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1 Úvod 

 

Provozní dokumentace je jedna z důleţitých nástrojů efektivního řízení správy majetku, a 

přesto je její význam velmi podceňován. Její obsah a rozsah není právním předpisem nijak 

stanoven. Základním právním předpis je pouze stavební zákon, který stanovuje uchovávání 

dokumentace skutečného provedení staveb. Proto se při řešení této problematiky vychází 

ze základních potřeb klientů neboli uţivatelů stavby.  

Nejefektivnější řízení správy majetku zajistí právě správce majetku neboli facility 

manaţer, který zajišťuje a rozvíjí sjednané sluţby, které podporují a zvyšují kvalitu vlastní 

základní činnosti. Správce majetku můţe být i součástí přípravy a realizace stavby, protoţe 

uţ v těchto fázích vznikají provozní dokumentace, důleţitým dokumentem je například 

stavební deník. Stavební deník se musí uchovávat pro případnou pozdější kontrolu 

provedených prací a jejich způsobu provedení.  

Správce majetku musí pracovat s různými písemnostmi, uzavírat řadu smluv, 

sledovat právní předpisy a jejich změny, zajistit údrţbu nemovitosti, bezpečnost osob a 

odstranit rizika spojená s finančními ztrátami.  Všechny tyto činnosti rozděluje správa 

majetku do oblastí ekonomických, právních, technických a provozních. Pro správce 

majetku je nesmírně důleţité mít v provozní dokumentaci přehled. A právě této 

problematice se věnuje moje bakalářská práce. 

 

Předmět bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je oblast provozní dokumentace a její uplatnění při výkonu 

správy majetku. Dále tato bakalářská práce řeší vytvoření standardního návodu na uţívání 

rodinného domu.  

 

Cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je: 

- přehled provozní dokumentace 
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Dílčí cíle jsou: 

- uvedení účelu a významnosti dokumentace a způsobu jejího ukládání 

- zmínění legislativní povinnosti pořízení některých druhů provozní 

dokumentace. 

 

Podklady 

Důleţitými podklady pro mou bakalářskou práci byla nejen doporučená literatura ale také 

zákony a vyhlášky. Dalšími pouţitými prameny se staly i internetové zdroje a inspirací pro 

rozdělení provozní dokumentace se stala bakalářská práce Ing.Terezy Zábelové.  
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2 Správa majetku 

 

Správa majetku je vlastně neustálá péče o majetek, která probíhá od vzniku stavby aţ po 

její zánik. Tato péče zahrnuje častou spolupráci mezi správcem a různými subjekty např. 

dodavateli prací, sluţeb, energií popřípadě s peněţními ústavy. Touto spolupráci se správce 

snaţí zajistit plynulý a bezporuchový provoz. [3] 

 V oblasti správy majetku se projevuje nový trend a to je vyuţití facility 

managementu (FM). FM je tedy činnost, která zajišťuje a rozvíjí sjednané sluţby, které 

podporují a zvyšují kvalitu vlastní základní činnosti. Cílem je tedy usnadnit majiteli 

objektu jeho práci, zvyšovat hodnotu jeho majetku a nechat jej věnovat se pouze jeho 

byznysu. Stále více majitelů svěřuje správu svých objektů dodavatelům sluţeb FM. 

Facility manaţer se můţe projevovat jako interní nebo externí poskytovatel sluţeb. Interní 

FM je řídící pracovník a řeší veškerou komunikaci s externími dodavateli, aby nedošlo 

k chybám v komunikaci, je součástí firmy. Externí FM je řídícím pracovníkem FM 

poskytovatele. Charakteristikou Facility manaţerů je schopnost a výkonnost.[4] 

Tento trend musí být smluvně dohodnut. Zajištění interních sluţeb, coţ znamená 

zajištění sluţeb pomocí vlastních zdrojů, se nazývá insourcing. A zajištění externích sluţeb 

se nazývá outsourcing.[1] 

Při správě majetku nejsou důleţité jen dokumenty charakteru provozního, ale také 

dokumenty, které vznikají za účelem získání územního rozhodnutí, dokumentace ke 

stavebnímu povolení a další. Účast správce se dnes vyuţívá uţ i při realizaci těchto 

projektových dokumentací, aby mohl své poznámky vyjádřit co nejdříve a tím zajistit 

efektivnost provozní fáze objektu.  

Povinnosti správce majetku se mohou rozdělit na činnosti charakteru 

administrativního, které představují úkony ekonomického a právního charakteru a činnosti 

charakteru operativního, které představují úkony provozního a technického charakteru 

charakteru.[3] 

1) Ekonomické úkony – mezi ekonomické úkony spadá evidence o oběţném majetku 

v peněţité podobě. Patří sem přehled všech financí ať uţ přijatých či vydaných. S touto 
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oblastí souvisí i vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní, vymáhání 

dluţných plateb a zajišťování potřebných úvěrů. [3] 

 2) Právní úkony – do právních úkonů se řadí písemnosti spojené s vlastnictvím 

objektu, písemnosti související s nájmem, prodejem apod. Dodrţováním všech zákonů, 

vyhlášek a nařízení, aby nedocházelo při správě a uţívání objektu k jejich porušování. [3] 

3) Provozní činnosti – do provozních činností spadá administrativa spojena se 

správou objektu. Administrativní dokumenty jako jsou evidence objektu (například Pasport 

budovy), smlouvy s dodavateli sluţeb (banky, úklidové firmy). Důleţitými dokumenty této 

oblasti jsou zejména dokumentace popisující stav objektu (dokumentace skutečného 

provedení stavby) a popisující zacházení s objektem (provozní řád). [3] 

4) Technické činnosti – do technických činností se řadí kontrola 

stavebnětechnického stavu objektu, zajišťování pravidelných revizí, havarijní sluţby, 

provádění běţných oprava. Pro zajištění těchto sluţeb jsou důleţité pracovní smlouvy a 

další podoby těchto smluv, které také spadají pod tyto činnosti. [3] 

 

Obr.1 Správa nemovitosti, Zdroj[3] 
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Vyuţívání FM při správě majetku u nás ještě není úplně vyuţíváno, ale díky vývoje 

trhu a zvyšování poţadavků čekáme narůst těchto sluţeb. [1] 
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3 Životní cyklus stavby 

 

Ţivotní cyklus stavby se rovná celému ţivotu stavby. Zahrnuje tedy období vzniku stavby, 

uţívání stavby i její zánik.  

 Etapy ţivotního cyklu: 1. Definování – vznik myšlenky a její přeměna v záměr 

      2. Plánování – příprava a projektování stavby 

      3. Realizace 

      4. Provoz – uţívání stavby 

      5. Likvidace – odstranění stavby 

 Všechny tyto etapy musí mít finanční zajištění.[21] 

 

Obr.2 Životní cyklus stavby,Zdroj[21]  

Fáze ţivotního cyklu: 

 Předinvestiční fáze – období přípravné, časové období od prvních myšlenek na 

investici do rozhodnutí, jestli bude nebo nebude projekt realizován. Tato fáze je 

charakteristická sběrem informací, musí být tedy dostatečně dlouhá, aby bylo 
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moţné získat všechny podklady. Cílem je tyto podklady shromáţdit, vyhodnotit je 

a rozhodnout se o akceptovatelnosti a ţivotaschopnosti daného projektu. V této fázi 

nevznikají zásadně potřebné dokumentace pro správu majetku. 

 Investiční fáze – období investování finančních prostředků zejména do realizace 

stavby.  

 

Rozdělení fáze:   

Projektová etapa – časový úsek detailní projektové dokumentace 

(DSP,DPS,DVZS) 

Etapa zadávání realizace – časový úsek, kdy se rozhoduje o pokračování 

přípravy stavby a uzavírání smluv s realizátory projektu. 

Etapa realizační přípravy – časový úsek uzavření smlouvy mezi investorem 

a realizátorem stavby a zahájení prací na staveništi. Tato etapa se můţe 

prolínat s etapou realizační. 

Realizační etapa – časový úsek zahájení prací na staveništi prvním 

realizátorem a připravenosti stavby k ověření všech jejich funkcí. 

Etapa ověření a průkazů – časový úsek ověření provozuschopnosti stavby. 

Provedení potřebných zkoušek, revizí apod. 

V této fázi se rodí první dokumentace nutné ke správě a provozu budov, které 

budou popsaný v dalších kapitolách. 

 Provozní fáze – období uţívání stavby aţ do dosaţení cílů. Tato fáze je ze všech 

fází nejdelší. Rozhodne se v ní, jestli realizovaná stavba plní své plánované poslání 

a jestli bude slouţit předpokládanému účelu. V této fázi vzniká mnoho druhů 

dokumentací, kterými se budu dále zabývat.  

 Likvidační fáze – období odstranění stavby. V této fázi se rozhoduje o likvidaci 

stavby, neboť neplní svou funkci a náklady převyšují výnosy. Vzniká zde 

dokumentace bouracích prací. [2] [4] 
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 3.1 Provozní fáze 

  

Provozní fáze neboli fáze uţívání je časově nejdelší fází. Tato fáze začíná předáním stavby 

do uţívání a končí rozhodnutím o likvidaci objektu. Pro to, abychom mohli stavbu uţívat, 

potřebujeme povolení k uţívání stavby jinak řečeno kolaudační rozhodnutí, které vydá 

příslušný stavební úřad. Doba trvání vydání rozhodnutí odpovídá 30 a 60 dny od zahájení 

řízení. Rozhodnutí o likvidaci stavby spadá pod řízení o odstranění stavby, jejímţ 

výsledkem je rozhodnutí o odstranění stavby. [7] 

 Činnosti související s provozní fází jsou: vklad do katastru nemovitostí, smlouvy s 

dodavateli energie, plynu, vody atd., zkušební provoz, vlastní provoz - uţívání, údrţba, 

opravy, finanční vypořádání závazků, vyhodnocení projektu. 

Provoz budovy lze popsat jako soubor řízených procesů, které můţeme členit dle 

předvídatelných provozních situací. Členění:  

1. Trvalé provozní situace - přívětivá úroveň provozu 

2. Krátkodobé (přechodné) provozní situace – vyuţití přechodného opatření pro jakost 

provozu v určitých mezích 

3. Mimořádné provozní situace – zaručení bezpečnosti osob, zachování majetku a 

budov 

Pro řešení těchto situací se vytváří provozní řád, který zajišťuje plynulost a bezpečnost 

provozu.[3] 

Z hlediska správy majetku je tato fáze nejzajímavější, odehrávají se zde děje 

související s údrţbou (revize, inspekce), plánováním oprav a rekonstrukcí, řešením 

mimořádných oprav a havarijních zásahů, zajišťováním sluţeb pro případné nájemníky a 

zaměstnance apod., ke kterým potřebujeme i příslušnou dokumentaci a ta je dále popsaná 

v kapitole provozní dokumentace. 
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4 Legislativa 

 

I kdyţ, je provozní dokumentace důleţitou součástí kaţdé stavby, není její rozsah 

předepsán ţádnou platnou legislativou ČR. Legislativa totiţ upravuje dokumentaci pouze 

do momentu kolaudačního rozhodnutí a pro fázi provozu uţ není nijak zvlášť popsána. 

Správce majetku se můţe pouze inspirovat Stavebním zákonem, jednotlivými Technickými 

normami a předpisy, Technickou inspekcí ČR a dalšími. Je důleţité, aby nepodcenil 

důleţitost vedení těchto dokumentů, díky, kterým můţe předcházet ekonomickému 

znehodnocení majetku a omezení případných škod při neočekávaných situacích. 

 

4.1 Stavební zákon 

 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění se 

v §125 zmiňuje, ţe: 

„Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci 

odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.“ [7] 

V případě, kdy není nutná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, nařídí 

stavební úřad pořízení zjednodušené dokumentace tzv. pasport stavby. [7] 

Podrobněji je stavební zákon specifikován prováděcími vyhláškami, které upřesňují jeho 

části. [7] Vyhlášku, ze které můţeme čerpat informace pro provozní dokumentaci je 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

4.1.1 Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah 

a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 

b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vyuţití území, 

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu uţívání stavby na území, 
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d) společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení, 

e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) aţ e) 

stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

f) dokumentace pro provádění stavby a 

g) dokumentace skutečného provedení stavby, která je důleţitá pro správu majetku. [6] 

 Tato vyhláška se stala zajímavou i obsahem přílohy č. 5, která stanovuje rozsah a 

obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, pro vydání stavebního povolení, k 

uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným inspektorem. Část „D. 1.2 - 

Stavebně konstrukční řešení“ této přílohy obsahuje pod písmenem d) „plán kontroly 

spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich 

budoucího vyuţití)“. [6] 

 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí se stal součástí stavebního zákona, díky 

častým vadám konstrukcí stavby, vzniklých při její realizaci. Cílem připojení této části ke 

stavebnímu povolení je předcházení závaţným důsledkům vzniklých při nekvalitních 

stavebních a montáţních pracích. [20] 

 

4.2 České technické normy  

 

Zkratka ČSN je chráněné označení českých technických norem, které vydává Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Znamenají odborný předpis 

stanovující parametry nebo vlastnosti materiálů, výrobků nebo pracovních postupů. 

Technické normy jsou důleţitou součástí přesnějšího popisu předmětu obchodní smlouvy 

nebo je můţe odkazovat státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umoţňují 

například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost 

výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k 

ochraně spotřebitele. České technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za 

úplatu. [20] 

http://www.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/
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 Novela zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky stanovuje, ţe 

české technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné. [20] 

 

 4.2.1 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 

Všechny normy zahrnuté v oblasti poţární bezpečnosti stanovují technické poţadavky 

poţární bezpečnosti pro jednotlivé druhy staveb a definují splnění těchto poţadavků. 

Poţární normy se rozdělují do 5 skupin:  

1. Normy projektové - poţadavky na projektové řešení (např. ČSN 730804 Výrobní 

objekty, ČSN 730810 Společná ustanovení, ČSN 730833 Budovy pro bydlení a 

ubytování)  

2. Normy předmětové – technické podmínky konkrétních technických zařízení (např. 

ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření poţáru vzduchotechnickým zařízením, 

ČSN 730873 Zásobování poţární vodou, ČSN 730875 Navrhování elektrické 

poţární signalizace) 

3. Normy zkušební – zkušební postupy pro ověřování konkrétních vlastností (např. 

ČSN 730855 Stanovení poţární odolnosti obvodových stěn, ČSN 730856 

Stanovení poţární odolnosti zavěšených podhledů, ČSN 730863 Poţární technické 

vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot) 

4. Normy klasifikační – způsob klasifikace výsledných vlastností ověřených podle 

norem zkušebních (např. ČSN EN 13501 Poţární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb) 

5. Normy hodnotové – uvádí hodnoty vybraných veličin důleţitých pro opakované 

pouţití (např. ČSN 730821 Poţární odolnost stavebních konstrukcí, ČSN 730823 

Stupeň hořlavosti stavebních hmot, ČSN 730824 Výhřevnost hořlavých látek). [14] 

 

 

4.3 Vyhrazená technická zařízení 

 

Mezi vyhrazená technická zařízení patří: zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová 

a poţárně bezpečnostní.[1]   
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Rozdělení vyhrazených technických zařízení: 

 VTZ elektrická (spotřebiče, stroje, vnitřní rozvody, venkovní vedení, 

vysokonapěťové soustavy a  transformátory) 

 VTZ plynové (topné, inertní i nebezpečné plyny, plynové spotřebiče, nadzemní i 

podzemní plynovody) 

 VTZ tlaková (tlakové nádoby stabilní i nestabilní, kotle velikosti K1-K4, 

expanzomaty, odborné prohlídky kotelen) 

 VTZ zdvihací (vrátky, jeřáby, mostové jeřáby, plošiny, vázací prostředky, výtahy). 

S těmito zařízeními souvisí příslušná legislativa: 

- Vyhláška č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č.19/7979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č.73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických 

zařízeních. 

Jedná se o zařízení se zvýšenou mírou ohroţení zdraví a bezpečnosti osob a 

majetku, která podléhají státnímu odbornému dozoru. Úkolem technické inspekce ČR je 

vykonávání státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 

v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  

 Hlavní předměty činnosti v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb.: 

- splnění poţadavků bezpečnosti těchto zařízení, s tím související provádění 

prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek 

- prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob 

pracující s těmito zařízeními. [23] 
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Poţárně bezpečnostní zařízení jsou zařízení, která zajišťují ochranu ţivota, zdraví a 

majetku, takţe se musí dbát na jejich provozuschopnost.  

Poţárně bezpečnostní zařízení (PBZ) jsou definována jako systémy, technická 

zařízení a výrobky pro stavby, podmiňující poţární bezpečnost stavby nebo jiného 

zařízení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a 

výkonu státního poţárního dozoru, zkráceně pouţívaná jako vyhláška o poţární 

prevenci. [24] 

Za vyhrazené druhy poţárně bezpečnostních zařízení se povaţují: 

 elektrická poţární signalizace, 

 zařízení dálkového přenosu, 

 zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

 stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 

 automatické protivýbuchové zařízení, 

 zařízení pro odvod kouře a tepla, 

 poţární klapky. [24] 

Související legislativou je zde zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (neboli „zákon o poţární ochraně“), který ukládá právnickým osobám 

a podnikajícím fyzickým osobám mimo jiné obstarávat a zabezpečovat v potřebném 

mnoţství a druzích PBZ a udrţovat je v provozuschopném stavu. [24] 
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5 Dokumentace pro správu majetku 

 

Kvalitní péče o kaţdý majetek počítá se spoluprácí s různými dodavateli tepla, elektrické 

energie, plynu, vody, ale také se servisními a údrţbářskými firmami, organizacemi 

zajišťujícími např. odvoz popelnic apod. Pokud si tyto i další činnosti nezajišťuje sám 

vlastník, má za úkol zařídit správce majetku. [3] 

Správa majetku závisí v první řadě na kvalitní péči. V druhé řadě je nutné zjištění 

všech skutečností a získání všech potřebných dokumentů. 

Pokud přejímáme majetek do správy je nutné: 

- mít v pořádku všechny doklady o vlastnictví; to znamená příslušný 

nabývací doklad (např. kupní smlouva), výpis z katastru nemovitostí 

(tzv. list vlastnictví), popř. mít zjištěna břemena (např. zástavní právo); 

- mít zjištěno zda je nemovitost pojištěna a v jakém rozsahu (pojištění 

proti ţivelním pohromám)  

Také je nutné mít k dispozici potřebné písemnosti ke stavbě. Rozumíme tyto písemnosti: 

- stavební dokumentaci (projekt)  

- stavební povolení 

- kolaudační souhlas 

- jiná rozhodnutí stavebního úřadu.[3] 

  

5.1 Rozdělení provozní dokumentace 

 

Dokumentaci pro správu majetku si můţeme rozdělit podle činností na 

administrativní dále dělenou na ekonomické a právní úkony a operativní dělenou na 

provozní a technické činnosti. Všechny tyto úkony i činnosti jsou pro správu majetku 

nemírně důleţité. [3] 

Ekonomické úkony: 
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- Účetní doklady a doklady k daním   

- Smlouvy s peněţními ústavy      

- Evidence hmotného majetku 

- Splátkový kalendář [5] 

Podrobnější členění nalezneme v příloze č. 1. 

Právní úkony:  

- Písemnosti o nabytí a vlastnictví nemovitosti  

- Písemnosti související s nájmem  

- Písemnosti k pojištění nemovitosti[5] 

Podrobnější členění nalezneme v příloze č. 2. 

Provozní činnosti:  

- Písemnosti související s prováděním údrţby a oprav a zajišťováním sluţeb  

- Písemnosti ke stavbě o stavebně technickém stavu[5] 

Podrobnější členění nalezneme v příloze č. 3. 

Technické činnosti 

- Revize a kontroly 

- Pracovní smlouvy a další dohody o pracích[5]  

Podrobnější členění nalezneme v příloze č. 4. 

 

5.2 Charakteristiky vybraných provozních dokumentací  

 

Veškerá dokumentace, která je nutná pro zajištění plynulého provozu a uţivatelnosti 

objektu, se nazývá provozní dokumentace. Jak bude tato dokumentace vypadat, záleţí jen 

na potřebách majitele či správce objektu, rozsah těchto dokumentací není totiţ nijak zvlášť 

legislativně upravován. Podle těchto poţadavků se vypracují specifické dokumentace nutné 

pro správu majetku.  
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 V následujících podkapitolách popíši charakteristiky některých z těchto 

dokumentací nutných pro správu majetku.  

 

 

5.2.1 Účetní doklady  

Účetní doklady a doklady k daním specifikuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Část II. 

§ 9 – 17: Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy. Účetní 

doklady jsou doklady, ve kterých je popsána hospodářská nebo účetní operace.  

 Druhy účetních dokladů: 

- Faktury vystavené – vyúčtování odběrateli 

- Faktury přijaté – vyúčtování od dodavatele 

- Příjmové pokladní doklady – pouţívají se u plateb za hotové 

- Výdajové pokladní doklady – se účtují výdaje v hotovosti. 

- Bankovní výpisy – informují účetní jednotku o pohybu peněţ na 

bankovním účtu  

- Vnitřní (interní) účetní doklady – slouţí pro zaúčtování hospodářských 

operací uvnitř podniku, tj. např.: příjemky, výdejky, výplatní listina. [10] 

 

5.2.2 Účetní knihy 

Účetní případy se zapisují účetními zápisy do účetních knih. Účetními knihami jsou deník, 

hlavní kniha, kniha analytických účtů, kniha podrozvahových účtů. [10] 

 

5.2.3 Smlouva o půjčce 

Smlouvu o půjčce popisuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který je od 1. 1. 2014 

nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem. Dle tohoto zákona 

přenechává věřitel dluţníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dluţník se 

zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Zákon dává moţnost 

dohodnout při půjčení peněţité částky i úroky popř. místo plnění úroků. [8] 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/
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5.2.4 Smlouva o úvěru 

Smlouva o úvěru se řídila zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákon, který je od 1. 1. 2014 

taktéţ nahrazen s menšími změnami zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským 

zákoníkem. Jednou z těchto změn je označení stran, označení věřitel a dluţník se změnilo 

na úvěrovaný a úvěrující. Předmětem této smlouvy je poskytnutí úvěrujícím úvěrovanému 

na jeho poţádání a v jeho prospěch peněţní prostředky do určité výše, a úvěrovaný je 

povinen tyto prostředky vrátit a zaplatit úroky. [8] 

 

5.2.5 Evidence hmotného majetku 

Evidence hmotného majetku se stává důleţitou při daňové kontrole, kdy je důleţitý přehled 

o majetku.  Evidovat by se mělo: popis a údaje identifikující majetek, případně pořadové 

číslo; ocenění majetku; datum a způsob pořízení; způsob vyuţití; datum uvedení do uţívání 

(hlavně u majetku pořizovaného postupně); zvolený způsob daňových odpisů (rovnoměrný 

- zrychlený); částky daňových odpisů za kaţdý rok a zůstatkové ceny; datum a způsob 

vyřazení. Evidence se uskutečňuje v inventární knize nebo na inventární kartě. Daňové 

odpisy se pouţívají pro účely výpočtu daňového základu podniku pro daň z příjmů. Způsob 

výpočtu je tedy upraven zákonem č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů. [17] 

 

5.2.6 Smlouva o převodu nemovitosti 

Smlouva o převodu nemovitosti můţe být kupní, darovací nebo jiná smlouva. Občanský 

zákoník řídí převod vlastnického práva. Převod nemovitých věcí musí být proveden 

písemnou formou. Aby byl tento převod skutečně realizován, musí být proveden zápis do 

veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí. K převodním účinkům smlouvy dochází 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, zpětně k okamţiku (tedy dni, hodině, 

minutě a sekundě) podání návrhu na vklad. [8] 

Kupní smlouvu upravuje nový občanský zákoník. Kupní smlouvou se prodávající 

zavazuje, ţe kupujícímu odevzdá danou věc a umoţní mu nabýt vlastnické právo. A 

kupující se zavazuje, ţe věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. [8] 

http://www.jakpodnikat.cz/odpisy-majetku.php
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/plne-zneni/
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Je-li převod nemovitosti realizován bezúplatně, děje se tak prostřednictvím 

darovací smlouvy během ţivota dárce, nejčastěji tomu je mez příbuznými. Darovací 

smlouvu taktéţ popisuje nový občanský zákoník. [8] 

 

 

5.2.7 Smlouva o zřízení věcného břemene 

Podoba věcných břemen, konkrétně sluţebností se inspiruje v občanském zákoníku z roku 

1937. NOZ upravuje však věcná břemena podrobněji. Věcným břemenem se rozumí věcné 

právo k věci cizí, které omezuje vlastníka věci ve prospěch někoho jiného tak, ţe je 

povinen něco strpět či se něčeho zdrţet (pasivní povinnost neboli sluţebnost) nebo něco 

dát či něco konat (aktivní povinnost neboli reálné břemeno). Sluţebnost lze nabýt 

smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydrţením, na základě zákona nebo rozhodnutí 

orgánu veřejné moci (soudu, správního úřadu). Reálné břemeno lze sjednat jen k věci 

zapsané do veřejného seznamu a můţe být zřízeno pouze smlouvou. [8] 

 

5.2.8 Výpis z katastru nemovitosti 

Vlastnictví nemovitosti se prokazuje výpisem z katastru nemovitosti. Výpis z katastru 

nemovitosti jinak řečený list vlastnictví (LV), je veřejnou listinou, která udává stav 

nemovitosti evidované v katastru nemovitosti k okamţiku vyhotovení listu vlastnictví. List 

vlastnictví musí obsahovat: číslo LV, datum, kulaté razítko katastrálního úřadu, jméno a 

podpis zaměstnance úřadu, kolek nebo doloţku o úhradě správního poplatku. [16] 

 

5.2.9 Nájemní smlouva 

Nájemní smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem. Nájemní 

smlouvou pronajímatel přenechává za dohodnutou částku (nájemné) nájemci věc, aby ji 

dočasně (ve sjednané době) uţíval nebo z ní bral i uţitky. [8] 

Nájmem a podnájmem nebytových prostor se zaobíral zákon č. 116/1990 Sb., o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor, ale 1. 1. 2014 je také nahrazen novým občanským 

zákoníkem. [8] 
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5.2.10 Písemný souhlas pronajímatele 

Souhlas pronajímatele s podnájmem je potřebný, kdyţ chce nájemce předmět nájmu nechat 

k uţívání třetí osobě. V případě neuděleného souhlasu pronajímatele by se povaţovalo 

nájemcovo jednání za hrubé porušení povinností. Písemný souhlas je nutný, pokud je i 

nájemní smlouva v písemném formátu. Smlouva o nájmu však můţe podnájem zcela 

vyloučit, nebo naopak předběţně povolit. [12] 

 

5.2.11 Písemnosti k pojištění nemovitosti 

Pojištění nemovitosti ať uţ proti poţáru, povodním, sesuvům půdy, ale také proti 

vandalismu, odcizení stavebních částí budovy apod. zajišťuje pojistná smlouva. Pojistná 

smlouva spadá od 1. 1. 2014 také pod nový občanský zákoník. [8] 

 

5.2.12 Smlouvy se stavebními a jinými specializovanými firmami 

Nejčastější smlouvou ve stavebnictví týkajících se stavebních úprav či rekonstrukcí je 

smlouva o dílo. Tuto smlouvu upravuje zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 

forma můţe být písemná či ústní. Hlavní roli zde hraje zhotovitel a objednatel, zhotovitel 

se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeční pro objednatele dílo a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se myslí zhotovení určité věci (která nespadá 

pod kupní smlouvu), také údrţba, oprava nebo úprava věci, nebo činnosti s jiným 

výsledkem.[8] 

 

5.2.13 Smlouvy s dodavateli energií 

Zde patří důleţité smlouvy, které zajistí dodávku tepla a teplé vody, dodávku elektrické 

energie, dodávku plynu, dodávku vody a odvodu odpadních vod a např. odvozu odpadů. 

Smluvními stranami jsou dodavatel, který dodá dohodnuté a objednatel, který objednává a 

platí za sjednanou věc.  
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5.2.14 Kolaudační souhlas 

Kolaudační souhlas vyţadují stavby, jejíţ vlastnosti nemohou budoucí uţivatelé ovlivnit, 

například nemocnice, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba dopravní 

a občanské infrastruktury stavba apod. a stavba, u které bylo stanoveno provedení 

zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou. Souhlas vydává na 

ţádost stavebníka příslušný stavební úřad, dle Stavebního zákona. [7] 

 

5.2.15 Povolení k předčasnému užívání stavby 

Povolení k předčasnému uţívání stavby vydává na ţádost stavebníka příslušný stavební 

úřad před úplným dokončením stavby, v případě ţe to nemá závaţný vliv na uţivatelnost 

stavby, bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo ţivotního prostředí. Toto povolení je 

časově omezené a řízené dle Stavebního zákona.[7] 

 

5.2.16 Povolení zkušebního provozu 

Zkušebním provozem stavby se zjišťuje funkčnost a vlastnosti stavby podle projektové 

dokumentace. Zkušební provoz povoluje stavební úřad na odůvodněnou ţádost stavebníka 

nebo nařídí na základě poţadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. 

V rozhodnutí se uvádí doba trvání, a je-li to nutné podmínky pro přechod zkušebního 

provozu do uţívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k 

ţádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  Zkušební provoz je rovněţ popsán ve Stavebním 

zákoně. [7] 

 

5.2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace  

Dokumentace skutečného provedení stavby zkráceně nazývána DSPS, hraje pro správu 

majetku důleţitou roli, jelikoţ je to poslední dokumentace, kterou nařizuje legislativa a bez 

které nemůţeme získat kolaudační souhlas. Tato dokumentace se vytváří po dokončení 

stavby. [2] 

Vytváří se v důsledku toho, ţe během výstavby se často změní pouţité materiály a 

stavební postupy. V důsledku toho se stává původní dokumentace nepřesnou, coţ by 

mohlo mít nevhodné dopady na její provoz. Díky informovanosti o aktuálním stavu se 
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stává DSPS jednou z nejdůleţitějších dokumentací staveb. Do této dokumentace se 

doplňují i změny vzniklé v průběhu ţivotnosti stavby.  U méně rozsáhlých staveb můţe být 

DSPS nahrazena úředně ověřenou kopii projektové dokumentace doplněnou o výkresy 

odchylek a jiných změněných skutečností.[2] 

DSPS musí být uchovávána po celou dobu ţivotnosti stavby a musí průběţně 

doplňována o případné změny. Při změně majitelů se musí tato dokumentace předat 

novému majiteli stavby.[7] 

Pro správce budov můţe slouţit DSPS jako podklad pro: 

- Pasportizace 

- Orientační plán objektu 

- Space management 

- Plán údrţby a obnovy 

- Provozní řád  

- A mnoho dalších.[2] 

Rozsah a obsah dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2066 Sb. Vyhláška nám říká, 

ţe dokumentace musí obsahovat části A-E: 

 A. Průvodní zpráva 

 B. Souhrnná technická zpráva 

 C. Situační výkresy 

 D. Výkresová dokumentace 

 E. Geodetická část, 

s tím ţe rozsah a obsah jednotlivých částí se upravuje podle druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, stavebně technickém stavu apod. V jednoduchých případech stačí 

zjednodušená dokumentace tzv. pasport stavby, který obsahuje části A-D. [6] 

 

5.2.18 Geometrický plán 

Geometrický plán hraje důleţitou roli při grafických změnách v katastru nemovitosti (KN), 

při kaţdé takovéto změně je nutno doloţit listinu, jejíţ důleţitou součástí je právě 

geometrický plán. Zjednodušeně řečeno je to podklad pro změny psané do katastru 

nemovitosti. Výhodou je jeho neomezená platnost, která je porušena jen v případě změny 
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ve výkazu výměr geometrického plánu na dotčených parcelách. Vypracovává se tedy po 

kaţdé, kdyţ dojde na části pozemku ke změně, kterou je nutno zapsat a zakreslit do 

katastru nemovitosti. S geometrickým plánem se můţeme setkat v případech, kdy je nutno 

zaměřit rozestavěnou stavbu z důvodu zápisu do KN se záměrem získat úvěr, nebo 

z důvodu zaměření dokončené stavby před kolaudací apod. [15] 

Geometrický plán graficky ukazuje tvar dotčených nemovitostí jak před změnou, 

tak po změně. Kaţdý geometrický plán musí být samozřejmě potvrzen příslušným 

katastrálním úřadem. [15] 

 

5.2.19 Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 

Stavební deník je nutný u staveb, které poţadují stavební povolení nebo ohlášení, u staveb 

uvedených v §104 odst. 1, písmena e) aţ k) stavebního zákona postačí jednoduchý záznam 

o stavbě.[7] 

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vede zhotovitel stavby, u stavby 

prováděné svépomocí jej vede stavebník. Deník musí být veden ode dne předání a převzetí 

staveniště aţ do dne dokončení stavby, v tomto okamţiku předá stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě zhotovitel stavebníkovi. Musí být uloţen na stavbě na 

přístupném místě, aby se do něj mohly kdykoliv podívat všechny oprávněné osoby.  

Záznamy mohou zapisovat: stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, technický dozor 

investora, autorský dozor, koordinátor BOZP a další oprávněné osoby. [7] 

Listy stavebního deníku se skládají ze dvou kopií, originál a kopii pro stavebníka a 

kopii pro zhotovitele. Vlastník je ze zákona povinen uchovávat stavební deník 10 let od 

vydání kolaudačního souhlasu. Obsahové náleţitosti stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. Obsah stavebního deníku se skládá z části A-C: 

 A. Identifikační údaje 

 B. Záznamy ve stavebním deníku 

 C. Vedení stavebního deníku [7] 
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5.2.20 Pasportizace staveb 

Pasportizace v překladu znamená technická inventura stavu, z čehoţ vyplývá, ţe 

nám udává informace o aktuálním stavebnětechnickém stavu daného objektu. Pasportizace 

slouţí k: ekonomické bilanci objektu, poţadavkům na investice a opravy, plánování a 

optimalizaci vynaloţených nákladů na údrţbu a obnovu, zpracování energetického průkazu 

budovy, komplexnímu hodnocení kvality budov v rámci ţivotního cyklu, hodnocení 

nákladů ţivotního cyklu budov. Výsled pasportizace se nazývá pasport.[3] 

Pasporty rozlišujeme podle účelu na: 

 prostorový pasport (stavební objekt a jeho okolí) 

 stavební pasport (detailní popis budovy a jejího vnitřního sloţení)  

 technický pasport (popis majetku technického rázu) 

 technologický pasport (technologická zařízení budovy) [3] 

 

5.2.21 Písemnosti provozu – standardní návod na užívání a provozní řád 

Standardní návod na uţívání 

Standardní návod na uţívání se vytváří jako „Nápověda“ pro uţivatele, říká nám, 

jak zacházet s budovou, jak se o ni starat a uţívat ji tak, aby nedocházelo k poruchám a 

vadám. Vytváří se pro uţivatele budovy, aby měli k dispozici pokyny a pravidla pro 

správné zacházení s objektem a jeho vybavením. Tento návod se stává nástrojem pro 

ideální stavební a technickou údrţbu. Vytvořit se jej můţe kaţdý, kdo jej potřebuje, např. 

dodavatel stavebního díla pro stavebníka nebo vlastník bytové jednotky pro nájemce. Díky 

těmto návodům se pak lépe řeší případné uznávání reklamací, dotazů jak správně budovu 

uţívat, jaké úklidové prostředky pouţívat apod. Standardní návod na uţívání není 

specifikován ţádným předpisem, takţe je jen na zpracovateli, jak bude vypadat.  [Cvičení 

základy správy majetku]  

V příloze č. 6 nalezneme vytvořený standardní návod na uţívání rodinného domu. 

Provozní řád 

Provozní řád (PŘ) je základem pro organizování činností zajišťujících plynulý a 

bezporuchový provoz daného zařízení neboli soupis pravidel pro provozování. Řídí se jím 
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činnost provozu, povinnosti obsluhy, pravidla bezpečnosti, havarijní opatření, provozní 

doba zařízení apod. Provozní řády mohou být na provoz v budově (domovní řád, školní řád 

apod.), provozní soubor (kotelna, ČOV apod.) a zařízení jako jsou: bezpečnostní systémy, 

datové a telefonní rozvody, rozvod tepla, zdroj chladu apod., které neohroţují bezpečnost a 

zdraví osob, neohroţují majetek a ŢP tak je vytvoření provozního řádu pouze doporučené 

nikoliv povinné. Provozní řády popisují tyto provozní situace, provozní situace, u kterých 

známe příčinu předem a provozní situace, u kterých příčinu neznáme. Provozní situace, 

které známe předem, se dělí na:  

 trvalé provozní situace, při kterých lze zaručit optimální úroveň 

provozu 

 krátkodobé (přechodné) provozní situace, při kterých zaručujeme 

jakost provozu ve stanovených mezích při uplatnění přechodných 

opatření 

 mimořádné provozní situace, při kterých nezaručujeme jakost 

provozu ve stanovených mezích, ale pouze bezpečnost osob a v 

maximální míře zachování majetku a budov. 

Osnova PŘ musí vyhovovat poţadavkům na stavby vymezených vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o technických poţadavcích na stavby. [Cvičení základy správy majetku] 

 

5.2.22 Revize a kontroly 

Revize a jejich lhůty pro provádění jsou dány právními a technickými předpisy pro 

jednotlivé druhy technických či vyhrazených zařízení. Mezi vyhrazená technická zařízení 

se řadí: 

 vyhrazená tlaková zařízení 

 vyhrazená zdvihací zařízení  

 vyhrazená elektrická zařízení 

 vyhrazená plynová zařízení 

 vyhrazená poţárně bezpečnostní zařízení[19] 
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Revize je oprávněn provádět pouze příslušný revizní technik. Výsledným 

dokumentem revize je zpráva o revizi, ze které zjistíme aktuální stav zařízení 

z bezpečnostního hlediska. Revizní zpráva obsahuje druh a ohraničení revize, pouţitou 

dokumentaci, prohlídky, měření či zkoušky, zjištěné závady a zhodnocení. Uchovávat 

revizní zpráva je nucen provozovatel zařízení. Zpráva musí být uchovávána do doby 

vyhotovení další zprávy. [2] 

O výsledku kontroly se dozvíme ze zprávy o kontrole, která obsahuje soupis 

povedených úkonů, výsledky případných zkoušek a měření, ze kterých je jasný stav 

zařízení v rozsahu provedených zkoušek. Výsledky zkoušek a revizí musí být zapsány 

do revizního deníku. [2] 

 Abychom měli přehled o všech revizích a o jejich platnostech je potřeba si vytvořit 

plán kontrol a revizí. Nejčastějším způsobem jejich vytvoření se stal tabulkový a 

textový editor.  

 

5.2.23 Pracovní smlouva 

Právní vztahy vznikající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravuje zákon č. 

262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění. [9] 

Pracovní smlouvou se zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Forma smlouvy je vţdy písemná a trvání pracovního poměru je na dobu 

určitou nebo neurčitou. Pracovní smlouva musí obsahovat: 

 druh práce,  

 místo nebo místa výkonu práce,  

 den nástupu do práce. [9] 

 

5.2.24 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Mezi tyto dohody patří: dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti 

(DPČ). [9] 
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Maximální rozsah výkonu práce u dohody o provedení práce je 300 hodin za rok, 

zatímco u dohody o pracovní činnosti je to pouze 20 hodin za týden. Dalšími rozdíly mezi 

těmito dohodami jsou u zdravotního a sociálního pojištění, u DPP se zdravotní i sociální 

pojištění pohybuje od 10 001 Kč za měsíc a u DPČ se tato pojištění pohybují od  2500Kč 

za měsíc. U obou dohod platí stejná daň z příjmu a to je 15% a obě dohody se uzavírají 

písemnou formou. [9] 
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6 Uchovávání dokumentace 

 

Činnost správce majetku závisí nejen na obsahu a rozsahu dokumentace ale také na jejím 

řádném uchovávání a evidenci. Pro svou práci musí mít správce řádný přehled o provozní 

dokumentaci, o jejím umístění, o její platnosti a její aktualizaci. Také je důleţitý výběr 

formy uchovávání dokumentace.  

 Všechny dokumenty musí být ukládány bezpečně a musí být zajištěny proti 

poškození, ztrátě či manipulaci neoprávněnými osobami.  Právní normy nedovolují 

doklady ničit, nýbrţ přikazují jejich archivaci. 

 Doby povinného archivování a skartační lhůty bohuţel nenajdeme v jednom 

právním předpise tj. v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě v platném 

znění. Například uchovávání dokumentace o vstupním školení a případných změnách musí 

být uchovávána nejméně po dobu zaměstnání zaměstnance ve firmě podle zákona č. 

262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, v platném znění.[9] Zákon č. 137/2006 Sb., zákon o 

veřejných zakázkách stanovuje, ţe je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné 

zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky po dobu 10 let od uzavření smlouvy, 

její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

Stavební deník je vlastník ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu povinen uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. [7]Z toho 

vyplývá, ţe doba uchovávání kaţdé dokumentace je rozdílná a spadá pod své zákony či 

vyhlášky.  

 

6.1 Způsob uchovávání  

 

Nabízí se dva způsoby uchovávání dokumentace – papírová a digitální. 

Papírová podoba dokumentů obsahuje oproti digitální pár nevýhod. Uchovávání 

dokumentů v papírové podobě má velké prostorové nároky. Čitelnost těchto dokumentů se 

s postupem času vytrácí. A její uchovávání vyţaduje vytvoření propracovaného systému 

k zajištění přehlednosti.  
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Digitální zpracování se lépe archivuje, přemisťování dat je také mnohem rychlejší a 

jednodušší neţ u papírové podoby. Aktualizace těchto dat představuje mnohdy jen pár 

minut. V digitální podobě máme i moţnost kopírování dokumentů mezi sebou a do 

různých sloţek najednou. Díky tomu můţeme i dokumenty přeposílat. Zálohování digitální 

podoby má taky mnoho moţností, nabízí se zde moţnost CD, DVD, flash disku a další.  

 

6.2 Formát PDF 

 

Vyzkoušeným způsobem, jak sdílet dokumentaci v digitální podobě se stal formát PDF 

(Portable Document Format). PDF je formát slouţící k spolehlivé výměně dokumentů. 

Jeho výhodou je nezávislost na softwaru, hardwaru či operačním systému. Můţe obsahovat 

odkazy a tlačítka, pole formulářů, zvuk, video a obchodní logiku a také elektronický 

podpis. Vyvinula jej společnost Adobe, díky které je dnes otevřený standard pod záštitou 

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). [11] 

Vlastnosti souboru PDF:  

 Zachovávají si stejný vzhled ve všech platformách i zařízeních. 

 Splňují standardy ISO 32000 pro výměnu elektronických dokumentů, včetně 

standardů PDF se zvláštním určením. 

 Mohou být chráněny heslem, pro znemoţnění kopírování či úpravy. 

 Dají se redigovat, aby bylo moţné trvale odstranit citlivé informace. 

 Uchovávají všechny informace zdrojových souborů, dokonce i při kombinaci textů, 

grafik, zvuků, 3D map a dalších prvků v jednom souboru. 

 Snadno se prohledávají, včetně naskenovaného textu, který byl převeden pomocí 

technologie elektronického rozpoznávání písma. [11] 

 

 

https://acrobat.adobe.com/cz/cs/how-to/pdf-file-password-permissions.html
https://acrobat.adobe.com/cz/cs/how-to/merge-combine-pdf-files-online.html
https://acrobat.adobe.com/cz/cs/how-to/convert-jpeg-tiff-scan-to-pdf.html
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6.3Autorizovaná konverze dokumentů 

 

Autorizovaná konverze představuje převedení dokumentu v listinné podobě do 

elektronické podoby a naopak, převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. 

Dokument, který takto vznikl, má stejnou platnost a účinnost jako dosud pouţívaná a 

ověřená kopie. Ověřovací doloţka kaţdé provedené konverze se ukládá do centrálního 

úloţiště ověřovacích doloţek. [13] 

Výstupem převedeného dokumentu neboli konverze z listinné do elektronické 

podoby je formát PDF. Při opačném ději je vstupním dokumentem také formát PDF, ale 

zde nesmí chybět potvrzení o vloţení dokumentu do datového úloţiště pro potřeby 

konverze, který obsahuje identifikaci dokumentu. [13] 

Autorizovaná konverze se dělí podle funkce na autorizovanou konverzi na 

ţádost a autorizovanou konverzi z moci úřední. [13] 

Legislativou toho úkonu je zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. 

Technické parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009, o stanovení 

podrobností provádění autorizované konverze dokumentů. [13] 

Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat. 

Mezi tyto dokumenty patří: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský 

průkaz, vojenská kníţka, sluţební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský 

lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní kníţka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, 

los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby. [13] 

 

 

 

 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/478
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/478
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/478
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/469
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67315&fulltext=&nr=300~2F2008&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68874&fulltext=&nr=193~2F2009&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67315&fulltext=&nr=300~2F2008&part=&name=&rpp=15#local-content
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7 Řízení dokumentace 

 

 7.1 Management kvality 

 

Management kvality je v praxi pouţíván jako důleţitá součást celkového systému řízení 

jakékoliv organizace.  Proces managementu kvality dosáhne dokonalosti při dodrţení 

těchto důleţitých funkcí:  

- Spokojenost zákazníků 

- Kvalitní prostředí vhodné k rozvoji organizace 

- Vyuţívání minimální spotřeby zdrojů [25] 

Mezi základní procesy managementu kvality patří stanovování politiky kvality, 

definování cílů kvality, plánování kvality, řízení kvality na operativní úrovni, - 

prokazování kvality, zlepšování kvality, řízení lidských zdrojů apod. Díky čemuţ se stal 

souborem na sebe navazujících procesů. [25] 

Důleţitou normou pro management kvality je norma ČSN EN ISO 9001, kde jsou 

specifikovány poţadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace 

pouţívat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.  

Také po organizacích vyţaduje dokumentované postupy pro řízení dokumentů a pro řízení 

záznamů, které jsou společným jmenovatelem pro zpracování dalších dokumentů, 

vyţadovaných touto normou. [25] 

  

 

Směrnice pro řízení dokumentů a záznamů stanovuje postupy, pravomoci a 

odpovědnosti pro:  

- řízení interních dokumentů (vznik nových dokumentů, změny existujících 

dokumentů, rušení existujících dokumentů, publikování, distribuci a 

uchovávání dokumentů, revizi dokumentů) 
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-  řízení externích dokumentů  

- řízení záznamů. [25] 

Organizace si tímto vytvoří vypracované a zavedené postupy pro řízení všech 

pouţívaných dokumentů ať uţ interního či externího původu. Právě na úkor přehlednosti 

pouţívané dokumentace jsem vytvořila tabulky s výpisem pouţívané dokumentace pro 

výkon správy majetku. Tabulky jsou rozděleny podle charakteru v přílohách č. 1-4. Pro 

nejzajímavější dokumentaci pro správu majetku, jsem vytvořila tabulku v příloze č. 5, ve 

které naleznete rozdělení podle úrovní plánování, kterým je věnována následující kapitola. 

 

 7.2 Úrovně plánování 

 

Norma ČSN EN 15 221 specifikuje 3 úrovně plánování facility managementu: strategické, 

taktické, operativní (viz. Obr. č. 3) [4] 

 

Obr.3 Úrovně plánování a jejich časová působnost, Zdroj[1] 

 Strategická úroveň má charakter 3-5 let a předpokládá dlouhodobé dosaţení cílů 

organizace pomocí: 

 definice facility management strategie 

 vytvoření FM politiky prostřednictvím návodů pro celkovou správu  

 podnětu rizikové analýzy a poskytnutí pokynů na přizpůsobení změn v organizaci 

 sledování vlivu zařízení budov na hlavní činnosti, vnější prostředí a společnost 
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 kladných vztahů s okolními subjekty. [4] 

 

Obr.4 FM procesy na strategické úrovni, Zdroj[1] 

 Taktická úroveň se snaţí v rozmezí 1 roku naplnit cíle strategické úrovně, děje se 

tak pomocí: 

 splnění návodů vytvořených ve strategické úrovni 

 vytvoření rozpočtových plánů 

 převedení podnikatelských záměrů na provozní úroveň 

 kontrola plnění jednotlivých legislativ a směrnic 

 vedení projektů, procesů apod. [4] 

 

Obr.5 FM procesy na taktické úrovni, Zdroj[1]  

 

Operativní neboli provozní úroveň počítá v horizontu týdne, měsíce, ročního kvartálu 

se splněním cíle, kterým je tvorba vhodného prostředí pro uţivatele, pomocí: 
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 potřebných dodávek sluţeb 

 plánu kontroly a doručení sluţeb 

 sledování potřeb uţivatelů 

 shromaţďování dat pro hodnocení sluţeb 

 reportování na taktickou úroveň 

 spolupráce s poskytovateli dodávek. [4] 

 

Obr.6 FM procesy na provozní úrovni, Zdroj [1]  

 

7.3 Provozní dokumentace podle typu stavby 

 

Další moţností rozdělení provozní dokumentace je podle klasifikace staveb.  

Klasifikace staveb:   

 Stavby výrobní - stavby průmyslové 

  - stavby zemědělské 

 Stavby nevýrobní - obytné budovy 

    - občanské vybavení 
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 Stavby dopravní a speciální 

 Obytnými budova se myslí stavby pro bydlení, přesněji specifikováno jako rodinné 

domy a bytové domy. Pod názvem stavby občanské vybavení si můţeme představit stavby 

pro výchovu a školství, pro zdravotnictví, pro sociální péči, pro distribuci, pro veřejné 

stravování, pro veřejné ubytování, pro administrativu, pro kulturu, pro sport a ostatní 

činnost. Mezi stavby dopravní a speciální se řadí například odstavné a parkovací plochy, 

jednotlivé druhy garáţí, čerpací stanice, místní komunikace, zastávky a stanoviště. 

 Abych získala podrobnější přehled o vyuţívání provozní dokumentace v různých 

typech staveb, udělala jsem průzkum ve vybraných institutech z oblasti stavby pro 

výchovu a školství a průmyslových staveb. Cílem průzkumu bylo zjištění, které typy 

provozní dokumentace jsou při výkonu správy majetku v jednotlivých odvětvích staveb 

pouţívány. Výsledky průzkumu nalezneme v příloze č. 7.  

 Do kaţdého institutu jsem zaslala přehlednou tabulku provozní dokumentace, ve 

které jsem ţádala zaznačení pouţívané dokumentace. Také jsem se v kaţdé z oslovených 

firem ptala, zda u nich správu majetku vykonává přímo určený správce.  

Z oblasti průmyslu jsem oslovila firmu EKOMILK a.s., tato společnost se 

specializuje na výrobu čerstvých mlékárenských výrobků a Biomléčných výrobků. Správu 

majetku v této firmě vykonává vedoucí údrţby. Druhou vybranou stavbou byla základní 

škola, jejíţ název nebude zmiňován. Ve škole vykonává správu majetku ředitelka školy 

spolu se školníkem.  
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8 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehledovou tabulku zaloţenou na rešerši provozní 

dokumentace, kterou jsem rozdělila do částí ekonomického, právního, technického a 

provozního charakteru oblastí správy majetku. Kaţdý nově nastupující správce majetku by 

si měl vytvořit přehled provozní dokumentace potřebné ke své práci z důvodu zefektivnění 

jeho práce. 

S rešerší provozní dokumentace jsem se obrátila i na praxi a oslovila firmu z oblasti 

průmyslu a občanského vybavení, abych zjistila, zda je vytvořený přehled provozní 

dokumentace dostačující. Výsledkem tohoto průzkumu bylo zjištění, ţe tyto instituce 

nemají pro správu majetku určeného správce, ale řadu zaměstnanců, kteří tuto funkci 

společně vykonávají. Dalším zjištěním bylo, ţe část provozní dokumentace neurčili jako 

potřebnou k této práci.  

Správce majetku by měl být s touto dokumentací v neustálém kontaktu, a proto 

musí mít také zaveden řádný systém uchovávání, který bych doporučila v elektronické 

podobě, která zajišťuje přehlednost, jednoduchou práci a moţný přehled nad aktuálností 

dokumentace. Elektronická podoba se zajišťuje například formátem PDF, který je rovněţ 

popsán v této práci. Zajímavostí související s elektronickou či papírovou podobou 

dokumentů, bylo zjištění moţnosti převedení elektronické podoby do papírové či naopak 

pomocí autorizované konverze dokumentů. 

V teoretické části jsem stručně charakterizovala jednotlivé provozní dokumentace a 

legislativní povinnost pořízení některých druhů provozní dokumentace. Nejdůleţitější 

legislativou je stavební zákon, kromě něj jsem zmínila i jeho vyhlášku č. 499/2009 Sb., 

České technické normy, které nejsou závazné ale doporučované a nakonec také vyhlášky 

týkající se vyhrazených technických zařízení. V oblasti technických vyhrazených 

zařízeních má důleţitou roli technická inspekce České republiky, která vykonává státní 

odborný dozor nad bezpečností těchto zařízení.  

Z přehledu provozní dokumentace jsem si vybrala jednu dokumentaci, kterou jsem 

vytvořila jako součást praktické části. Touto dokumentací se stal standardní návod na 

uţívání rodinného domu. Vytvořila jsem jej v podobě obecného návodu pro uţivatele 

domu. Nový občanský zákoník bere stavbu jako věc, stavba je totiţ součástí pozemku a ten 
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je brán jako nemovitost, která má označení jako nemovitá věc. Při prodeji věci musí 

výrobce dodat návod k uţívání, z čehoţ vyplývá důleţitost standardního návodu na uţívání 

staveb.  

V praktické části jsem se zmínila i o úrovních plánování, ve kterých správce 

majetku působí. Působení se rozděluje do třech hlavních úrovní a to strategické, taktické a 

operativní, které jsou charakterizovány časovou působností. Pro nástin plánování facility 

manaţera jsem rozdělila nejzajímavější provozní dokumentace podle těchto tří úrovní.  

Zajímavým zmíněním je management kvality, díky kterému si organizace vytváří 

vypracované a zavedené postupy pro řízení všech pouţívaných dokumentů. 

 Závěrem práce je vypracování přehledu provozní dokumentace, který slouţí jako 

pomůcka k rychlému zorientování se v dokumentaci pro správu majetku.  
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veřejného seznamu 

 Smlouva o zřízení zástavního práva 

 Smlouva o zřízení věcného břemene 

 Výpis z katastru nemovitosti (veřejného 

seznamu): 

o List vlastnictví 

 

 Písemnosti související s nájmem 

 

 Nájemní smlouva: 

o Písemná výpověď nájemní smlouvy 

 Písemný souhlas pronajímatele 

 

 

 

 

 Písemnosti k pojištění nemovitosti 

 

 Pojistná smlouva 

 

 Smluvní zajištění správy majetku 

 

 Outsourcing 

 Insourcing 
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Přehled provozní dokumentace 

provozního charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Písemnosti související s prováděním údržby, oprav a zajišťováním služeb  

   

 Plán údržby, zápisy o provádění údržby 

 Smlouvy se stavebními a jinými specializovanými firmami: 

o Smlouva o dílo 

 Smlouvy s dodavateli energií a služeb: 

o Smlouva o dodávce vody 

 Evidence měřičů 

o Smlouvy o dodávce tepla a teplé vody 

 Evidence měřičů 

o Smlouva o dodávce elektrické energie 

 Evidence měřičů 

o Smlouva o dodávce plynu 

 Evidence měřičů 

o Smlouva o odvodu odpadních vod 

o Smlouva o zajištění úklidu 

 Úklidový plán 

o Smlouva o odvozu a likvidaci odpadu 

 Plán odpadového hospodářství 

o Smlouva o údrţbě vnějších prostor 

o Smlouvy se zabezpečovacími firmami 

 

 Písemnosti ke stavbě o stavebně technickém stavu 

 

 Kolaudační souhlas 

 Povolení k předčasnému užívání stavby 

 Povolení zkušebního provozu 

 Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 

 Dokumentace skutečného provedení stavby: 

o Geometrický plán 

 Doklad o přidělení čísla popisného 

 Znalecké posudky o ceně 

 Pasportizace: 

o Prostorový pasport 

o Stavební pasport 

o Technický pasport 

o Technologický pasport 

 

 Písemnosti provozu: 

o Standardní návod na uţívání 

o Provozní řád 

 Budovy 

- Domovní řád objektu 

- Provozní řády vybraných prostor 

 Technologií 

- Provozní řády technologických zařízení 

 Provozu 

- Provozní předpisy výrobce PPV 

- Místní provozní předpisy MPP 

 Požární bezpečnost a BOZP: 

o Dokumentace poţární ochrany 

 Poţární řád 

 Poţární poplachové směrnice 

 Poţární evakuační plán 

 Dokumentace zdolávání poţáru 

o Dokumentace BOZP 

 Prevence rizik 

 Organizační směrnice 

 Péče o zdraví zaměstnanců 

 Školení, prověrky  

 Dokumentace o pracovních úrazech 

 Bezpečnostní značky 

 Technická dokumentace k zařízením a technologiím 

 Provozní bezpečnostní předpisy 

 Provozní řády a provozní deníky 

 Seznam prací zakázaným ţenám 
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Přehled provozní dokumentace 

technického charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Revize a kontroly  

   

 Servisní smlouvy, smlouvy o provádění revizí: 

o Plán revizí, odborných 

prohlídek a servisních činností 

o Revizní deník 

 Zpráva o revizi 

- VTZ tlaková 

- VTZ zdvihací 

- VTZ elektrická 

- VTZ plynová 

- Vyhrazená PBZ 

 Zpráva o kontrole 

 

 

 Pracovní smlouvy a další dohody o pracích 

 

 Pracovní smlouva 

 Dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr 

o Dohoda o provedení práce 

o Dohoda o pracovní činnosti 
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Rozdělení vybrané provozní dokumentace podle 

úrovní plánování 



  

 

          Strategické Taktické  Operativní 

Revize a kontroly 

Servisní smlouvy, smlouvy 

o provádění revizí 

Plán revizí, odborných 

prohlídek a servisních 

činností           

  

 

Revizní deník Zpráva o revizi VTZ tlaková       

  

 

    VTZ zdvihací       

  

 

    VTZ plynová       

  

 

    VTZ elektrická       

  

 

    Vyhrazená PBZ       

      Zpráva o kontrole         

Pracovní smlouvy a další 

dohody o pracích Pracovní smlouva             

  

Dohody o pracích 

konaných mimo pracovní 

poměr Dohoda o provedení práce           

    Dohoda o pracovní činnosti           

 

 

 

 

 



  

 

          Strategické Taktické  Operativní 

Písemnosti související s prováděním 

údrţby, oprav a zajišťováním sluţeb 

Plán údrţby, zápisy o provádění 

údrţby             

  

Smlouvy se stavebními a jinými 

specializovanými firmami Smlouva o dílo           

  

Smlouvy s dodavateli energií a 

sluţeb Smlouva o dodávce vody Evidence měřičů         

    

Smlouvy o dodávce tepla a teplé 

vody Evidence měřičů         

    Smlouva o dodávce elektr.energie Evidence měřičů         

    Smlouva o dodávce plynu Evidence měřičů         

    Smlouva o odvodu odpadních vod           

    Smlouva o zajištění úklidu Úklidový plán         

    

Smlouva o odvozu a likvidaci 

odpadu Plán odpadového hospodářství         

    Smlouva o údrţbě vnějších prostor           

    

Smlouvy se zabezpečovacími 

firmami           

Písemnosti ke stavbě o stavebně 

technickém stavu Pasportizace Prostorový pasport           

    Stavební pasport           

    Technický pasport           

    Technologický pasport           

  Písemnosti provozu Standardní návod na uţívání           

    Provozní řád Budovy Domovní řád objektu       

        PŘ vybraných prostor       

      Technologií PŘ technologických zařízení       

      Provozu Provozní předpisy výrobce PPV       

        Místní provozní předpisy       

  Poţární bezpečnost a BOZP Dokumentace poţární ochrany Poţární řád         

  

 

  Poţární poplachové směrnice         

  

 

  Poţární evakuační plán         

  

 

  Dokumentace zdolávání poţáru         

  

 

Dokumentace BOZP Prevence rizik         

  

 

  Organizační směrnice         

  

 

  Péče o zdraví zaměstnanců         

  

 

  Školení, prověrky          

  

 

  

Dokumentace o pracovních 

úrazech         

  

 

  Bezpečnostní značky         

  

 

  

Technická dokumentace k 

zařízením a technologiím         

  

 

  Provozní bezpečnostní předpisy         

  

 

  

Provozní řády a provozní 

deníky         

      Seznam prací zakázaným ţenám         
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Standardní návod na užívání rodinného domu 

 

1. Základní informace o objektu 

 

Objekt: Rodinný dům 

Místo stavby: Rychaltice č. p. 89 

Parcelní číslo: st. 97 

Kraj: Moravskoslezský 

Majitel domu: Michna Pavel 

Výstavba: r. 1960 

Rekonstrukce: r. 1998  

OP: 866 m³ 

 

2. Charakteristika a účel objektu 

 

Jedná se o dvougenerační rodinný dům. Má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaţí. Objekt 

slouţí k bydlení. 

 

3. Obecné pokyny pro užívání a údržbu díla 

 

Stavbu a její zařizovací předměty je uţivatel povinen uţívat v rozsahu jejich určení. Po celou 

dobu uţívání (počínaje dnem předání), musí udrţovat teplotu vnitřního povrchu obvodových 

stěn vţdy nad teplotu rosného bodu. Při vytápění musí dodrţet poţadavek na nejniţší 

přípustnou teplotu v obytných místnostech, díky kterému je zajištěno, ţe teplota vnitřního 

povrchu obvodových stěn bude nad hodnotou rosného bodu. Tuto teplotu povrchu 

obvodových stěn v topné sezóně do značné míry ovlivňuje cirkulace vzduchu v místnosti, 

proto je při rozmisťování nábytku a jejího bytového zařízení podél obvodových stěn nutno 

ponechat provětrávanou mezeru šířky minimálně 5 cm. 

Do stavby nesmíme stěhovat zařízení nebo nábytek, které jsou navlhlé nebo napadené 

dřevokaznými houbami a plísněmi či jinými škůdci. 

Je také nutné dům uţívat tak, aby nedocházelo k navlhání podlah, stěn a stropů. Nesmí se 

provádět práce s otevřeným ohněm. 

 

3.1. Užívání konstrukcí 

3.1.1. Střešní konstrukce 

 
Objekt rodinného domu má šikmou střechu s plechovou krytinou. 

Tato střecha vyţaduje minimální údrţbu. Stačí občasná kontrola stavu krytiny a podbití 

střechy, vyčištění ţlabů a obnovy jejich nátěrů. 



  

 

Kontroly provádějte vţdy po silném větru nebo sněhových kalamitách. Zjištěné závady 

neprodleně odstraňte. Vadný kus krytiny můţeme nahradit pouze naprosto stejným typem 

výrobku, jinak by byla ohroţena funkce krytiny. 

Mezi další části střešní konstrukce patří oplechování. Zde kontrolujeme jeho těsnost, dbáme 

na vyčištění u oplechování štítů, střešního okna a komínu. Pokud dojde k porušení spojů 

oplechování, zajistěte jeho odborné sletování.  

Dbejte na pravidelnou údrţbu nátěrů klempířských výrobků, která je nezbytná pro 

prodlouţení ţivotnosti těchto výrobků. 

Je nutné pravidelně kontrolovat těsnění komínového oplechování a oplechování střešního 

okna. Údrţba střešního okna se provádí podle pokynů výrobce. 

V případě provádění opravy střechy je nutno dodrţovat základní bezpečnostní opatření, tj. 

zejména pouţití vhodného a bezpečného ţebříku, osobní zajištění provazem a také zajištění 

potřebného materiálu před pádem ze střechy. Podbití střechy slouţí jako zábrana proti 

zatečení vody při poškození krytiny. 

Štěrbiny mezi jednotlivými deskami podbití nejsou závadou funkce a slouţí k větrání 

střešního pláště. Nezakrývejte mezery nad vrstvou izolace stropních panelů a větracích 

průchodů střešních podhledů, došlo by k porušení cirkulace vzduchu. 

Při uskladňování předmětů v půdním prostrou dbejte na to, aby byl zabezpečen přístup 

vzduchu k povrchu stropních panelů, které tvoří podlahu půdy, a aby byly dodrţeny 

bezpečnostní a poţární pokyny. 

 

3.1.2. Obvodový plášť 

 
Obvodový plášť je vystaven přímým povětrnostním vlivům a nepřízni počasí, proto je potřeba 

věnovat mu zvýšenou pozornost a péči. Provádějte pravidelné kontroly stavu povrchů, v 

případě poškození zajistěte urychlenou opravu.  

Venkovní nátěry opravujte stejnou nátěrovou hmotou, která byla pouţita pro původní nátěr 

dodavatele. 

 

3.1.3. Svislé konstrukce 

 
Příčky jsou zděné POROTHERM 17,5 P+D, vestavěné tl. 175 mm. Nosné vnitřní zdivo 

POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm. Stěny jsou omítnuty cemento - štukovou omítkou. Malbu 

je moţno otřít, avšak není omyvatelná.  

Při poškození maleb je potřeba malbu znova přemalovat, tím docílíme, ţe bude malba v 

pořádku. Malbu je moţné i ošetřovat, ale pouze oprášením nebo můţete pouţít vysavač. 

 

3.1.4. Vodorovné konstrukce 

 
Podlahy 

V objektu jsou pouţity podlahové krytiny z textilní podlahoviny, keramické dlaţby nebo 

laminátové plovoucí podlahy. Spáry mezi podlahovou krytinou a stěnami jsou kryty 

podlahovými lištami. 

Podlahovou konstrukci nevystavujte nadměrnému bodovému zatíţení ( např. nábytkem ). 

Textilní podlahoviny je třeba chránit před promáčením a potřísněním těţko odstranitelnými 

nečistotami. Doporučuje se clonění slunečních paprsků, aby nedošlo časem ke změně odstínu 

koberce.  



  

 

Textilní podlahoviny se zbavují prachu a nečistot vysavačem a mechanickým kartáčem. 

Čistění se provádí příslušnými saponátovými přípravky po předchozím důkladném vysátí. 

Vytvořená pěna se stírá jedním směrem. 

Keramická dlaţba se čistí vlaţnou vodou s přídavkem vhodného saponátu. 

 

Stropy 

Stropní konstrukce se skládá z ŢB panelů SPIROLL, zvukové izolace, betonové mazaniny a 

povrchové úpravy dle účelu místnosti. 

V některých prostorech se nacházejí také sádrokartonové podhledy, které ošetřujeme podle 

přesných postupů pro SDK konstrukce. 

 

3.1.5. Instalace TZB 

 
U instalací teplé, studené vody, zařizovacích předmětů a kanalizace je nutno občas 

kontrolovat těsnost všech spojů a zjištěné závady ihned odstranit, aby nedošlo k zatékání do 

objektu. Před opuštěním bytu zkontrolujte, zda jsou všechny výpustné ventily uzavřeny. 

V koupelně dbejte zejména na dobrý stav těsnění kolem vany, aby voda nezatékala do 

prostoru pod vanu. 

Výpustné kohouty, uzavírací a rohové ventily, umyvadlové, dřezové a vanové baterie 

nevyţadují zvláštní obsluhu a údrţbu, pouze v určitých časových intervalech je třeba vyměnit 

těsnění, nebo promazat a zkontrolovat jejich správnou funkci. 

Při veškerých opravách vodoinstalace je nutno vţdy uzavřít hlavní uzávěr vody. Při 

drobnějších opravách (např. výměna těsnění výtokové baterie) postačí uzavřít rohové ventily 

příslušné baterie. Občas proveďte vyčištění perlátoru na výtokové baterii. 

Do odpadního potrubí WC, koupelny a kuchyně nikdy nevhazujte odpadky. Usazeniny v 

potrubí odstraníme jejich proplachem pomocí hadice nebo pomocí gumového zvonu, nikdy 

však ne drátem nebo násilím, také je moţné pouţít speciální chemicky nezávadné přípravky k 

tomuto účelu určené. Chcete-li získat přístup k vanové zápachové uzávěrce, je nutno 

odšroubovat kryt vany, který je v rozích připevněn vruty. 

Podle intenzity vaření a klimatických podmínek v potřebných intervalech vypusťte kondenzát 

z potrubí odsavačem par v kuchyni. Kondenzát se shromaţďuje v čistícím kusu, který je 

umístěn ve skříňce nad odsavačem par. Před vypuštěním je nutno jej podloţit vhodnou 

nádobkou. 

Alespoň 1x za rok otevřete čistící kus kanalizace a přesvědčte se, zda se kanalizace nezanáší. 

Nepouţívá-li se umyvadlo nebo vana delší dobu, můţe dojít k odpaření vody ze zápachové 

uzávěrky a v důsledku toho k unikání nepříjemných pachů z kanalizace. Proto doporučujeme 

občasné napuštění vody do zápachové uzávěrky. 

Vodovodní potrubí chraňte před zamrznutím. 

Zařizovací předměty nevyţadují zvláštní údrţbu, chraňte je před mechanickým poškozením.     

Teče-li trvale splachovací voda z nádrţe do WC, je nutno vyčistit těsnění uzávěru, případně 

seřídit plovák v nádrţi. 

Elektrické ohřívače je nutné provozovat v souladu s platnými technickými podmínkami 

výrobce ohřívače (provozně-montáţním předpisem) se zaměřením zejména na kvalitu 

přiváděné studené vody, která musí odpovídat kvalitě pitné vody, odstávku zařízení z 

provozu, opětovné uvedení do provozu apod. Údrţbu elektrických ohřívačů vody svěřte 

odborným servisům.  



  

 

Při uţívání a obsluze domovní vodovodní stanice se přesně řiďte přiloţeným návodem 

výrobce domovní stanice a neprovádějte ţádné neodborné zásahy. Údrţba smí být prováděna 

pouze autorizovanými odbornými pracovníky. 

U elektrické instalace jsou jednotlivé obvody chráněny jističi a proudovými chrániči. Celý 

dům je v případě potřeby moţno vypnout hlavním proudovým chráničem, případně jističem 

před elektroměrem v rozvaděči měření. Opravy elektrických rozvodů můţe provádět pouze 

odborný pracovník, který je seznámen uţivatelem s výkresovou dokumentací elektroinstalace 

objektu. 

Není povoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalace  a její úpravy. vystavujete se 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Údrţbu rozvodů elektroinstalace omezte pouze na 

výměnu ţárovek, pravidelné čištění povrchu elektrospotřebičů a to vţdy po vypnutí hlavního 

chrániče, příp. jističe a podle pokynů výrobců spotřebičů. Pouţívání elektrických předmětů ve 

vaně (např. holicího strojku) je zakázáno.  Při uţívání a běţné údrţbě elektrických spotřebičů, 

které byly dodány dle poţadavků zákazníka jako příslušenství objektu (elektrický sporák, 

chladnička, odsavač par, atd.) se řiďte pokyny uvedenými v návodu na obsluhu. 

Instalace dalších elektrospotřebičů (automatická pračka apod.) musí provádět pouze odborný 

pracovník při dodrţení určitých zásad. 

 

3.1.6. Balkóny, terasy, lodžie 
 

Je zakázán jakýkoliv zásah do podkladních vrstev. Ze statických důvodů nesmí docházet k 

nadměrnému zatěţování balkónu. Je nutno průběţně provádět čištění odpadních výtoků, aby 

nedocházelo k jejich ucpání a následně nebyl znemoţněn odtok sráţkové vody. 

 

3.1.7. Doplňkové konstrukce 

 
Mezi doplňkové konstrukce patří schodiště. V RD se nachází ŢB monolitické schodiště 

deskové, dvouramenné, šířka ramene 1.6 m. Celé schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím s 

dřevěným madlem ve výšce 1m. 

  

3.2. Provozní část 

3.2.1. Vlhkost a její vliv na pohodu užívání objektu 

 
Musíme zamezit nadměrnému zvlhčování konstrukce stavby (nesušit v prostorách stavby 

málo vyţdímané prádlo, nenechávat stát vodu na podlaze, neskladovat v prostorách domu 

vlhké materiály, včas zavírat okna při dešti). V místnostech suterénu je nutno udrţovat teplotu 

min. +5°C. 

Relativní vlhkost vzduchu ve vnitřních prostorách objektu by se měla pohybovat v 

optimálním rozmezí do 60 %. V zimním období je tato hodnota 60 % relativní vlhkosti 

vzduchu povaţována za normové. V místnostech s vyšším výskytem par (kuchyň, koupelna) 

je nutno zajistit častější větrání. 

Dodrţení průměrných klimatizačních podmínek v interiéru prospívá jak obyvatelům, tak i 

zařízení. K udrţování relativní vlhkosti se doporučuje pouţívat vhodné odpařovače umístěné 

na otopných tělesech ústředního vytápění nebo jiná zařízení pro udrţování vhodné relativní 

vlhkosti vzduchu. 

 

3.2.2. Postup při provádění zimní údržby 

 



  

 

Zimní údrţbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních 

situací ve schůdnosti komunikací. Zajistit schůdnost přilehlého chodníku, zejména ve vztahu 

ke sněhu a náledí. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo 

alespoň zmírní závady ve schůdnosti komunikace v časových lhůtách stanovených plánem 

zimní údrţby. 

 

3.3. Užívání provozních částí 

3.3.1. Garáž 

 
Jedná se o parkovací stání pro jeden osobní automobil. Garáţ je nutno uţívat řádně a pouze 

k účelu, ke kterému je zřízena. Garáţ je dále nutno chránit před poškozením, zničením nebo 

jiným zneuţíváním. 

 

3.3.2. Kotelna 

 
Jedná se o místnost, v níţ je umístěn kotel pro výrobu teplé vody nebo vodní páry, můţe také 

slouţit k vytápění. 

 

3.3.3. Strojovna vzduchotechniky 

 
V rodinném domě se strojovna vzduchotechniky nenachází. 

 

 

4. Popis stavu objektu při předání a převzetí 

Při předání je nutno sepsat předávací protokol, jehoţ součástí je popis stavu domu, stav 

příslušných měřidel energií a spotřeby vody, seznam vybavení a zařízení domu. Předávací 

protokol bude připojen k smlouvě. 

Nemovitost se nachází v Rychalticích v samostatné zástavbě. Parkování je moţné bez 

problému přímo před nemovitostí. Zastávka městské hromadné dopravy je cca 5 min. pěší 

chůze. Celkové opotřebení 35%. 

 

5. Způsob uplatňování reklamací 

 

Návod na uţívání stavby slouţí dodavatelům jako součást reklamačních podmínek při předání 

stavby k uţívání. Bude-li poškození stavby způsobeno nerespektováním pokynů pro uţívání a 

údrţbu nebo vlivy nezávislými na kvalitě dodávky, můţe se dodavatel oprostit odpovědnosti 

za záruky. Investor v takovém případě nemůţe poţadovat odstranění těchto závad v záruční 

době ani později. 

Pro investora je tento návod doporučením a návodem jak objekt uţívat a pečovat o něj. 

Investor si musí návod na uţívání stavby důkladně přečíst a řídit se jím. Můţe se tak předejít 

případnému poškození konstrukcí a zajistit tím dobré podmínky pro bydlení v daném objektu. 

Předejde se tím i nejasnostem a sporům při řešení reklamací a záruky. 

Proto je tento návod na uţívání stavby výhodný pro dodavatele a zároveň i pro investora. 
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Příloha č. 7 

Využití provozní dokumentace v praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Provozní 

dokumentace 

ekonomického 

charakteru     A B 

Účetní doklady a 

doklady k daním Účetní doklady Faktury vystavené       

    Faktury přijaté       

    

Příjmové pokladní 

doklady       

    

Výdajové pokladní 

doklady       

    Bankovní výpisy       

    

Vnitřní (interní) 

účetní doklady Příjemky     

      Výdejky     

      Výplatní listina     

  Účetní knihy Deník       

    Hlavní kniha       

    

Kniha analytických 

účtů       

    

Kniha 

podrozvahových 

účtů       

Smlouvy s 

peněţními ústavy Smlouva o půjčce         

  Smlouva o úvěru         

  

Smlouva o běţném 

účtu         

Evidence hmotného 

majetku Inventární kniha         

  Inventární karta         

Splátkový kalendář           

 

A-průmyslová stavba 

B-stavba pro výchovu a školství 

 



  

 

  Provozní dokumentace technického charakteru   A B 

Servisní smlouvy, 

smlouvy o provádění 

revizí 

Plán revizí, odborných 

prohlídek a servisních 

činností         

  Revizní deník Zpráva o revizi VTZ tlaková     

      VTZ zdvihací     

      VTZ plynová     

      VTZ elektrická     

      Vyhrazená PBZ     

    Zpráva o kontrole       

Pracovní smlouva           

Dohody o pracích 

konaných mimo 

pracovní poměr Dohoda o provedení práce         

  Dohoda o pracovní činnosti         

 

A-průmyslová stavba 

B-stavba pro výchovu a školství 

 

 

 



  

 

  

Provozní 

dokumentace 

právního 

charakteru   A B 

Smlouva o převodu 

nemovitosti Kupní smlouva 

Zápis do veřejného 

seznamu (VS)     

    

Vklad vlastnického 

práva do VS     

  Darovací smlouva 

Zápis do veřejného 

seznamu (VS)     

    

Vklad vlastnického 

práva do VS     

Smlouva o zřízení 

zástavního práva         

Smlouva o zřízení 

věcného břemene         

Výpis z katastru 

nemovitosti List vlastnictví 

 

    

Nájemní smlouva 

Písemná výpověď 

nájemní smlouvy       

Písemný souhlas 

pronajímatele         

Pojistná smlouva         

Outsourcing         

Insourcing         

 

 

A-průmyslová stavba 

B-stavba pro výchovu a školství 

 

 



  

 

 

  Provozní dokumentace provozního charakteru   A B 

Plán údrţby, zápisy o provádění 

údrţby           

Smlouvy se stavebními a jinými 

specializovanými firmami Smlouva o dílo         

Smlouvy s dodavateli energií a 

sluţeb Smlouva o dodávce vody Evidence měřičů       

  

Smlouvy o dodávce tepla a teplé 

vody Evidence měřičů       

  Smlouva o dodávce elektr.energie Evidence měřičů       

  Smlouva o dodávce plynu Evidence měřičů       

  Smlouva o odvodu odpadních vod         

  Smlouva o zajištění úklidu Úklidový plán       

  

Smlouva o odvozu a likvidaci 

odpadu Plán odpadového hospodářství       

  Smlouva o údrţbě vnějších prostor         

  

Smlouvy se zabezpečovacími 

firmami         

Kolaudační souhlas           

Povolení k předčasnému uţívání           

Povolení zkušebního provozu           

Stavební deník nebo jednoduchý 

záznam o stavbě           

Dokumentace skutečného 

provedení stavby Geometrický plán         

Doklad o přidělění čísla 

popisného           

Znalecké posudky o ceně           

Pasportizace Prostorový pasport         

  Stavební pasport         

  Technický pasport         

  Technologický pasport         

Písemnosti provozu Standardní návod na uţívání         

  Provozní řád Budovy Domovní řád objektu     

      PŘ vybraných prostor     

    Technologií PŘ technologických zařízení     

    Provozu 

Provozní předpisy výrobce 

PPV     

      Místní provozní předpisy     

Poţární bezpečnost a BOZP Dokumentace poţární ochrany Poţární řád       

    Poţární poplachové směrnice       

    Poţární evakuační plán       

    Dokumentace zdolávání poţáru       

  Dokumentace BOZP Prevence rizik       

    Organizační směrnice       

    Péče o zdraví zaměstnanců       

    Školení, prověrky        

    

Dokumentace o pracovních 

úrazech       

    Bezpečnostní značky       

    

Technická dokumentace k 

zařízením a technologiím       

    Provozní bezpečnostní předpisy       

    

Provozní řády a provozní 

deníky       

    

Seznam prací zakázaným 

ţenám       

 

 

A-průmyslová stavba 

B-stavba pro výchovu a školství 

 

 


