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O O úúzemnzemníím plm pláánovnováánníí a stavebna stavebníím m 
řřáádu (stavebndu (stavebníí zzáákon)kon)

ZZáákon kon čč. 183/2006 Sb.. 183/2006 Sb.



ZZáákladnkladníí pojmypojmy

StavbouStavbou se rozumse rozumíí vevešškerkeráá stavebnstavebníí ddííla, la, 
kterkteráá vznikajvznikajíí stavebnstavebníí nebo montnebo montáážžnníí
technologitechnologiíí, bez z, bez zřřetele na jejich stavebnetele na jejich stavebněě
technicktechnickéé provedenprovedeníí, pou, použžititéé stavebnstavebníí
výrobky, materivýrobky, materiáály a konstrukce, na ly a konstrukce, na úúččel el 
vyuvyužžititíí a dobu trva dobu trváánníí. Do. Doččasnasnáá stavba je stavba je 
stavba, u kterstavba, u kteréé stavebnstavebníí úúřřad pad přředem edem 
omezomezíí dobu jejdobu jejíího trvho trváánníí. Za stavbu se . Za stavbu se 
povapovažžuje i výrobek plnuje i výrobek plnííccíí funkci stavbyfunkci stavby



ÚÚzemnzemníí souhlas postasouhlas postaččíí v pv přříípadechpadech

Staveb podle Staveb podle §§ 103103
OhlaOhlaššovaných staveb,jejich zmovaných staveb,jejich změěn a zan a zařříízenzeníí
Staveb pro reklamuStaveb pro reklamu
Staveb umisStaveb umisťťovaných v uzavovaných v uzavřřených prostorech ených prostorech 
existujexistujííccíích stavebch staveb
ÚÚprav terprav teréénu, nnu, náásypsypůů a výkopa výkopůů do 1,5 m výdo 1,5 m výššky nebo ky nebo 
hloubky, pokud nejsou vhloubky, pokud nejsou věěttšíší nenežž 300 m300 m2 2 a nehrania nehraniččíí s s 
veveřřejnými komunikacemi a prostranstvejnými komunikacemi a prostranstvíími a nedochmi a nedocháázzíí k k 
naklnaklááddáánníí s odpadys odpady
Skladových, výstavnSkladových, výstavníích a manipulach a manipulaččnníích ploch do 200 mch ploch do 200 m2 2 

mimo vrakovimimo vrakoviššťť a skla skláádek odpadudek odpadu
ZmZměěn druhu pozemku o výmn druhu pozemku o výměřěře do 300 me do 300 m2 2 

ZmZměěn stavebn staveb



§§ 103 103 StavbyStavby, ter, teréénnnníí úúpravy, pravy, 
zazařříízenzeníí a udra udržžovacovacíí prprááce ce 
nevynevyžžadujadujííccíí stavebnstavebníí
povolenpovoleníí ani ohlani ohlášášeneníí

Budovy Budovy jednopodlajednopodlažžnníí do 25 mdo 25 m2 2 zastavzastavěěnnéé
plochy a 5 m výplochy a 5 m výššky (neobsahujky (neobsahujííccíí pobytovpobytovéé
mmíístnosti, hygienickstnosti, hygienickéé zazařříízenzeníí, vyt, vytááppěěnníí, sklady , sklady 
hohořřlavých kapalin a plynlavých kapalin a plynůů, neslou, nesloužžíí k ustk ustáájenjeníí
zvzvíířřat at 



Stavby nevyStavby nevyžžadujadujííccíí stavebnstavebníí
povolenpovoleníí ani ohlani ohlášášeneníí

JednopodlaJednopodlažžnníí stavby pro zemstavby pro zeměědděělstvlstvíí do 70 mdo 70 m2 2 

zastavzastavěěnnéé plochy a do 5 m výplochy a do 5 m výššky bez ustky bez ustáájenjeníí zvzvíířřat a at a 
vybraných skladovvybraných skladováánníí, , ddáále specifikovaných staveble specifikovaných staveb
pro funkci lesa, chovatelstvpro funkci lesa, chovatelstvíí, zimn, zimníí zahrady, pzahrady, přřííststřřeeššky, ky, 
technickou infrastrukturu, stotechnickou infrastrukturu, stožžááry, antry, antéény, zny, záásobnsobnííky, ky, 
nnáádrdržže na vodu, baze na vodu, bazéény, opny, opěěrnrnéé zdi, oplocenzdi, oploceníí, , udrudržžovacovacíí
prprááce, kterce, kteréé nemohou negativnnemohou negativněě ovlivnit chrovlivnit chráánněěnnéé
zzáájmy,jmy, terteréénnnníí úúpravy a zapravy a zařříízenzeníí, , stavebnstavebníí
úúpravy,pokud se jimi nezasahuje do nosných pravy,pokud se jimi nezasahuje do nosných 
konstrukckonstrukcíí, nem, neměěnníí se vzhled stavby ani zpse vzhled stavby ani způůsob sob 
uužžíívváánníí a jejich provedena jejich provedeníí nemnemůžůže negativne negativněě
ovlivnit poovlivnit požžáárnrníí bezpebezpeččnostnost, , cirkusovcirkusovéé stany, lestany, leššeneníí a a 
ppřřenosnenosnáá zazařříízenzeníí, výrobky pln, výrobky plnííccíí funkci stavby funkci stavby 



§§ 104 104 OhlOhlášášeneníí stavebnstavebníímu mu úúřřadu adu 
vyvyžžadujadujíí stavbystavby

Pro bydlenPro bydleníí a rekreaci do 150 ma rekreaci do 150 m2 2 zastavzastavěěnnéé
plochy, s jednplochy, s jedníím podzemnm podzemníím podlam podlažžíím do m do 
hloubky 3 m a nejvýhloubky 3 m a nejvýšše dve dvěěma nadzemnma nadzemníími mi 
podlapodlažžíími a podkrovmi a podkrovíím m 
PodzemnPodzemníí stavby do 300 mstavby do 300 m2 2 zastavzastavěěnnéé
plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou 
vodnvodníím dm díílemlem



§§ 104104

Stavby do 300 mStavby do 300 m2 2 zastavzastavěěnnéé plochy a plochy a 
vývýššky do 10 m, s výjimkou staveb pro ky do 10 m, s výjimkou staveb pro 
bydlenbydleníí a haly do 1000 ma haly do 1000 m2 2 zastavzastavěěnnéé
plochy a výplochy a výššky do 15  m, s jednky do 15  m, s jedníím m 
nadzemnnadzemníím podlam podlažžíím, nepodsklepenm, nepodsklepenéé
a doa doččasnasnéé na dobu 3 letna dobu 3 let
Stavby do 25 mStavby do 25 m2 2 zastavzastavěěnnéé plochy a 5 m plochy a 5 m 
vývýššky s jednky s jedníím nadzemnm nadzemníím a podzemnm a podzemníím m 
podlapodlažžíím do hloubky 3 mm do hloubky 3 m



§§ 104104

VVěětrntrnéé elektrelektráárny do výrny do výššky 10 mky 10 m
TerTeréénnnníí úúpravy, zapravy, zařříízenzeníí stavenistaveniššttěě, , 
ppřříípojky, oppojky, opěěrnrnéé zdi do výzdi do výššky 1 m, ky 1 m, 
informainformaččnníí a reklamna reklamníí zazařříízenzeníí, výrobky s , výrobky s 
funkcfunkcíí stavby, cirkusovstavby, cirkusovéé stany, antstany, antéény, ny, 
vvččetnetněě jejich nosných konstrukcjejich nosných konstrukcíí a a 
souvisejsouvisejííccíích elektronických komunikach elektronických komunikaččnníích ch 
zazařříízenzeníí, neuveden, neuvedenéé v v §§ 103103



§§ 104104

StavebnStavebníí úúpravy pro zmpravy pro změěny v uny v užžíívváánníí
ččáásti stavby, kterými se nezasahuje sti stavby, kterými se nezasahuje 
do nosných konstrukcdo nosných konstrukcíí stavby, stavby, 
nemneměěnníí se jejse jejíí vzhled a nevyvzhled a nevyžžadujadujíí
posouzenposouzeníí vlivvlivůů na na žživotnivotníí prostprostřřededíí
Sjezdy z pozemnSjezdy z pozemníích komunikacch komunikacíí na na 
sousednsousedníí nemovitostinemovitosti
UdrUdržžovacovacíí prprááce na stavbce na stavběě neuvedenneuvedenéé v v §§
103 (ovliv103 (ovlivňňujujíí PB)PB)



§§ 105 Ohl105 Ohlášášeneníí

K ohlK ohlášášeneníí se dse dáále ple přřipojipojíí projektovprojektováá
dokumentace ve dvojdokumentace ve dvojíím vyhotovenm vyhotoveníí
Obsah projektovObsah projektovéé dokumentace je uveden dokumentace je uveden 
ve vyhlve vyhlášášce ce čč. 499/2006 Sb., o . 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Jejdokumentaci staveb. Jejíí sousouččááststíí je vje vžždy dy 
popožžáárnrněě bezpebezpeččnostnnostníí řřeeššeneníí, viz P, viz Přřííloha loha čč. . 
1 t1 tééto vyhlto vyhlášáškyky



§§ 110 Stavebn110 Stavebníí řříízenzeníí

ŽŽáádost o stavebndost o stavebníí povolenpovoleníí obsahuje zobsahuje záákladnkladníí
úúdaje o podaje o požžadovanadovanéém zm záámměěru a identifikaru a identifikaččnníí
úúdaje o pozemcdaje o pozemcíích a stavbch a stavbáách. ch. 
K K žžáádosti stavebndosti stavebníík pk přřipojipojíí doklady o vlastnickdoklady o vlastnickéém m 
nebo jinnebo jinéém prm práávu k pozemku nebo stavbvu k pozemku nebo stavběě, , 
projektovou dokumentaciprojektovou dokumentaci, pl, pláán kontrolnn kontrolníích ch 
prohlprohlíídek stavby, zdek stavby, záávaznvaznáá stanoviska, pokud je stanoviska, pokud je 
stavebnstavebníík obstaral pk obstaral přředemedem
Pokud pPokud přředloedložženenáá projektovprojektováá
dokumentace nendokumentace neníí zpracovzpracováána oprna opráávnvněěnou nou 
osobou, stavebnosobou, stavebníí úúřřad ad řříízenzeníí zastavzastavíí



§§ 118 Zm118 Změěna stavby pna stavby přřed jejed jejíím m 
dokondokonččeneníímm

ŽŽáádost obsahuje kromdost obsahuje kroměě obecných obecných 
nnááleležžitostitostíí popis zmpopis změěn a jejich porovnn a jejich porovnáánníí
se stavebnse stavebníím povolenm povoleníím a s projektovou m a s projektovou 
dokumentacdokumentacíí ovověřěřenou stavebnenou stavebníím m úúřřademadem. . 
K K žžáádosti se pdosti se přřipojipojíí projektovprojektováá
dokumentace zmdokumentace změěn stavby, n stavby, s s 
vyznavyznaččeneníím navrhovaných zmm navrhovaných změěnn
ŽŽáádost stavebndost stavebníí úúřřad projednad projednáá s s úúččastnastnííky ky 
řříízenzeníí a dota dotččenými orgenými orgáányny



§§ 119 U119 Užžíívváánníí stavebstaveb

DokonDokonččenou stavbuenou stavbu, pop, popřř. . ččáást stavby st stavby 
schopnou samostatnschopnou samostatnéého uho užžíívváánníí, pokud , pokud 
vyvyžžadovala ohladovala ohlášášeneníí nebo stavebnnebo stavebníí
povolenpovoleníí lze ulze užžíívat na zvat na záákladkladěě
oznoznáámenmeníí stavebnstavebníímu mu úúřřadu adu ((§§ 120) 120) 
nebo kolaudanebo kolaudaččnníího souhlasu ho souhlasu ((§§ 122)122)



§§ 120 U120 Užžíívváánníí stavebstaveb

StavebnStavebníík je povinen oznk je povinen oznáámit stavebnmit stavebníímu mu 
úúřřadu zadu záámměěr zapor započčíít s ut s užžíívváánníím stavby m stavby 
nejmnejméénněě 30 dn30 dnůů ppřředem. S uedem. S užžíívváánníím m 
stavby pro stavby pro úúččel, k nel, k něěmumužž byla stavba byla stavba 
povolena, mpovolena, můžůže být zapoe být započčato, pokud do ato, pokud do 
30 dn30 dnůů od oznod oznáámenmeníí stavebnstavebníí úúřřad ad 
rozhodnutrozhodnutíím um užžíívváánníí stavby nezakstavby nezakáážžee



§§ 120 U120 Užžíívváánníí stavbystavby

StavebnStavebníí úúřřadad uužžíívváánníí stavby zakstavby zakáážže, jestlie, jestližže e 
na zna záákladkladěě zzáávvěěrereččnnéé kontrolnkontrolníí prohlprohlíídky dky 
zjistzjistíí, , žže nejsou splne nejsou splněěny podmny podmíínky ochrany nky ochrany 
žživota a zdravivota a zdravíí osob nebo zvosob nebo zvíířřat nebo at nebo žživotnivotníího ho 
prostprostřřededíí nezbytnnezbytnéé pro jejpro jejíí uužžíívváánníí, , žže stavba e stavba 
ohroohrožžuje bezpeuje bezpeččnost nebo nejsou dodrnost nebo nejsou dodržženy eny 
obecnobecnéé popožžadavky na výstavbu (obdobnadavky na výstavbu (obdobněě
postupuje u stavby provedenpostupuje u stavby provedenéé v rozporu se v rozporu se 
stavebnstavebníím povolenm povoleníím m čči ohli ohlášášeneníím nebo um nebo užžíívanvanéé
bez pbez přředchozedchozíího oznho oznáámenmeníí))



§§ 122 Kolauda122 Kolaudaččnníí souhlassouhlas

Stavba, jejStavba, jejíížž vlastnosti nemohou budoucvlastnosti nemohou budoucíí
uužživatelivateléé ovlivnitovlivnit (nap(napřř. nemocnice, . nemocnice, šškola, kola, 
nnáájemnjemníí bytový dbytový důům, stavba pro obchod a m, stavba pro obchod a 
prprůůmysl, stavba pro shromamysl, stavba pro shromažďžďovováánníí vvěěttšíšího ho 
popoččtu osob, stavba dopravntu osob, stavba dopravníí a oba obččanskanskéé
infrastruktury, stavba pro ubytovinfrastruktury, stavba pro ubytováánníí
odsouzených a obvinodsouzených a obviněěných, stavba se ných, stavba se 
stanoveným zkustanoveným zkuššebnebníím provozem a zmm provozem a změěna na 
stavby kulturnstavby kulturníí pampamáátky), tky), mmůžůže být ue být užžíívváána na 
jen na zjen na záákladkladěě kolaudakolaudaččnníího souhlasu.ho souhlasu.



§§ 122 Kolauda122 Kolaudaččnníí souhlassouhlas

Pro vydPro vydáánníí kolaudakolaudaččnníího souhlasu ho souhlasu 
stavebnstavebníík opatk opatřříí zzáávaznvaznáá stanoviskastanoviska
dotdotččených orgených orgáánnůů k uk užžíívváánníí stavby stavby 
StavebnStavebníí úúřřad do 15 dnad do 15 dnůů ode dne doruode dne doruččeneníí
žžáádosti stavebndosti stavebnííka stanovka stanovíí termtermíín n 
provedenprovedeníí zzáávvěěrereččnnéé kontrolnkontrolníí prohlprohlíídky dky 
stavby a soustavby a souččasnasněě uvede, kteruvede, kteréé doklady doklady 
ppřři ni níí stavebnstavebníík dolok doložžíí



§§ 122 Kolauda122 Kolaudaččnníí souhlassouhlas

PPřři zi záávvěěrereččnnéé kontrolnkontrolníí prohlprohlíídce dce stavebnstavebníí
úúřřad ad zejmzejmééna na zkoumzkoumáá, zda byla stavba , zda byla stavba 
provedena v souladu s ohlprovedena v souladu s ohlášášeneníím stavebnm stavebníímu mu 
úúřřadu, podle vydanadu, podle vydanéého stavebnho stavebníího povolenho povoleníí a a 
ovověřěřenenéé projektovprojektovéé dokumentace a zda jsou dokumentace a zda jsou 
dodrdodržženy obecneny obecnéé popožžadavky  na výstavbu. Dadavky  na výstavbu. Dáále le 
zkoumzkoumáá, , zdazda skuteskuteččnnéé provedenprovedeníí stavby nebo stavby nebo 
jejjejíí uužžíívváánníí nebude ohronebude ohrožžovat ovat žživotivot a a 
veveřřejnejnéé zdravzdravíí, , žživot a zdravivot a zdravíí zvzvíířřat, at, bezpebezpeččnost nost 
anebo anebo žživotnivotníí prostprostřřededíí



§§ 133 Kontroln133 Kontrolníí prohlprohlíídka stavbydka stavby

PPřři kontrolni kontrolníí prohlprohlíídce dce stavebnstavebníí úúřřad zjiad zjiššťťujeuje
zejmzejmééna dodrna dodržženeníí rozhodnutrozhodnutíí, technickou , technickou 
sprspráávnost provedenvnost provedeníí stavby, poustavby, použžititíí stanovených stanovených 
výrobkvýrobkůů, materi, materiáállůů a konstrukca konstrukcíí, stavebn, stavebněě
technický stav stavby z hlediska technický stav stavby z hlediska bezpebezpeččnosti nosti 
žživota a zdravivota a zdravíí osob nebo zvosob nebo zvíířřatat, obt, obtěžěžovováánníí
okolokolíí, veden, vedeníí stavebnstavebníího denho denííku, zda je stavba ku, zda je stavba 
uužžíívváána k povolenna k povolenéému mu úúččelu, elu, úúdrdržžbu stavbybu stavby
KontrolnKontrolníí prohlprohlíídkadka probprobííhháá na podkladna podkladěě ovověřěřenenéé
projektovprojektovéé dokumentace dokumentace 



§§ 133 Kontroln133 Kontrolníí prohlprohlíídka stavbydka stavby

Na výzvuNa výzvu stavebnstavebníího ho úúřřadu adu jsou povinnijsou povinni
zzúúččastnit seastnit se kontrolnkontrolníí prohlprohlíídky vedle dky vedle 
stavebnstavebnííka tka tééžž projektant, stavbyvedoucprojektant, stavbyvedoucíí a a 
osoba vykonosoba vykonáávajvajííccíí stavebnstavebníí dozordozor
Ke kontrolnKe kontrolníí prohlprohlíídce stavebndce stavebníí úúřřad podle ad podle 
potpotřřeby peby přřizve dotizve dotččenenéé orgorgáány, autorizovanny, autorizovanéého ho 
inspektora nebo koordininspektora nebo koordináátora bezpetora bezpeččnosti a nosti a 
ochrany zdravochrany zdravíí
StavebnStavebníí úúřřad vedead vede jednoduchou jednoduchou evidenci oevidenci o
vykonaných vykonaných kontrolnkontrolníích prohlch prohlíídkdkáách a vyzývch a vyzýváá k k 
nnáápravpravěě ppřříípadných zpadných záávadvad



§§ 152 Stavebn152 Stavebnííkk

StavebnStavebníík je povinen dbk je povinen dbáát na t na řřáádnou dnou 
ppřříípravu a provpravu a prováádděěnníí stavby stavby se se 
zzřřetelem na ochranu etelem na ochranu žživota a zdravivota a zdravíí osob osob 
nebo zvnebo zvíířřat, at, žživotnivotníího prostho prostřřededíí a majetku, a majetku, 
ššetrnost k sousedstvetrnost k sousedstvíí (u v(u vššech staveb i ech staveb i 
ttěěch, kterch, kteréé nepodlnepodlééhajhajíí ani ohlani ohlášášeneníí))
StavebnStavebníík je povinen opatk je povinen opatřřit pit přředepsanou edepsanou 
projektovou dokumentaci od oprprojektovou dokumentaci od opráávnvněěnnéé
osobyosoby



§§ 152 Stavebn152 Stavebnííkk

PPřři provi prováádděěnníí stavby je stavebnstavby je stavebníík povinen k povinen 
oznoznáámit zahmit zaháájenjeníí výstavby, oznavýstavby, označčit stavbu it stavbu 
ššttíítkem, zajistit na stavenitkem, zajistit na staveniššti ovti ověřěřenou enou 
projektovou dokumentaci, ohlaprojektovou dokumentaci, ohlaššovat ovat 
stavebnstavebníímu mu úúřřadu fadu fááze výstavby podle ze výstavby podle 
plpláánu kontrolnnu kontrolníích prohlch prohlíídek, ohldek, ohláásit sit 
stavebnstavebníímu mu úúřřadu neprodlenadu neprodleněě zzáávady na vady na 
stavbstavběě (i u neohla(i u neohlaššovaných staveb)ovaných staveb)



§§ 154 Vlastn154 Vlastníík stavbyk stavby

VlastnVlastníík stavby a zak stavby a zařříízenzeníí je povinenje povinen
udrudržžovat stavbu po celou dobu jejovat stavbu po celou dobu jejíí
existence, neprodlenexistence, neprodleněě ohlohláásit ohrosit ohrožžujujííccíí
zzáávady na stavbvady na stavběě, umo, umožžnit kontrolnnit kontrolníí
prohlprohlíídku stavby, uchovdku stavby, uchováávat stavebnvat stavebníí
dendeníík po dobu 10 let, uchovk po dobu 10 let, uchováávat po celou vat po celou 
dobu trvdobu trváánníí stavby dokumentaci stavby dokumentaci 
skuteskuteččnnéého provedenho provedeníí, rozhodnut, rozhodnutíí, , 
osvosvěěddččeneníí, souhlasy, ov, souhlasy, ověřěřenou enou 
projektovou dokumentaci projektovou dokumentaci 



§§ 156 Po156 Požžadavky na stavbyadavky na stavby
Pro stavbu mohou být navrPro stavbu mohou být navržženy a poueny a použžityity jen jen 
takovtakovéé výrobky, materivýrobky, materiáály aly a konstrukcekonstrukce, jejich, jejichžž
vlastnosti z hlediska zpvlastnosti z hlediska způůsobilosti stavby pro navrsobilosti stavby pro navržžený ený 
úúččel el zaruzaruččujujíí, , žže stavba  pe stavba  přři spri spráávnvnéém provedenm provedeníí a a 
bběžěžnnéé úúdrdržžbběě po dobu ppo dobu přředpokledpokláádandanéé existence splnexistence splníí
popožžadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, adavky na mechanickou odolnost a stabilitu, popožžáárnrníí
bezpebezpeččnostnost, hygienu, ochranu zdrav, hygienu, ochranu zdravíí a a žživotnivotníího ho 
prostprostřřededíí, ochranu proti hluku, , ochranu proti hluku, úúsporu energie a ochranu sporu energie a ochranu 
teplatepla
Výrobky s rozhodujVýrobky s rozhodujííccíím významem pro pom významem pro požžáárnrníí
bezpebezpeččnost se posuzujnost se posuzujíí podle NV podle NV čč. 190/2002 Sb. pro . 190/2002 Sb. pro 
harmonizovanou oblast, NV harmonizovanou oblast, NV čč.163/2002Sb., ve zn.163/2002Sb., ve zněěnníí NV NV 
čč. 312/2005 pro neharmonizovanou oblast. 312/2005 pro neharmonizovanou oblast



§§ 158 Vybran158 Vybranéé ččinnosti ve výstavbinnosti ve výstavběě

VybranVybranéé ččinnosti, jejichinnosti, jejichžž výsledek ovlivvýsledek ovlivňňuje uje 
ochranu veochranu veřřejných zejných záájmjmůů, mohou vykon, mohou vykonáávat vat 
pouze fyzickpouze fyzickéé osoby, kterosoby, kteréé zzíískaly oprskaly opráávnvněěnníí
podle zvlpodle zvlášáštntníích pch přředpisedpisůů (Z(Záákon kon čč.360/1992 .360/1992 
Sb., o výkonu povolSb., o výkonu povoláánníí autorizovaných autorizovaných 
architektarchitektůů a o výkonu povola o výkonu povoláánníí autorizovaných autorizovaných 
ininžženýrenýrůů a technika technikůů ččinných ve výstavbinných ve výstavběě, ve , ve 
znzněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů). ). Vybranými Vybranými 
ččinnostmi se rozuminnostmi se rozumíí projektovprojektováá ččinnost, innost, 
provprováádděěnníí stavby a odbornstavby a odbornéé vedenvedeníí
provprováádděěnníí stavbystavby



§§ 159 Projektov159 Projektováá ččinnost ve innost ve 
výstavbvýstavběě

Projektant odpovProjektant odpovííddáá za sprza spráávnostvnost, celistvost , celistvost 
a a úúplnost plnost jjíím zpracovanm zpracovanéé dokumentacedokumentace, , 
zejmzejmééna za respektovna za respektováánníí popožžadavkadavkůů z hlediska z hlediska 
ochrany veochrany veřřejných zejných záájmjmůů a za jejich koordinacia za jejich koordinaci
Projektant odpovProjektant odpovííddáá zaza sprspráávnostvnost, , 
celistvost, celistvost, úúplnost a bezpeplnost a bezpeččnost nost stavby stavby 
provedenprovedenéé podle jpodle jíím zpracovanm zpracovanéé projektovprojektovéé
dokumentace a proveditelnost stavby podle tdokumentace a proveditelnost stavby podle tééto to 
dokumentace, jakodokumentace, jakožž i za technickou a i za technickou a 
ekonomickou ekonomickou úúroveroveňň projektu technologickprojektu technologickéého ho 
zazařříízenzeníí



§§ 159 Projektov159 Projektováá ččinnost ve innost ve 
výstavbvýstavběě

Projektant je povinen dbProjektant je povinen dbáát prt práávnvníích pch přředpisedpisůů a a 
obecných poobecných požžadavkadavkůů na výstavbu .na výstavbu .
NenNeníí--li projektant zpli projektant způůsobilý nsobilý něěkterou kterou ččáást st 
projektovprojektovéé dokumentace zpracovat sdokumentace zpracovat sáám, je m, je 
povinen k jejpovinen k jejíímu zpracovmu zpracováánníí ppřřizvat osobu s izvat osobu s 
opropráávnvněěnníím pro pm pro přřííslusluššný obor nebo specializaci, ný obor nebo specializaci, 
kterkteráá odpovodpovííddáá i za ji za jíí zpracovaný nzpracovaný náávrh. vrh. 
OdpovOdpověědnost projektanta za projektovou dnost projektanta za projektovou 
dokumentaci stavby jako celku tdokumentaci stavby jako celku tíím nenm neníí dotdotččenaena



§§ 160 Prov160 Prováádděěnníí stavebstaveb

Zhotovitel stavby je povinen Zhotovitel stavby je povinen 
provprováádděětt stavbu v souladustavbu v souladu s s 
rozhodnutrozhodnutíím nebo jiným opatm nebo jiným opatřřeneníím m 
stavebnstavebníího ho úúřřadu a s adu a s ovověřěřenou enou 
projektovou dokumentacprojektovou dokumentacíí, dodr, dodržžet et 
obecnobecnéé popožžadavky na výstavbu (viz adavky na výstavbu (viz §§ 169 169 
SZ), technickSZ), technickéé ppřředpisy a technickedpisy a technickéé normy normy 
a zajistit dodra zajistit dodržžovováánníí povinnostpovinnostíí k ochrank ochraněě
žživota, zdravivota, zdravíí, , žživotnivotníího prostho prostřřededíí a a 
bezpebezpeččnosti prnosti práácece



§§ 125 Dokumentace skute125 Dokumentace skuteččnnéého ho 
provedenprovedeníí stavbystavby

VlastnVlastníík stavbyk stavby je je povinen uchovpovinen uchováávatvat po po 
celou dobu trvcelou dobu trváánníí stavby ovstavby ověřěřenou enou 
dokumentacidokumentaci, odpov, odpovíídajdajííccíí jejjejíímu skutemu skuteččnnéému mu 
provedenprovedeníí podle vydaných povolenpodle vydaných povoleníí. V . V 
ppřříípadech, kdy dokumentace nebyla vpadech, kdy dokumentace nebyla vůůbec bec 
popořříízena, nedochovala se nebo nenzena, nedochovala se nebo neníí v nv nááleležžititéém m 
stavu, je stavu, je vlastnvlastníík stavby povinen pok stavby povinen pořřííditdit
dokumentaci skutedokumentaci skuteččnnéého provedenho provedeníí
stavby. Pstavby. Přři zmi změěnněě vlastnictvvlastnictvíí ke stavbke stavběě
odevzdodevzdáá dosavadndosavadníí vlastnvlastníík dokumentaci k dokumentaci 
novnovéému vlastnmu vlastnííkovi stavby.kovi stavby.



PoPožžáárnrníí bezpebezpeččnost staveb nost staveb ––
SpoleSpoleččnnáá ustanovenustanoveníí

ČČSN 73 0810SN 73 0810



VnVněějjšíší tepelntepelnéé izolace stizolace stáávajvajííccíích ch 
objektobjektůů s pos požžáárnrníí vývýšškou kou 

nad 12 mnad 12 m
(Podle (Podle ČČSN 73 0834 SN 73 0834 –– zmzměěna na 

staveb skupiny I)staveb skupiny I)

DodateDodateččnnéé zateplenzatepleníí



povrchovpovrchováá vrstvavrstva
tepelntepelnáá izolaceizolace

nosnnosnéé rorošštyty
upevupevňňovacovacíí prvkyprvky

Konstrukce se hodnotKonstrukce se hodnotíí
jako ucelený výrobekjako ucelený výrobek



PoPožžáárnrníí vývýšškaka



--do výdo výššky 22,5m konstrukce zateplenky 22,5m konstrukce zatepleníí
ttřříídy reakce na ohedy reakce na oheňň B, tepelnB, tepelnáá izolace E, izolace E, 
konstrukce kontaktnkonstrukce kontaktněě spojenspojenáá se stse stěěnounou
--nad výnad výššku 22,5m nebo u nekontaktnku 22,5m nebo u nekontaktníího ho 
spojenspojeníí s dutinami, konstrukce zateplens dutinami, konstrukce zatepleníí
A1 nebo A2A1 nebo A2
--povrchovpovrchováá vrstva s nulovým indexem vrstva s nulovým indexem 
šíšířřeneníí plameneplamene

PoPožžadavky:adavky:



PPřři zkoui zkouššce podle ISO 13785ce podle ISO 13785--1 1 
nedojde k nedojde k šíšířřeneníí plamene po plamene po 

vnvněějjšíším povrchu, nebo tepelnm povrchu, nebo tepelnéé
izolaci obvodovizolaci obvodovéé ststěěny do 15 min ny do 15 min 

do 0,5m od spodndo 0,5m od spodníí hranyhrany

ÚÚroveroveňň zalozaložženeníí
zateplovaczateplovacíího systho systéému, mu, 
okennokenníích a jiných otvorch a jiných otvorůů



--v v úúrovni zalorovni založženeníí výrobky tvýrobky třř. A1, A2 (nap. A1, A2 (napřř. . 
kovovkovovéé liliššty tl. 0,8mm). Systty tl. 0,8mm). Systéém zalom založžený pod ený pod 
terteréénem mnem můžůže me míít jen nulový index t jen nulový index šíšířřeneníí
plameneplamene
--nejvýnejvýšše 0,15 m nad nadprae 0,15 m nad nadpražžíím otvorm otvorůů tepelntepelnáá
izolace A1, A2 izolace A1, A2 šíšířřky 0,5m nad vky 0,5m nad vššemi okny nebo emi okny nebo 
1,5m od hrany ost1,5m od hrany ostěěnníí nebo prnebo průůkaz zkoukaz zkoušškoukou
--úúpravy kolem ostpravy kolem ostěěnníí a nadpraa nadpražžíí odchylnodchylněě, ale , ale 
s prs průůkazem zkoukazem zkoušškou  kou  

VyhovujVyhovujííccíí podmpodmíínky nky 
šíšířřeneníí popožžááruru



--konstrukce tepelnkonstrukce tepelnéé izolace tizolace třř. B, tepeln. B, tepelněě
izolaizolaččnníí výrobek tvýrobek třř. E kontaktn. E kontaktněě spojenýspojený
--povrchovpovrchováá vrstva s ivrstva s iss= 0 mm.min= 0 mm.min--11 ,,
u hou hořřlavých konstruklavých konstrukččnníích systch systéémmůů
iis s ≤≤ 100 mm.min100 mm.min--1 1 

-- u pou požžáárnrníích pch páássůů tepelntepelnéé izolace jako izolace jako 
ucelený výrobek A1, A2ucelený výrobek A1, A2

VnVněějjšíší izolace nových staveb nad 12 m izolace nových staveb nad 12 m --

do výdo výššky 12 m  bez zky 12 m  bez zřřetele na druh konstrukcetele na druh konstrukcíí



-- do do úúrovnrovněě 12 m jako u staveb do 12 m jako u staveb do 
12 m vý12 m výšškyky
-- nad 12 m obvodovnad 12 m obvodovéé ststěěny DP1, ny DP1, 
tepelntepelnéé izolace A1, A2izolace A1, A2

VnVněějjšíší izolace nových staveb se izolace nových staveb se 
smsmíšíšeným nebo nehoeným nebo nehořřlavým lavým 

konstrukkonstrukččnníím systm systéémem do 30 mmem do 30 m



PoPožžáárnrníí ppááss



ObvodovObvodovéé konstrukce stkonstrukce stáávajvajííccíích ch 
objektobjektůů splsplňňujujííccíí popožžadavky na adavky na 
popožžáárnrníí ppáásy nebo stsy nebo stěěny v ny v 
popožžáárnrněě nebezpenebezpeččnnéém prostoru, m prostoru, 
kterkteréé jsou dodatejsou dodateččnněě opatopatřřeny eny 
tepelnou izolactepelnou izolacíí, se pova, se považžujujíí za za 
vyhovujvyhovujííccíí i s touto dodatei s touto dodateččnou nou 
úúpravoupravou

ČČSN 73 0802SN 73 0802
PoPožžáárnrníí bezpebezpeččnost staveb nost staveb –– NevýrobnNevýrobníí objektyobjekty

ČČSN 73 0804SN 73 0804
PoPožžáárnrníí bezpebezpeččnost staveb nost staveb –– VýrobnVýrobníí objektyobjekty



VnVněějjšíší obklady obvodových stobklady obvodových stěěn z n z 
výrobkvýrobkůů ttřříídy reakce na ohedy reakce na oheňň C C ––
E, kterE, kteréé slousloužžíí k zateplenk zatepleníí se musse musíí

posuzovat z hlediska poposuzovat z hlediska požžáárnrněě
otevotevřřených ploch (02), nebo jako ených ploch (02), nebo jako 

popožžáárnrněě otevotevřřenenéé plochy (04)plochy (04)

ČČSN 73 0802SN 73 0802
ČČSN 73 0804SN 73 0804



--na povrchovna povrchovéé úúpravy obvodových stpravy obvodových stěěn z n z 
vnvněějjšíší strany lze ustrany lze užžíít jen výrobkt jen výrobkůů s s 
iiss = 0 mm.min= 0 mm.min--11 u pou požžáárnrníích pch páássůů, , 
ohraniohraniččujujííccíích konstrukcch konstrukcíí chrchráánněěných ných 
úúnikových cest a v ponikových cest a v požžáárnrněě nebezpenebezpeččnnéém m 
prostoruprostoru

ČČSN 73 0831SN 73 0831
PoPožžáárnrníí bezpebezpeččnost staveb nost staveb ––

ShromaShromažďžďovacovacíí prostoryprostory



NovNovéé i sti stáávajvajííccíí budovy musbudovy musíí mmíít vnt vněějjšíší
tepelnou izolaci max. A 2tepelnou izolaci max. A 2

ČČSN 73 0835SN 73 0835
PoPožžáárnrníí bezpebezpeččnost staveb nost staveb ––

Budovy zdravotnických zaBudovy zdravotnických zařříízenzeníí a a 
socisociáálnlníí ppééčče e 



Objekt nebo jeho Objekt nebo jeho ččáást, kde se st, kde se 
osobosobáám nad 60 let nebo s m nad 60 let nebo s 
ttěělesným, smyslovým nebo lesným, smyslovým nebo 

lehkým mentlehkým mentáálnlníím postim postižženeníím m 
poskytuje sociposkytuje sociáálnlníí ppééčče formou e formou 

pepeččovatelskovatelskéé sluslužžby v jejich by v jejich 
domdomáácnosticnosti

DDůům s pem s peččovatelskou ovatelskou 
sluslužžboubou



ÚÚččelovelovéé zazařříízenzeníí k poskytovk poskytováánníí
socisociáálnlníí ppééčče a k e a k ččinnostem s ninnostem s níí
souvisejsouvisejííccíích. Pch. Přřevaevažžuje tu trvalý uje tu trvalý 
nebo pravidelný výskyt osob s nebo pravidelný výskyt osob s 

omezenou schopnostomezenou schopnostíí pohybu a pohybu a 
orientace nebo neschopných orientace nebo neschopných 

samostatnsamostatnéého pohybuho pohybu

ZaZařříízenzeníí socisociáálnlníí ppééččee



TepelnTepelněě izolaizolaččnníí vrstva  nesmvrstva  nesmíí být být 
u dodateu dodateččnnéého zateplovacho zateplovacíího ho 
systsystéému z plastických hmotmu z plastických hmot

Domy s peDomy s peččovatelskou ovatelskou 
sluslužžbou a zabou a zařříízenzeníí

socisociáálnlníí ppééččee



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Ivana Ivana NohovNohováá
tel.: 773 278 969tel.: 773 278 969

Ivana.Nohova@seznam.Ivana.Nohova@seznam.czcz
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