti sifonu vany také prověříme, zda není 
pod vanou zbylý stavební materiál nebo jiný odpad.  

U umyvadel zkontrolujeme také sifon, zda zde nedochází k průsakům vody. 
Je vhodné umyvadlo napustit a prověřit nejen mechanický systém uzavření odtoku, 
ale také funkčnost přepadu.  

U záchodových mís vždy vyzkoušíme také splachovací zařízení. Splachovací 
zařízení oddělené pro menší i větší objem vody musí být funkční. Je vhodné provést 
spláchnutí několikrát po sobě pro ověření funkčnosti napouštění vody. U odpadu 
nesmí docházet k průsakům vody.  

Kontroluje také osazený typ vodovodních baterií a sprchové růžice včetně 
hadice dle standardů projektu nebo klientských změn. Vodovodní baterie musí být 
pevně uchyceny k podkladu. Musí být funkční ve všech polohách. Označení teplé a 
studené vody na bateriích musí odpovídat skutečnému provedení.  
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• ČSN EN 997 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou 
uzávěrkou 

Norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební metody pro 
kombinační záchodové mísy, monoblokové záchodové mísy a záchodové mísy s 
nezávislým (volným) přítokem vody, se zabudovanou zápachovou uzávěrkou, pro 
účely osobní hygieny, vyrobené ze zdravotnické keramiky nebo nerez oceli. Norma 
byla vydána dne 1.10.2004 a účinnosti nabyla dne 1.11.2004. Tato norma nahradila 
původní ČSN EN 997 (724860) Záchodové mísy se zabudovanou zápachovou 
uzávěrkou ze dne 1.3.2004. [64] 

Tato norma definuje těsnost proti únikům vody. Kombinační záchodová mísa 
nesmí vykazovat netěsnost s úniky vody mezi záchodovou mísou a splachovací 
nádržkou. V normě jsou uvedeny požadavky nebo předpisy převážně pro laboratorní 
zkoušky. Nejsou zde uvedeny žádné požadavky k posuzování již osazených 
záchodových míst při technické přejímce. 

• ČSN EN 14688 Zdravotn ětechnické za řizovací p ředměty - Umyvadla - 
Funk ční požadavky a zkušební metody 

Tato norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební metody 
pro umyvadla a umývátka používaná pro účely osobní hygieny. Norma byla vydána 
dne 1.7.2008 a účinnosti nabyla dne 1.8.2008. Tato norma nahradila původní ČSN 
72 4840 (724840) Výrobky zdravotnické keramiky. Všeobecné technické požadavky 
ze dne 22.10.1985. [80] 

Při zkoušení umyvadla na odtok vody musí veškerá voda odtéci. V normě 
jsou uvedeny převážně požadavky nebo předpisy převážně pro laboratorní zkoušky. 
Nejsou zde uvedeny žádné požadavky k posuzování již osazených umyvadel nebo 
umývátek. 

• ČSN EN 14516 Koupací vany pro domovní použití 

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody a postupy pro 
prokazování shody pro koupací vany pro domovní použití a osobní hygienu. 
Nevztahuje se na koupací vany pro použití v lékařských zařízeních. Norma byla 
vydána dne 1.10.2006 a účinnosti nabyla dne 1.11.2006. Tato norma nahradila 
původní ČSN 91 4101 (914101) Koupací vany plechové smaltované - Technické 
požadavky ze dne 1.6.2002. [79] 

U koupacích van se posuzuje vzhled povrchu, stabilita dna a odtok vody. Při 
zkoušení stability dna nesmí dojít k žádné trvalé deformaci nebo jiným vadám, např. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 107 - 

trhlinám. V normě jsou uvedeny převážně požadavky nebo předpisy převážně pro 
laboratorní zkoušky. Nejsou zde uvedeny žádné požadavky k posuzování již 
osazených van. 

• ČSN EN 14428+A1 Sprchové zást ěny - Provozní požadavky a zkušební 
metody 

Norma stanovuje požadavky pro sprchové zástěny k instalaci v podmínkách 
vnitřního domovního použití. Norma byla vydána dne 1.8.2008 a účinnosti nabyla 
dne 1.9.2008. Tato norma nahradila původní ČSN EN 14428 (914110) Sprchové 
zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody ze dne 1.6.2005. [78] 

Při zkoušení musí sprchové zástěny odolat energii představující náraz 
lidského těla na velkou plochu nárazu (např. ramenem, pád) bez jakéhokoliv 
zhoršení funkce, které by mohlo mít za následek zranění uživatele. Při zkoušení 
musí sprchové zástěny zadržovat vodu. Několik malých kapek vody na vnější straně 
plochy zadržující vodu je přijatelných. V normě jsou uvedeny převážně požadavky 
nebo předpisy převážně pro laboratorní zkoušky. Nejsou zde uvedeny žádné 
požadavky k posuzování již osazených sprchových zástěn. 

• ČSN EN 13310 Kuchy ňské d řezy - Provozní požadavky a zkušební metody 

V této normě jsou uvedeny definice jednotlivých druhů dřezů, požadavky na 
jejich konstrukci a materiál. Podrobně jsou zde popsány zkoušky ověřující jejich 
požadované vlastnosti. Norma byla vydána dne 1.9.2004 a účinnosti nabyla dne 
1.10.2004. Tato norma nahradila původní ČSN EN 13310 Kuchyňské dřezy - 
Provozní požadavky a zkušební metody ze dne 1.8.2003. [72] 

Pro odvod vody je stanovena podmínka, že všechny plochy kuchyňského 
dřezu musí být nakloněny směrem k nádržce (nádržkám) a/nebo odtoku (odtokům), 
aby se zajistilo odvádění vody. Každý kuchyňský dřez musí být chráněn proti 
přetečení vody. V normě jsou uvedeny převážně požadavky nebo předpisy převážně 
pro laboratorní zkoušky. Nejsou zde uvedeny žádné požadavky k posuzování již 
osazených kuchyňských dřezů. 

6.22 Ostatní prvky a konstrukce  

Při kontrole rozvodů vzduchotechniky je předmětem kontroly provedení 
odtahu pro osazení digestoře. Současně zde musí být provedeny elektrické vývody 
pro napojení digestoře do sítě, není-li její osazení již předmětem dodávky. 
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V koupelně nebo na WC je předmětem posouzení také ventilátor. Musí být funkční a 
pevně osazený. Nesmí být příliš hlasitý. Měl by být zapojen nezávisle na osvětlení. 

Je vhodné vždy zkontrolovat také instalační šachty. Neměl by zde být 
nasypány pozůstatky stavebního materiálu nebo jiný odpad. Měřící přístroje by měly 
být volně přístupné a viditelné. Ovládací ventily musí být funkční. Nesmí zde být 
zřejmý průtok nebo průsak vody. Revizní dvířka musí být snadno otevíratelná. Musí 
být pevně upevněna v nosné konstrukci. 

  U jističů bychom měli zkontrolovat, zda jsou všechny okruhy správně 
provedeny. Měl by být proveden samostatný jistič pro každý z velkých spotřebičů. 
Jističe by také měly být správně popsány.  

Ve všech místnostech předávané bytové jednotky bychom měli prověřit počet 
a umístění, zásuvek a vypínačů. Realizované provedení by mělo odpovídat projektu 
nebo klientským požadavkům. Zásuvky a vypínače musí být osazeny v jedné rovině 
v celé posuzované místnosti. Pomocí zkoušečky napětí kontrolujeme také jejich 
funkčnost. Při kontrole osazení zkusíme pohnout se všemi částmi zásuvek nebo 
vypínačů. Neměl by být možný pohyb žádné z jejich částí. Neměl by být zřejmý 
přívod kabelů elektrické energie pod omítkou ke koncovým prvkům. Omítka musí být 
provedena čistě až pod jednotlivé koncové prvky. Vývody rozvodů elektrické energie 
musí být bezpečně ukončeny tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. 
Rozvody elektrické energie pro provedení osvětlení místností musí být funkční. 
Nejsou-li na rozvodech umístěny objímky se žárovkami, použijeme zkoušečku 
napětí. 

Při kontrole systému vytápění musíme prověřit typ, funkčnost a osazení kotle. 
Ve všech místnostech předávané bytové jednotky bychom měli prověřit typ, 
funkčnost a osazení všech otopných těles. Měly by být pevně uchyceny na více než 
jednom místě a neměl by být možný jejich pohyb. Musí být osazena vodorovně a 
také rovnoběžně se svislými nosnými konstrukcemi. Výška osazení otopných těles 
musí být ve stejné úrovni pro všechna tělesa v místnosti. Všemi hlavicemi musí být 
možné plynule otáčet. V přívodu do tělesa by nemělo být slyšitelné pískání. To by 
svědčilo o nevyregulované otopné soustavě. Rozložení tepla v otopných tělesech 
musí být na pohmat stejnoměrné. V místech, kde jsou v podlaze pravděpodobně 
vedeny přívody k topnému tělesu, by neměla mít podlaha na dotyk zvýšenou teplotu 
oproti okolnímu povrchu. V opačném případně nebyla pravděpodobně v podlaze 
provedena tepelná izolace na přívodu k tělesům. Je nutné prověřit nátěr otopných 
těles, zda je rovnoměrný a celistvý bez zřejmých tahů štětcem. Na kontaktu trubního 
systému s podlahou musí být osazeny rozety. Je-li v koupelně osazen elektrický 
otopný žebřík, musí zde být také provedena zásuvka pro jeho zapojení do sítě. 
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U balkónů a teras kontrolujeme struktura povrchu a spád nášlapné vrstvy. 
Zábradlí musí být pevně ukotveno a musí mít správnou výšku dle normy. 
Kontrolujeme povrchovou úpravu a provedení svárů zábradlí. Nikde nesmí být 
zřejmé stopy koroze. U balkónů a teras musí být provedeno oplechování a 
odvodnění. Kontroluje také detail provedení na styku s fasádou objektu a pod 
vstupními balkónovými dveřmi. Při posouzení jednotlivých prvků a částí konstrukcí 
platí další zásady popsané výše. 
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7 Metodický postup pro zjiš ťování a posuzování vad a poruch 
nových bytových jednotek 

Z formálního hlediska musí znalecký posudek obsahovat části specifikované 
zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění [1] a dále 
vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 
a tlumočnících v platném znění [4] ( podrobně viz kapitola 2.6 této práce). 

7.1 Prvotní podklady od zadavatele posudku 

Před započetím veškerých činností, vedoucích ke zpracování znaleckého 
posudku o zjištění a posouzení vad a poruch nových bytových jednotek je nutné 
získat následující podklady od zadavatele posudku: 

- zadání obsahu a účelu posudku, 

- nabývací titul (kupní smlouva), 

- projektová dokumentace včetně všech změn, 

- doklady o standardním provedení jednotky, 

- doklady o klientských změnách, 

- prohlášení vlastníka se specifikací jednotlivých prostor bytu a vybavení, 
náležícího k jednotce, 

- revizní a kontrolní zprávy pro zabudovaná zařízení, na které se tento požadavek 
vztahuje, 

- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy, 

- protokoly o provedených  revizích a zkouškách, 

- manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na údržbu, 

- případně fotodokumentace vad specifikovaných objednatelem. 

7.2 Analýza podklad ů a příprava na šet ření na míst ě samém 

Před provedením šetření na místě samém je nutné provést následující kroky: 

- zjištění úplnosti a dostatečnosti podkladů pro zpracování znaleckého posudku, 
v případě potřeby zajištění jejich doplnění, 

- specifikace předpokládaných typů vad, 
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- zjištění požadavků na provedení uvedených ve smlouvě, projektové 
dokumentaci, případně dalších dokumentech, 

- analýza předpokládaných typů vad z hlediska kontrolních postupů, uvedených 
v příslušných normách a předpisech, 

- výběr kontrolních a měřících zařízení, která splňují požadavky zákona o 
metrologii a souvisejících předpisů, 

- příprava záznamu pro šetření na místě samém – viz. Záznam o nálezu v příloze 
č. 1 disertační práce. 

7.3 Šetření na míst ě samém 

Šetření na místě samém se zpravidla provádí za účasti následujících osob:  

- soudní znalec, 

- objednatel, 

- případně zástupce dodavatele/prodejce bytové jednotky nebo zhotovitele stavby. 

V případě zpracování znaleckého posudku pro soudní řízení se šetření 
účastní také strany soudního sporu a jejich právní zástupci. 

Při šetření na místě samém se zjišťují následující skutečnosti: 

- kontrola dokončenosti prací a jejich kompletnosti, 

- kontrola dodržení požadavků projektové dokumentace, 

- kontrola provedení požadovaných klientských změn, 

- kontrola kvality provedení omítek, 

- kontrola kvality provedení obkladů a dlažby, 

- kontrola kvality provedení podlah, 

- kontrola kvality provedení podhledů, 

- kontrola stavu a funkčnosti oken a balkónových dveří včetně jejich příslušenství a 
parapetů, 

- kontrola stavu a funkčnosti dveří včetně jejich příslušenství a zárubní, 

- kontrola stavu a funkčnosti zařizovacích předmětů, 

- kontrola stavu a funkčnosti ostatních prvků a konstrukcí. 
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Záznamy výsledků z šetření na místě samém je vhodné zaznamenávat do 
Záznamu o nálezu, který slouží jako podklad pro zpracování kapitoly nález ve 
znaleckém posudku. Záznam o nálezu byl zpracován v návaznosti na osobní 
zkušenosti a požadavky na provádění šetření na místě samém v praxi. Na prvním 
listě Záznamu jsou nejprve uvedeny základní informace o bytové jednotce. 
Následuje tabulka pro soupis zjištěných vad a poruch jednotlivých konstrukčních 
částí nebo prvků s odkazem na označení fotodokumentace vady či poruchy, 
označení odebraného vzorku a souvislost s požadavkem projektové dokumentace, 
ČSN nebo technického listu. Každý z listů Záznamu je vyhrazen pro jednu typickou 
místnost bytové jednotky. Zjištěný stav je vhodné do Záznamu pro každou 
z místností doplnit náčrtkem, kde je možné číselným odkazem zaznamenat zjištěné 
vady nebo poruchy či odebrané vzorky v rámci polohy v dané místnosti pro jejich 
snadnější identifikaci. V případě vad a poruch může dále jejich zakreslení do náčrtu 
místnosti umožnit následnou kontrolu jejich odstranění.  

Vzor Záznamu o nálezu je uveden v příloze č. 1 disertační práce. 

7.3.1 Kontrola dokončení a kompletnosti prací 

Provádí se vizuální kontrola dokončených prací a kompletnosti zařizovacích 
předmětů ve vztahu k požadavkům uvedeným ve smlouvě, projektové dokumentaci 
a klientských změnách. Zjištěné odlišnosti se zaznamenávají do Záznamu o nálezu. 

7.3.2 Kontrola dodržení požadavků projektové dokumentace 

Vizuálně se zjišťuje, zda zabudované dveře, okna, podlahové krytiny, 
povrchové úpravy stěn a stropů, zařizovací předměty a další části stavby jsou 
v souladu se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, popř. standardech 
projektu. 

Měřením se zjišťují základní rozměry místností a jejich soulad s projektovou 
dokumentací (postup měření dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 3: pozemní objekty [42]). 

Měřením se zjišťují rozměry zabudovaných oken a dveří a jejich soulad 
s požadavky projektové dokumentace.  

Měřením se dále zjišťuje soulad osazení zařizovacích předmětů s požadavky 
projektové dokumentace, s požadavky ČSN nebo technických listů výrobce (v 
případě, že tyto požadavky nejsou uvedeny ani v projektové dokumentaci ani 
v ČSN). 
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7.3.3 Kontrola provedení požadovaných klientských změn 

Vizuálně se zjišťuje, zda zabudované dveře, okna, podlahové krytiny, 
povrchové úpravy stěn a stropů, zařizovací předměty, atd. jsou v souladu se 
specifikací uvedenou v listech klientských změn. Jedná se především o použitý 
materiál a typ. 

Měřením se zjišťují provedení požadovaných klientských dispozičních změn 
(postup měření dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: pozemní objekty [42] a přípustné odchylky rozměrů dle ČSN 73 
0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. [41]). 

7.3.4 Kontrola kvality provedení omítek 

Zjišťují se následující parametry: 

- provedení, 

- struktura a barevnost povrchu,  

- tloušťka vrstvy,  

- místní rovinnost, 

- provedení hran, koutů, styků omítek a napojení, 

- přídržnost omítky, 

- narušení omítky, 

- trhliny v omítce. 

7.3.5 Kontrola kvality provedení obkladů a dlažby 

Zjišťují se následující parametry: 

- osazení prvků, jejich napojení, přilnutí k podkladu, 

- místní rovinnost, spád, 

- průběh a střih spár, 

- struktura a barevnost povrchu,  

- poškození jednotlivých prvků, 

- otvory v obkladech a jejich krytí. 
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7.3.6 Kontrola kvality provedení podlah 

Zjišťují se následující parametry: 

- osazení prvků, jejich napojení, 

- místní rovinnost, spád, vodorovnost, 

- struktura a barevnost povrchu,  

- poškození jednotlivých prvků, 

- dělící spáry a přechody. 

7.3.7 Kontrola kvality provedení podhledů 

Zjišťují se následující parametry: 

- pevnost ukotvení konstrukčního nosného systému, 

- osazení prvků, jejich napojení,  

- místní rovinnost, vlnitost, 

- struktura a barevnost povrchu,  

- poškození jednotlivých prvků, 

- styk s vodorovnými i svislými konstrukcemi, 

- přístup k zakrytým rozvodům. 

7.3.8 Kontrola stavu a funkčnosti oken a balkónových dveří včetně jejich 
příslušenství a parapetů 

Zjišťují se následující parametry: 

- osazení, funkčnost, 

- rozměry, pravoúhlost, svislost, 

- provedení těsnění, zasklení, výplně a kování, 

- struktura a barevnost povrchu,  

- poškození jednotlivých částí. 

7.3.9 Kontrola stavu a funkčnosti dveří včetně jejich příslušenství a zárubní 

Zjišťují se následující parametry: 

- osazení, funkčnost, 
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- rozměry, pravoúhlost, svislost, 

- provedení těsnění, zasklení a kování, 

- struktura a barevnost povrchu – rámů, výplní, skla i zárubní,  

- poškození jednotlivých částí. 

7.3.10 Kontrola stavu a funkčnosti zařizovacích předmětů 

Zjišťují se následující parametry: 

- osazení, funkčnost jednotlivých částí,  

- těsnost odpadů, 

- struktura povrchu, 

- utěsnění spár, vzdálenost ke svislé stěně, 

- poškození jednotlivých částí, 

- kontrola vodovodních baterií,  

- funkčnost přívodu vody. 

7.3.11 Kontrola stavu a funkčnosti ostatních prvků a konstrukcí  

Zjišťují se následující parametry: 

- funkčnost koncových prvků vzduchotechniky, 

- funkčnost koncových prvků elektrorozvodů, 

- kontrola jističů, 

- funkčnost a osazení prvků pro vytápění jednotky, 

- kontrola čistoty instalačních šachet a měřících přístrojů, 

- kontrola zábradlí na balkónech/terasách. 

7.3.12 Zkoušky pro ověření parametrů materiálů a konstrukcí 

V rámci šetření na místě samém se pro exaktní ověření vlastností použitých 
materiálů a vad v konstrukci využívají zkušební metody, které umožňují zjistit 
vybrané parametry materiálů nebo vyskytující se vady. K tomuto účelu se používají 
postupy kodifikované v českých technických normách nebo v praxi ověřené moderní 
diagnostické metody.  Konkrétně se jedná o: 

- stanovení vlhkosti materiálu nebo konstrukce (omítky, zdivo, podlahové krytiny, 
atd.) – užívají se přístroje pro nedestruktivní zjišťování vlhkosti materiálů (pro 
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exaktní stanovení vlhkosti je třeba naměřené hodnoty upřesnit na základě 
zkoušek gravimetrickou metodou na omezeném počtu odebraných vzorků), 

- stanovení přilnavosti resp. přídržnosti materiálů k podkladu (omítky, nátěry, 
obklady, dlažby) – používají se kalibrované odtrhové přístroje s odpovídajícím 
průměrem zkušebního terče a odpovídajícím rozsahem síly, 

- zjištění tepelných mostů – využívá se termovizní diagnostika. 

Má-li znalec k dispozici odpovídající technické vybavení, může některé 
zkoušky provádět sám, nebo jsou řešeny formou subdodávky u specializovaných 
laboratoří a ústavů. Z laboratoří jsou preferovány ty, které mají uvedenou činnost 
akreditovanou.  

Některé zkoušky materiálů a výrobků není možné provádět přímo na místě 
samém, ale provádí se na odebraných vzorcích ve specializovaných laboratořích. 

K tomuto jsou využívány následující moderní zkušební metody: 

- rentgenová difrakční analýza (kvalitativní stanovení složek materiálů, identifikace 
materiálů), 

- diferenciální termická analýza (kvalitativní a kvantitativní stanovení složek 
materiálů, identifikace materiálů), 

- infračervená spektroskopie (identifikace materiálů), 

- elektrochemické metody (stanovení pH), 

- chemická analýza (kvalitativní a kvantitativní stanovení složek materiálů, 
identifikace materiálů). 

7.3.13 Odběry vzorků a zkoušky 

Základní postupy pro odběr vzorků: 

- výběr míst pro odběr vzorků, jejich zakreslení do nákresu vyšetřované části 
konstrukce v protokolu Záznamu o nálezu a příp. fotodokumentace místa odběru 
vzorků, 

- vlastní odběr se provádí pomocí ručního nebo mechanického nářadí tak, aby 
nedošlo k ovlivnění vlastností odebíraných vzorků materiálu či poškození 
výrobku, 

- jednoznačné označení odebraných vzorků a vyhotovení identifikačního listu 
vzorků, který minimálně obsahuje:  

- datum odběru vzorku, 

- identifikace osoby provádějící odběr, 
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- označení odebraného vzorku, 

- místo odběru, 

- stručný popis vzorku, 

- event. fotodokumentace vzorku. 

- uložení do přepravního obalu včetně identifikačního označení obalu. Přepravní 
obal je třeba volit tak, aby nedošlo k ovlivnění vlastností odebraných vzorků či 
poškození odebraného výrobku. 

- k odebraným vzorkům se vyhotoví průvodní list, jenž je přílohou objednávky pro 
zkušební laboratoř. Měl by obsahovat alespoň tyto údaje:  

- identifikace zkušební laboratoře, 

- datum odběru vzorku, 

- identifikace objednatele, 

- označení odebraných vzorků (i počet kusů), 

- požadované zkoušky, 

- datum předání do laboratoře, 

- identifikace a podpis přebírajícího pracovníka laboratoře. 

Měření, na něž jsou uvedeny odkazy v kapitolách 7.3.1 až 7.3.12, se provádí 
postupy uvedenými v příslušných českých technických normách, které jsou 
podrobně uvedeny v kapitole č. 6 disertační práce, případně v metodickém postupu 
zpracovaném pro danou zkušební metodu. 

V průběhu technické prohlídky na místě samém je vhodné pořizovat 
fotodokumentaci zjištěných skutečností pro jejich možnou pozdější prokazatelnost a 
přezkoumání.  

7.4 Posouzení zjišt ěných vad 

Pro posouzení zjištěných vad jsou využívána kritéria, která jsou specifikována 
v následujících dokumentech: 

- projektová dokumentace (v případě, že není v rozporu s českými technickými 
normami, právními předpisy, případně technologickými listy výrobce), 

- české technické normy (které specifikují konkrétní požadavky na jednotlivé části 
stavby, použité materiály a zařizovací předměty; mimo jiné se jedná i o přípustné 
odchylky, které zpravidla v projektové dokumentaci nejsou konkretizovány, i když 
některé normy toto připouští). V případě, že souběžně s ČSN platí pro provádění 
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národní česká norma nebo evropská norma, a v podkladech pro zpracování 
posudku není jednoznačně uvedeno, která norma má být použita, a ani 
v žádném právním předpisu není toto stanoveno, pro posouzení se použije 
technická norma, která uvádí pravidla blíže specifikovaná pro technickou praxi. 

- právní předpisy (jenž specifikují požadavky na stavby nebo jejich části), 

- technické listy výrobce (které upřesňují některé požadavky na provedení a 
použití daného produktu),  

- technologické postupy (které specifikují konkrétní způsoby aplikace daného 
produktu). 

Při posuzování je třeba vycházet z výše uvedených dokumentů, platných 
v době zahájení realizace díla. Toto je nutné především z toho důvodu, že 
v dokumentech v pozdějším znění mohou být odlišné požadavky, které nemohly být 
zohledněny při projektování a realizaci posuzovaného díla. 

7.5 Příklad aplikace navržené metodiky na konkrétní bytov ou jednotku 

Praktická aplikace navržené metodiky je uvedena v příloze č. 2 disertační 
práce. 
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8 Závěr 

V disertační práci byly analyzovány postupy pro zpracování znaleckých 
posudků se zaměřením na vady staveb. Z analýzy vyplynulo, že je problematické 
zpracovat univerzální postup pro všechny typy vad a poruch staveb, protože jak 
stavební konstrukce tak i vyskytující se vady jsou velice různorodé. Proto byla 
disertační práce zaměřena pouze na vybranou část stavebních objektů, konkrétně 
novostavby bytových jednotek. V současné době se jedná o velmi frekventovanou 
problematiku, jelikož je poměrně značná poptávka po novém bydlení. 
V předávaných bytových jednotkách se však často vyskytují vady či poruchy, které 
jsou v řadě případů řešeny až na základě zpracovaného znaleckého posudku.  

Cílem disertační práce bylo vytvoření standardizovaného postupu pro 
posuzování vad a poruch novostaveb bytových jednotek. 

Pro zpracování standardizovaného postupu posuzování vad a poruch 
novostaveb bytových jednotek byla provedena analýza zaměřená na jednotlivé typy 
možných vad, českých technických norem a právních předpisů, vztahujících se 
k dané problematice, a dále měřících a zkušebních metod, vhodných k využití pro 
posuzování zjištěných vad a poruch. 

Na základě provedených analýz byla navržena metodika pro posuzování vad 
a poruch novostaveb bytových jednotek, která je členěna do čtyř základních částí: 

1. Prvotní podklady od zadavatele posudku 

2. Analýza podkladů a příprava na šetření na místě samém 

3. Šetření na místě samém 

4. Posouzení zjištěných vad 

Prvotní podklady od zadavatele posudku, jejich analýza a příprava na šetření 
na místě samém zahrnuje požadavky na podklady k předmětu znaleckého posudku 
a obsahuje postupy související s přípravou pro šetření na místě samém, včetně 
požadavku na metrologickou návaznost používaných měřidel. Je zde též uveden 
vzor Záznamu o nálezu, jehož cílem je systematizovat získané poznatky při šetření 
na místě samém.  

Skutečnosti zjišťované při šetření na místě samém jsou podrobně popsány 
v části Šetření na místě samém. Zde je podrobně uveden přehled skutečností a 
parametrů, které charakterizují případné vady a poruchy jednotlivých částí 
vyšetřované jednotky. Tyto jsou rozděleny do logických celků, počínaje hodnocením 
dokončenosti prací a jejich kompletností až po zjišťování kvalitativních parametrů 
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prvků konstrukcí, provedení stavebních prací a ověřování funkčnosti zařizovacích 
předmětů a elektroinstalace. Jsou navrženy postupy pro odběr vzorků a uvedeny jak 
normové zkušební metody pro zkoušení odebraných materiálů, tak i využití 
moderních diagnostických metod pro vyšetřování konstrukce a vybraných parametrů 
použitých stavebních materiálů a výrobků. 

Při posuzování zjištěných vad se vychází z požadavků uvedených 
v projektové dokumentaci, technických normách, právních předpisech a případně v 
technické dokumentaci výrobce. Je zde uveden postup rozhodování pro využití  
výše uvedených dokumentů při posouzení vady. Toto je důležité zejména ve vztahu 
k technickým normám, jelikož v současné době existuje určitý souběh národních a 
evropských technických norem, které byly převzaty do národního systému 
technických norem.  

Navržená metodika, včetně postupu a záznamu o sběru dat při šetření na 
místě samém, byla prakticky ověřena a byla prokázána její využitelnost v praxi.  

Přínosem práce je, že obecná pravidla a poznatky pro posuzování vad a 
poruch stavebních konstrukcí byly konkretizovány, upřesněny a dány do souvislostí 
formou standardizovaného postupu pro oblast novostaveb bytových jednotek. Běžně 
zpracovávané znalecké posudky ne vždy poskytují vyčerpávající informace o 
vadách či poruchách materiálů a konstrukcí, jelikož využívají pouze v praxi rozšířené 
zkušební a měřící metody. Pro exaktní posouzení se doporučuje využívat také 
moderních vědeckých diagnostických metod, jako jsou např. termovizní diagnostika 
nebo infračervená spektrometrie. Tyto metody umožní přesněji specifikovat některé 
vady, a tím dát jednoznačnější závěry ve znaleckém posudku. 

Za praktický přínos lze považovat navrženou metodiku pro posuzování vad a 
poruch bytových jednotek v novostavbách.   

Disertační práce splnila stanovený cíl a je přínosem pro oblast standardizace 
a harmonizace znaleckých postupů při analýze vad a poruch stavebních konstrukcí, 
v daném případě v oblasti posuzování vad a poruch novostaveb bytových jednotek. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 121 - 

9 Seznam použité literatury 

[1] ZÁKON č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších 
předpisů. 

[2] ZÁKON č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

[3] ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

[4] VYHLÁŠKA  č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, 
ve znění pozdějších předpisů. 

[5] VYHLÁŠKA č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). 

[6] ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

[7] ZÁKON č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku, ve znění pozdějších předpisů. 

[8] ZÁKON č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů.  

[9] ZÁKON č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. 

[10] ZÁKON č. 22/1997 Sb., o  technických  požadavcích  na  výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

[11] ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

[12] ZÁKON č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
ve znění pozdějších předpisů. 

[13] ZÁKON č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

[14] ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

[15] BRADÁČ, Albert; a kol. Soudní inženýrství. 1. vydání (dotisk 1999). Brno: 
CERM, s.r.o., červen 1997 (dotisk 1999). 725 s. ISBN 80-7204-05-X (ISBN 
80-7204-133). 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 122 - 

[16] BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. VI. přepracované a doplněné 
vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. 578 s. ISBN 80-
7204-332-3. 

[17] DROZEN, F.; RYSKA, J.; VACEK, A.; a kol. Oceňování majetku. Praha: VŠE 
v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. 1997. 252 s. ISBN 80-7079-932-3. 

[18] FIALA, P.; JABLONSKÝ, J.; MAŇAS, M. Vícekriteriální rozhodování. Praha: 
Ediční oddělení VŠE Praha. 1997. 316 s. ISBN 80-7079-748-7. 

[19] FICKULIAK, Igor; GAŠPARÍK, Jozef; MAKÝŠ, Peter; BÚCIOVÁ, Mária; 
HULÍNOVÁ, Zdenka; TALIAN, Juraj. Výstavba objektov a stavieb. 1. vydanie. 
Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo STU 
v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 85-261-2167-0. 

[20] HODINA, Jaroslav; MATĚJKA, Vladimír; PASTUZSEK, Karel; 
BLÄTTERBAUER, Karel; HAVLÍČEK, Oldřich; KADLEC, Čeněk. DOS M 
05.01 Vedení, dohled a dozory ve výstavbě. Stavební deník, jeho skladba a 
vedení. 1. vydání. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s.r.o., září 2003. 63 s. ISBN 80-
86769-05-4. 

[21] CHURÁŇ, Jiří. 1 000 a 1 rad pro stavebníka, příručka investora, Díl II. Rady 
investorské a stavební. 1. vydání. Praha: Nakladatelství LIBRI, 2001. 255 s. 
ISBN 80-7277-072-1. 

[22] JARSKÝ, Čeněk; MUSIL, František; SVOBODA, Pavel; LÍZAL, Petr; 
MOTYČKA, Vít; ČERNÝ, Jaromír. Technologie staveb II., Příprava a 
realizace staveb. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 
2003. 324 s. ISBN 80-7204-282-3. 

[23] KRATOCHVÍLOVÁ, Ludmila; JEŽEK, Miroslav; KEIM, Lubomír. České 
technické normy ve výstavbě. 1. vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, 
s.r.o., 2002. 133 s. ISBN 80-86364-57-7. 

[24] KUPOLÍM, Václav; MATĚJKA, Vladimír. DOS M 06.01 Převzetí a 
provozování staveb při realizaci projektů spojených s výstavbou. 1. vydání. 
Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s.r.o., prosinec 2002. 145 s. ISBN 80-86364-68-2. 

[25] LADRA, Josef; MIKŠ, Lubomír. Stavební, autorský a technický dozor 
investora: praktická příručka. Svazek 2. Praha: Verlag Dashöfer 
nakladatelství, s.r.o., 2002. ISBN 80-86229-61-0 (volné listy v pořadači). 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 123 - 

[26] MALHOTRA, V. M. Handbook on nondestructive testing of concrete. Second 
edition. New York: CRC Press LCC, 2004. 364 s. ISBN 08031-2099-0. 

[27] MENCL, Vojtěch NOVÁK, Jaroslav; kol. Řízení jakosti ve stavebnictví. 1. 
vydání. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s.r.o., prosinec 2002. 145 s. ISBN 80-86426-
12-2. 

[28] NESTLE, Hans; kolektiv. Moderní stavitelství pro školu i praxi. 1. vydání. 
Europa-Sobotáles cz. s.r.o., 2005. 607 s. ISBN 80-86706-11-7. 

[29] SANSALONE, Mary. J. The ImpactEcho Method. Vol. 3. No. 2. NDT Net, 
1998. 

[30] SCHANDL, Jiří; kolektiv. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby. 
2. vydání. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s.r.o., červenec 2004. 79 s. ISBN 80-86769-
19-4. 

[31] SLÁČAL, Josef; BLAŽEK, Vladimír. MP 7 Systém jakosti pro autorizované 
osoby Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: Informační 
centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s.r.o., prosinec 2005. 42 s. ISBN 80-86769-66-6. 

[32] SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce zděných budov. 1. vydání. Praha: 
Grada Publishing, 2008. 192 s. ISBN 978-80-247-2672-4. 

[33] SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR; ČESKÁ KOMORA 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ; 
SVAZ DROBNÝCH, MALÝCH A STŘEDNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ VE 
STAVEBNICTVÍ ČR. Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
podle § 273 obchodního zákoníku. 1. vydání. Praha: SIA - Rada výstavby a 
Hospodářská komora ČR v nakl. IKAS, 2007. ISBN 978-80-902558-1-4. 

[34] VLČEK, Milan; kolektiv. Poruchy a rekonstrukce staveb. 2. doplněné a 
opravené vydání. Brno: ERA group spol. s r.o., 2003. 222 s. ISBN 80-86517-
56-X. 

[35] ZAPLETAL; kolektiv. Technologie staveb – dokončovací práce 3. 1. vydanie. 
Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo STU, 
2006. 302 s. ISBN 80-227-2484-X. 

[36] MATIČKA, R. Využití metod multikriteriálního hodnocení ve znalecké praxi -  
část. 1. Soudní inženýrství, 1994, č. 2,  s. 7-8. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 124 - 

[37] MATIČKA, R. Využití metod multikriteriálního hodnocení ve znalecké praxi -  
část. 2. Soudní inženýrství, 1994, č. 6,  s. 23-24.  

[38] NIČ, Milan. Postup znalca pri obhliadke stavieb. Soudní inženýrství, 2001, č. 
12,  s. 179-189.  

[39] ČSN 16 6011. Stavební kování. Základní ustanovení. Praha: Český 
normalizační institut, 1992. 

[40] ČSN 16 6110. Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních 
křídel. Technické předpisy, Změna: a, Změna: Z2. Praha: Český normalizační 
institut, 1983. 

[41] ČSN 73 0202. Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
Praha: Český normalizační institut, 1995. 

[42] ČSN 73 0212. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: pozemní objekty. Praha: Český normalizační institut, 1997. 

[43] ČSN 73 2310. Provádění zděných konstrukcí, Změna: Z1. Praha: Český 
normalizační institut, 1988. 

[44] ČSN 73 3130. Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní 
ustanovení. Praha: Český normalizační institut, 1980. 

[45] ČSN 73 3440. Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní 
ustanovení. Praha: Český normalizační institut, 1994. 

[46] ČSN 73 3451. Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických 
obkladů. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

[47] ČSN 73 3610. Navrhování klempířských konstrukcí, Změna: Z1. Praha: 
Český normalizační institut, 2008. 

[48] ČSN 73 3715. Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových 
a/nebo vápenných omítkových systémů. Praha: Český normalizační institut, 
2006. 

[49] ČSN 74 4505. Podlahy - Společná ustanovení. Praha: Český normalizační 
institut, 2008. 

[50] ČSN 74 6101. Dřevěná okna. Základní ustanovení, Změna: Z1. Praha: Český 
normalizační institut, 1990. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 125 - 

[51] ČSN 74 6210. Kovová okna. Základní ustanovení, Změna: a, Změna: Z2, 
Změna: Z3. Praha: Český normalizační institut, 1985. 

[52] ČSN 74 6401. Dřevěné dveře – Základní ustanovení, Změna: Z1, Změna: Z2. 
Praha: Český normalizační institut, 1977. 

[53] ČSN 74 6501. Ocelové zárubně. Společná ustanovení, Změna: a, Změna: b, 
Změna Z3, Změna: Z4. Praha: Český normalizační institut, 1987. 

[54] ČSN 73 0031:1998 (73 0031). Spolehlivost stavebních konstrukcí a 
základových půd. Základní ustanovení pro výpočet. Základní ustanovení. 
Praha: Český normalizační institut, 1998. 

[55] ČSN 73 0038:1987. Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při 
přestavbách. Praha: Český normalizační institut, 1987. 

[56] ČSN ISO 7077 (73 0212). Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické 
metody ve výstavbě. Praha: Český normalizační institut, 1995. 

[57] ČSN ISO 7078 (73 0230). Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - 
Slovník a vysvětlivky. Praha: Český normalizační institut, 1996. 

[58] ČSN ISO 13822 (73 0038). Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení 
existujících konstrukcí. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

[59] ČSN P ISO 6707-1 (73 0000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - 
Část 1: Obecné termíny. Praha: Český normalizační institut, 2009. 

[60] ČSN IEC 50(191):1993 (01 0102). Medzinárodný elektrotechnický slovník – 
Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb, Zmena Z1: 2003, Zmena Z2: 
2003. Praha: Český normalizační institut, 1993. 

[61] ČSN EN 520. Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební 
metody. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

[62] ČSN EN 942. Dřevo na truhlářské výrobky – všeobecné požadavky. Praha: 
Český normalizační institut, 2007. 

[63] ČSN EN 952. Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost – Metoda měření. 
Praha: Český normalizační institut, 2000. 

[64] ČSN EN 997. Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou 
uzávěrkou. Praha: Český normalizační institut, 2004. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 126 - 

[65] ČSN EN 1469. Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky – 
Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

[66] ČSN EN 1530. Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí. 
Praha: Český normalizační institut, 2001. 

[67] ČSN EN 1996-1-1 (73 1101). Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. 
Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[68] ČSN EN 1996-2. Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva. Praha: Český normalizační 
institut, 2007. 

[69] ČSN EN 12058. Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové 
desky – Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

[70] ČSN EN 12608. Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu 
oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody. Praha: Český 
normalizační institut, 2003. 

[71] ČSN EN 13306:2002 (01 0660). Terminologie údržby. Praha: Český 
normalizační institut, 2002. 

[72] ČSN EN 13310. Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody. 
Praha: Český normalizační institut, 2004. 

[73] ČSN EN 13964. Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení. Praha: 
Český normalizační institut, 2006. 

[74] ČSN EN 14220. Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní 
křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace. Praha: Český normalizační 
institut, 2007. 

[75] ČSN EN 14221. Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní 
dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace. Praha: Český 
normalizační institut, 2007. 

[76] ČSN EN 14246. Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky 
a zkušební metody, Oprava: Opr. 1. Praha: Český normalizační institut, 2006. 

[77] ČSN EN 14411. Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, 
charakteristiky a označování. Praha: Český normalizační institut, 2007. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 127 - 

[78] ČSN EN 14428+A1. Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební 
metody. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

[79] ČSN EN 14516. Koupací vany pro domovní použití. Praha: Český 
normalizační institut, 2006. 

[80] ČSN EN 14688. Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - 
Funkční požadavky a zkušební metody. Praha: Český normalizační institut, 
2008. 

[81] ČSN EN 15285. Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a 
venkovní použití) . Praha: Český normalizační institut, 2008. 

[82] ČSN EN 15388. Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a 
kuchyňské desky. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

[83] ČSN EN ISO 10545-2. Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení 
geometrických parametrů a jakosti povrchu. Praha: Český normalizační 
institut, 1998. 

[84] ČSN P ENV 13670-1. Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 
ustanovení, Změna: Z1. Praha: Český normalizační institut, 2001. 

[85] ČSN P CEN/TS 14472-2. Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - 
Projekt, příprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny. Praha: 
Český normalizační institut, 2005. 

[86] ČSN P CEN/TS 14472-3. Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - 
Projekt, příprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny. Praha: 
Český normalizační institut, 2005. 

[87] ČSN P CEN/TS 14472-4. Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - 
Projekt, příprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny. Praha: 
Český normalizační institut, 2005. 

[88] ČSN 73 4108. Šatne, umyvárne a záchody. Praha: Úřad pro normalizaci a 
měření, 1988. 

[89] ON 73 3400. Malířské práce stavební. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 
1963. 

[90] ON 73 3421. Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevě. Praha: Úřad pro 
normalizaci a měření, 1979. 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 128 - 

[91] ON 73 3630. Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení, Změna a – 
2/1987. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 1981. 

[92] ON 74 6406. Dřevěné zárubně. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 1980. 

[93] ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY, Všeobecné obchodní podmínky pro 
zhotovení stavby [online]. Praha: RTS, a.s., 30.4.2007 [citováno dne 
23.3.2008]. Dostupné z URL. <http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp? 
Bid=3&ID=3#ČÁST_XVII.__PŘEDÁNÍ_A_PŘEVZETÍ_DÍLA>. 

[94] ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY, Pojmy a definice [online]. Praha: RTS, 
a.s., [citováno dne 23.3.2008]. Dostupné z URL. 
http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp? Bid=2&ID=2#Vada>. 

[95] ING. LADISLAV BUKOVSKÝ ZNALECKÁ A EXPERTNÍ KANCELÁŘ, 
Poradna [online]. Praha: Ladislav Bukovský, leden 2005 [citováno dne 
23.3.2008]. Dostupné z URL. http://www.bukovsky.cz/p-8.html. 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 129 - 

10 Seznam obrázk ů  

Obr. č. 1 : Estetická vada - upevnění obkladu soklu na novostavbě bytového domu ......................... 16 

Obr. č. 2 : Závažná porucha - trhliny ve zdivu objektu vzniklé posunem svahu .................................. 16 

Obr. č. 3 : Deformace a vtisky v dřevěné podlaze ............................................................................... 17 

Obr. č. 4 : Trhliny v nosném zdivu........................................................................................................ 17 

Obr. č. 5 : Realizace objektu v místě původní studny s jejím zabudováním do interiéru .................... 18 

Obr. č. 6 : Nevhodně řešený detail střešní konstrukce u výlezu na střechu........................................ 18 

Obr. č. 7 : Poškození izolace spodní stavby nevhodným zásypem výkopu zdícím materiálem.......... 18 

Obr. č. 8 : Vzduchová mezera na kontaktu omítky se stropními deskami Hurdis ............................... 18 

Obr. č. 9 : Zanesené odvodnění dvorku............................................................................................... 19 

Obr. č. 10 : Působení vody vzniklé zatékáním..................................................................................... 19 

Obr. č. 11 : Působení vlhkosti a mechů v anglickém dvorku ............................................................... 20 

Obr. č. 12 : Výkvěty na stropní klenuté konstrukci............................................................................... 20 

Obr. č. 13 : Zanedbaná údržba stropní konstrukce haly ...................................................................... 20 

Obr. č. 14 : Opotřebení horní vrstvy střešní konstrukce ...................................................................... 20 

Obr. č. 15 : Kontrola polohy sloupu v půdoryse ................................................................................... 55 

Obr. č. 16 : Kontrola polohy stěny a stěnových dílců v půdoryse ........................................................ 55 

Obr. č. 17 : Kontrola svislosti sloupu.................................................................................................... 55 

Obr. č. 18 : Kontrola svislosti stěny a stěnových dílců......................................................................... 55 

Obr. č. 19 : Kontrola vodorovnosti a průhybu průvlaků........................................................................ 56 

Obr. č. 20 : Kontrola svislosti a celkové rovinnosti podlahy................................................................. 56 

Obr. č. 21 : Kontrola vodorovných rozměrů místnosti.......................................................................... 56 

Obr. č. 22 : Kontrola svislých rozměrů místnosti (světlé výšky)........................................................... 56 

Obr. č. 23 : Měření svislosti pomocí vodováhy .................................................................................... 57 

Obr. č. 24 : Nepřímé čtení odchylky svislosti na trubicové libele......................................................... 57 

Obr. č. 25 : Měření odstupu hran ve spáře .......................................................................................... 57 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 130 - 

Obr. č. 26 : Měření délky uložení ......................................................................................................... 57 

Obr. č. 27: Pásmo na vidlici ................................................................................................................. 58 

Obr. č. 28: Svinovací pásmo v pouzdře ............................................................................................... 58 

Obr. č. 29: Kapesní metr ...................................................................................................................... 58 

Obr. č. 30: Ultrazvukový dálkoměr SonicTape..................................................................................... 59 

Obr. č. 31: Laserový dálkoměr AGATEC PL 60................................................................................... 59 

Obr. č. 32: Laserový dálkoměr DISTO A5............................................................................................ 59 

Obr. č. 33: Závěsná olovnice ............................................................................................................... 60 

Obr. č. 34: Laserový provažovač LV-1................................................................................................. 60 

Obr. č. 35: Listová spároměrka ............................................................................................................ 60 

Obr. č. 36: Mechanický úhloměr Winkelfix NEDO ............................................................................... 60 

Obr. č. 37: Elektronický úhloměr Winkeltronic NEDO.......................................................................... 60 

Obr. č. 38: Elektronický úhloměr DIGIT - Winkelmess......................................................................... 60 

Obr. č. 39: Digitální nivelační přístroj Leica Sprinter 200..................................................................... 61 

Obr. č. 40: Optický teodolit TDJ 6E...................................................................................................... 61 

Obr. č. 41: Digitální teodolit ETH 302................................................................................................... 61 

Obr. č. 42: Plastová vodováha typ P 60............................................................................................... 61 

Obr. č. 43: Plastová vodováha typ UZ 8 .............................................................................................. 61 

Obr. č. 44: Vodováhy typ AV 40........................................................................................................... 61 

Obr. č. 45: Libela býčí oči - typ DB 18.................................................................................................. 62 

Obr. č. 46: Libela býčí oči - typ DF 30.................................................................................................. 62 

Obr. č. 47: Libela býčí oči - typ DR 40 ................................................................................................. 62 

Obr. č. 48: Sklonoměr typ APK 100 ..................................................................................................... 62 

Obr. č. 49: Kapesní sklonoměr Winkelmesser..................................................................................... 62 

Obr. č. 50: Elektronický sklonoměr S-DIGIT mini ................................................................................ 62 

Obr. č. 51: Zkoušečka Fluke T 100 ...................................................................................................... 62 

Obr. č. 52: Zkoušečka průchodnosti vedení DUTEST ......................................................................... 62 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 131 - 

Obr. č. 53: Kapesní digitální multimetr MM P3 .................................................................................... 62 

 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 132 - 

11 Seznam tabulek  

Tab. č. 1: Příklad matice hypotéz......................................................................................................... 51 

Tab. č. 2: Požadavky na zděné konstrukce ......................................................................................... 65 

Tab. č. 3: Požadavky na betonové konstrukce .................................................................................... 66 

Tab. č. 4: Požadavky na betonové konstrukce .................................................................................... 67 

Tab. č. 5: Požadavky na truhlářské výrobky - okna ............................................................................. 70 

Tab. č. 6: Požadavky na truhlářské výrobky - dveře ............................................................................ 74 

Tab. č. 7: Mezní odchylky výrobních rozměrů dveřních křídel............................................................. 76 

Tab. č. 8: Mezní odchylky celkové rovinnosti dveřních křídel .............................................................. 77 

Tab. č. 9: Mezní odchylky místní rovinnosti dveřních křídel ................................................................ 77 

Tab. č. 10: Požadavky na truhlářské výrobky - zárubně ...................................................................... 80 

Tab. č. 11: Mezní odchylky místní rovinnosti podlah ........................................................................... 87 

Tab. č. 12: Mezní odchylky celkové přímosti hran spár v podlahách .................................................. 87 

Tab. č. 13: Šířka spár podlah z dlaždic ................................................................................................ 89 

Tab. č. 14: Tolerance tloušťky kamenných dlaždic.............................................................................. 92 

Tab. č. 15: Požadavky na desky z umělého kamene........................................................................... 94 

Tab. č. 16: Tolerance tloušťky kamenných obkladů ............................................................................ 99 

Tab. č. 17: Třídy rovinnosti konečných omítek .................................................................................. 101 

Tab. č. 18: Tolerance rovinnosti a vlnitosti SDK podhledů ................................................................ 103 

Tab. č. 19: Tolerance rozměrů kuchyňských desek........................................................................... 104 

 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 133 - 

12 Seznam schémat 

Schéma č. 1: Postup přípravy a realizace výstavby ............................................................................ 23 

Schéma č. 2: Princip výstavby na klíč.................................................................................................. 24 

Schéma č. 3: Princip výstavby s generálním dodavatelem stavby ...................................................... 25 

Schéma č. 4: Princip výstavby s dílčími dodavateli stavby.................................................................. 26 

 



Disertační práce                                                                           Ing. Jana Nováčková 

- 134 - 

13 Přílohy diserta ční práce  

Příloha č. 1: Záznam o nálezu na místě samém  

Příloha č. 2: Praktický příklad – vzorový znalecký posudek o zjištění vad a 
poruch novostavby bytové jednotky 

Příloha č. 3:  Životopis 

Příloha č. 4:  Publikační činnost 

Příloha č. 5:  Přehled aktivit 

 


