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Anotace 

Šulc K.: Rozbor dokumentací staveb pro správu a údržbu budov. Popsání druhů dokumentací 

a jejich účel, možnost uchování, archivace, aktualizace a aktuálnost dat. Popsání problematiky 

elektronické formy evidence a nové trendy v oblasti dokumentace budov. Téma: 

Dokumentace staveb při správě a údržbě budov, 55 stran, Bakalářská práce, vedoucí: Ing. 

Martin Ferko, Ph.D. 

Cílem této bakalářské práce je popsat druhy dokumentací staveb potřebné pro správu a 

údržbu budov, jejich účel, úroveň a rozsah v nich obsažených dat. Metody uchování, 

evidence, aktualizace a aktuálnost dat dokumentací. Dále pak problematiku elektronické 

formy těchto dokumentací a nových trendů vznikajících v oblasti dokumentace budov. 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá popsáním druhů dokumentací potřebných 

ke správě a provozu budovy, moderními trendy v oblasti dokumentací pro správu a způsobem 

jejich vedení a archivaci. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá předvedením a popsáním několika 

vybraných druhů dokumentací. 
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Annotation 

Šulc K.: The analysis of construction documentation for management and maintenance of 

buildings. Description of documentation types and their purpose, possibility of preservation, 

archiving, updating and data topicality. Description the issue of electronic form of evidence 

and new trends in documentation of buildings.  

Topic: The documentation of building in the management and maintenance of 

buildings, number of pages, Bachelor thesis, Supervisor: Ing. Martin Ferko, PhD. 

The aim of this work is to describe different types of documentation required for 

management and maintenance of buildings, their purpose, level and extension of contained 

data. Methods of preservation, record keeping, updating and data topicality. Description of the 

issue of electronic form documentation and new trends emerging in the documentation of 

buildings.  

The theoretical part of the bachelor thesis deals with the description of the 

documentation types required for buildings management and maintenance, modern trends in 

documentation management and way of administration and archiving. 

The practical part of the bachelor thesis deals with demonstration and describing a number of 

selected documents. 
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1. Úvod 

 

V průběhu životního cyklu stavby vzniká mnoho druhů dokumentací, ať už před započetím 

výstavby nebo v průběhu provozu budovy samotné. Vzniklé dokumentace hrají větší či menší 

roli při správě a údržbě budovy. Dokumentace vznikají za různými účely, ať už přímo pro 

správu a údržbu budovy nebo pro stavební či jiný správní orgán. Vznik jakékoli dokumentace 

ke správě a provozu budovy je, buď v právní rovině a je upraven zákony, vyhláškami a 

předpisy, nebo v provozní rovině, kde vznikají různé druhy dokumentací podle potřeb 

uživatelů či provozovatelů a správců budovy. Všechny tyto dokumentace vznikají k různým 

specifickým celkům budovy, jako je třeba dokumentace vzduchotechniky, prostorový či 

technologický pasport a mnoho dalších. Dokumentace vznikají v tištěné či elektronické 

podobě a musí se důkladně evidovat, aby bylo jasné, kde daná dokumentace leží a bylo 

snadné ji dohledat za účelem čerpání informací. Mnohé z dokumentací se musí pravidelně 

aktualizovat neboť spravovaná budova je jako živý organismus a některé prvky se v průběhu 

jejího života mění. Obsažené data v těchto dokumentacích jsou zdrojem informací pro správce 

či provozovatele budovy a mají zásadní vliv na životní cyklus budovy. Správce či 

provozovatel budovy ovlivňují budovu samotnou na základě čerpaných informací 

z dokumentací a vlastních zkušeností a mají vliv na její životnost a využitelnost, či 

hospodárnost budovy. 

Předmět bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je popsání dokumentací vznikajících pro provoz a správu budov, 

uvedení praktických ukázek a poukázání na nedostatky. 

Cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je: 

- shrnout druhy dokumentací potřebných pro správu a provoz budovy 

- popsání rozsahu a použití zmíněných dokumentací 

- předvedení některých dokumentací 
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2. Správa a provoz budov 

 

Provoz budovy můžeme chápat jako užívání a udržování zařízení objektu, ale i celé budovy 

v co možná nejefektivnější míře. Provoz lze tedy brát jako řízení určitých procesů, které se 

dělí podle předvídatelných provozních situací. U těchto situací sice příčinu známe s 

předstihem, ale nejsme ji schopni zcela odstranit běžnými prostředky. Předvídatelné provozní 

situace lze členit na:  

- trvalé provozní situace 

- krátkodobé  

- mimořádné  

Při trvalých provozních situacích lze zaručit optimální chod, při krátkodobých nebo-li 

přechodných situacích zajišťujeme jakost provozu v určených mezích a uplatňujeme při nich 

přechodných opatření (výrobní linka vyrábí, ale elektrickou energii musíme dodávat například 

z agregátu) a při mimořádných situacích už nezaručujeme chod provozu v optimálních 

mezích, ale zaručujeme bezpečnost osob a  v maximální míře zachování majetku (příkladem 

může být požár na výrobní lince kdy zastavujeme provoz, evakuujeme osoby a snažíme se o 

uhašení požáru). [3] 

 Máme-li ve vlastnictví jakýkoli objekt, požíváme z něj určitých výhod, které nám 

dávají určitá práva, ale stejně tak nám dává i povinnosti a to starat se o vlastněný majetek v co 

možná nejvyšší míře, aby naše investice do daného majetku ztrácela na hodnotě co možná 

nejméně. [4] 

Provozujeme-li tedy určitý druh budovy je v našem zájmu, aby nedocházelo ke 

zbytečnému opotřebení, či nevyužití celkové kapacity. Abychom byly schopni udržovat 

objekt, je třeba zahrnout do údržby a provozu mnoho profesí a ne jen techniky prostředí, ale i 

ekonomického pohledu či personálního obsazení. 
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 2.1 Správa objektu 

 

Správa objektu je vlastně starání se o objekt jako takový. Správa objektu nezabezpečuje jen 

chod činností v něm probíhající, ale vyřizuje a zajišťuje jak běžnou tak havarijní službu, 

opravy, revize, zabezpečení objektu, rekonstrukcí a různé další administrativní úkony 

přispívající k chodu objektu. [5] 

 Správa objektu je činnost zahrnující široké spektrum úkonů a administrace. Je třeba 

uvědomit si, že správa není jen opravování samotného objektu, ale pracovník, který řídí 

správu, musí navazovat mnoho vztahů s třetími osobami. Je třeba mít zajištěné dodávky 

energií, které jsou nezbytně nutné pro samotný chod, jedná se i o zajištění smluv s dodavateli 

jednotlivých služeb užívaných v budově, smluv s dodavatelskými společnostmi na opravy a 

revize, zajištěné nájemní smlouvy s nájemci objektu, zajištění kontaktů s peněžními ústavy za 

účelem založení běžného účtu kam budou prováděny úhrady, nebo čerpány finanční 

prostředky na potřebné úkony správy atd. Toto vše si buď zajišťuje vlastník sám, a nebo má 

sjednaný smluvní vztah s fyzickou či právnickou osobou která mu tyto činnosti je schopna 

zajistit. [5] 

 Činnosti se správou objektu spojené, buď vlastní, nebo nám svěřený, tak můžeme tyto 

činnosti dělit na: 

- činnosti administrativního rázu a to představují činnosti právní a ekonomické 

podstaty 

- činnosti operativního rázu a to představují činnosti s provozně technickou 

podstatou 

Aby bylo možné daný majetek řádně a efektivně spravovat, je třeba mít po ruce řádně 

zpracované dokumentace, které nám napomáhají při řešení nejrůznějších problémů. Je třeba 

klást důraz na zřízení a archivaci těchto dokumentů hlavně pro potřebu správy ale také zajistit 

doplňování nových dat. 
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Správa objektu je natolik rozsáhlým oborem, ve kterém se neustále mění legislativa a 

záležitostí natolik odbornou, že se správa dost často svěřuje do rukou správce či správcovské 

společnosti, která je tuto činnost s ochotou schopna správně zajistit a vyvinout maximum úsilí 

pro bezproblémový chod za patřičnou úplatu. [18]  

Pro široké spektrum jaké správa zahrnuje, se dělí do několika následujících oblastí: 

 - Oblast provozní – zde se zajišťují administrativní činnosti se správou objektu 

spojené. Do těchto činností se řadí vedení mnohých evidencí a to například evidence vlastníků 

bytových či nebytových prostor, evidence objektů. Spadá sem řízení smluv s dodavateli 

energií, jako jsou dodávky elektrické energie, teplé a studené vody, dodávky tepla, zajištění 

odvozu odpadu, provoz zařízení ve společných částech domu ohřev teplé vody, zajištění 

servisů na různá zařízení, zajištění úklidu společných prostor a další. Dále do této oblasti 

spadá spojení a bankovními institucemi a společnostmi zajišťujícími odečty, úpravu zeleně a 

další. [18] 

 - Oblast ekonomická – tato oblast se zabývá evidencí především oběžného majetku. 

Oběžným majetkem se rozumí peněžitý obnos, který je evidován na bankovních účtech. 

Úkony ekonomické oblasti jsou hlavně kontrola veškerých přijatých i vydaných prostředků 

týkající se spravované budovy. Do prostředků přijatých patří: kontroly plateb spojených 

s vlastnictvím či pronájmem jednotlivých částí budovy a to evidence plateb přijatých, platby 

na fond oprav, za údržbu, a platby za poskytnutí nájemního prostoru. Prostředky vydané jsou: 

vedeni evidence nákladů na provoz spravovaného objektu a to: opravy, údržba objektu, 

pojistné, odměna správci. Provádění vyúčtování jednotlivých energií jako: tepla, studené 

vody, teplé užitkové vody, reklamy a propagace, osvětlení, výtahů, úklidu a dalších 

poskytovaných služeb vlastníkům či nájemcům. Vedení kompletního účetnictví týkajícího se 

správy budovy včetně daní, vracení přeplatků, upomínání nedoplatků, příprava platebních 

příkazů, zajištění úvěru na plánovaný rozvoj a příprava podkladů ohledně neplatičů 

k soudnímu nebo mimosoudnímu vymáhání. [18] 
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- Oblast technická – tato oblast se zabývá stavebnětechnický stavem objektu, 

kontrolou stavebnětechnických částí, jeho údržbou a hlavně vedení dokumentace jednotlivých 

stavebnětechnických celků, jejich aktualizace při provedených změnách, a jejich archivace. 

Základem je vytvořená projektová dokumentace a to konkrétně DSPS a další dokumentace 

jako: technická evidence stavu, správa a dodržování plánu revizí, provádění běžných oprav, 

sjednání oprav zásadnějšího a rozsáhlejšího rázu, periodického provádění hodnocení stavu 

budovy, na jehož základě se poté připravuje plán investic, plán údržby, odborný odhad a další. 

[18] 

 - Oblast zadávání veřejných zakázek – tato oblast se zabývá zadáním veřejné 

zakázky, která musí být provedena dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 55/2012 Sb. [18] 

 - Oblast právní – tato oblast dohlíží na dodržování všech platných zákonů, vyhlášek a 

nařízení vlády, které se týkají oblastí, jež správa zahrnuje tak aby nedocházelo k jejich 

porušování.  
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3. Životní cyklus stavby 

 

Životní cyklus stavby představuje období celého života stavby jako takové. Je to období od 

prvopočátku myšlenky v investici, přes její přetvoření v záměr a vznik investičního záměru, 

realizaci a užívání až po její likvidaci nebo přípravu modernizace, tím se cyklus uzavírá a 

začíná znovu. [9] [3] 

Stádia životního cyklu: 

- Prvotní nápad, vznik myšlenky a vytvoření záměru investice 

- Projektová práce na investici a její příprava 

- Realizace 

- Užívání (provozní) 

- Likvidace 

 

Obr. 1 Životní cyklus stavby, zdroj: [9] 
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3.1 Fáze životního cyklu 

 

- Předinvestiční fáze – v této fázi se zkoumají varianty investice a určuje se, kterým 

směrem respektive jakou variantou, se investice bude ubírat. Předinvestiční fáze je 

ukončena rozhodnutím o započetí investice či nikoli. V této fázi nevznikají nikterak 

zásadní dokumentace potřebné pro správu a provoz a proto se touto částí tato práce 

dále nezaobírá. 

- Investiční fáze – dělí se na investiční přípravu, realizační přípravu a samotnou 

realizaci. V této fázi se rodí první dokumentace potřebné ke správě a provozu budov a 

budou rozebrány v následujících kapitolách. 

- Provozní fáze – jak již sám název napovídá, jedná se o fázi provozu nebo-li fázi 

užívání. Tato fáze je ze všech zmíněných fází ta nejdelší. V této fázi vzniká mnoho 

druhů dokumentací, kterými se budu dále zabývat. 

- Likvidační fáze – v této fázi dochází k vypracování likvidační dokumentace a následné 

odstranění budovy neboť už nadále není perspektivní a to často bývá z důvodu 

převyšujících nákladů nad výnosy. V této fázi již neprobíhá žádný provoz a tudíž zde 

ani nebudou žádné dokumentace užitečné k správě a provozu budovy. [6] 

 

3.2 Fáze provozní 

 

Fáze provozní – jinak nazývaná fází užívání je z logického hlediska, kdy chceme z naší 

investice vytěžit co nejvíce, tou nejdelší ze všech zmíněných částí. Provozní fáze začíná ve 

chvíli, kdy stavba přechází do užívání a končí rozhodnutím o likvidaci. Zlom kdy přechází 

stavba do fáze provozní, je představováno rozhodnutím o uvedení stavby do užívání 

příslušným orgánem. Okamžik kdy přechází stavba z fáze provozní do fáze likvidační není až 

tak jednoznačný a to zpravidla z toho důvodu, že může být nařízeno odstranění stavby 

příslušným orgánem, ať už pro špatný stav budovy či porušení legislativy, tak i o rozhodnutí 

samotného majitele že tato budova již neplní cíle, za jimiž byla zřízena a to i přes to, že 

životnost dané budovy není u konce. Ve většině případů délka provozní fáze přibližně 
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odpovídá navrhované životnosti stavby. Návrhová životnost stavby bez prováděné údržby 

nosné konstrukce je přibližně 80 – 100 let, ale častou a kvalitní údržbou se dá docílit i 

několikanásobné životnosti. Dále pak v provozní fázi dochází k modernizacím, kterými se 

stavba stává většinou hodnotnější a výrazně ovlivňuje dobu životnosti stavby. [1] 

 Fáze provozu stavby tedy začíná ve chvíli, kdy nám stavební úřad vydá povolení 

k užívání stavby. Toto povolení nazýváme kolaudačním rozhodnutím a vychází z kolaudace 

stavby nebo-li kolaudačního řízení. Příslušný orgán musí dle platné legislativy vydat 

kolaudační rozhodnutí se svým stanoviskem ve lhůtě 30 a 60dní v závislosti na charakteru 

řízení a to bez zbytečného odkladu. V kolaudačním rozhodnutí stavební úřad může stanovit 

podmínky, které vyplívají z obecně-technických požadavků na výstavbu, uvést nedostatky, jež 

byly zjištěny při kolaudačním řízení a stanovit jejich adekvátní lhůtu odstranění. Takto ale 

může postupovat jen u nedostatků, které ať už přímo či nepřímo neohrožují bezpečnost osob a 

jejich zdraví a nenarušují k řádné a nerušené užívání za účelem, kterým byla stavba stvořena. 

V opačném případě nemůže příslušný orgán vydat kladné stanovisko. [13] 

 Na základě kolaudačního rozhodnutí a po odstranění všech nedodělků a nedostatků 

v kolaudačním rozhodnutí uvedeny, přechází stavba do užívání a s tím na majitele přechází i 

povinnost daný majetek řádně spravovat. Vlastník objektu má 2 možnosti, jak bude správu 

svého nového majetku provádět. Může tak provádět vlastními silami a to tak, že se o majetek 

bude starat sám. Takto prováděnou správu nazýváme správou insourcingem. Nebo může své 

povinnosti se správou spojené přenést na jinou fyzickou či právnickou osobu, která mu správu 

bude za patřičnou úplatu zajišťovat. Takto prováděnou správu nazýváme správou 

outsourcingem. Správa outsourcingem musí být jasně specifikována ve smlouvě, aby nemohlo 

docházet k nedorozuměním a bylo jasné jaké činnosti je daný subjekt povinen provádět, 

v jaké kvalitě, jak často a za jakou úplatu. [13] 

 Jak tedy z toho vyplívá, tak provozní fáze je i tou nejdůležitější fází z životního cyklu 

stavby a to jakým způsobem a v jaké míře je prováděna správa daného objektu přímo 

ovlivňuje nejen fungování provozu jako takového, ale zásadně ovlivňuje i dobu po kterou 

z majetku čerpáme výhody. Aby tedy bylo možné provádět tuto správu, je třeba vytvářet a 

shromažďovat nejrůznější dokumentace a dokumenty které nám správu usnadní. Příklady 

těchto dokumentací se budu zabývat v další kapitole této práce. 



18 

 

4. Legislativa 

 

Aby v dokumentacích a hlavně datech nevznikal zmatek a bylo jasně poznat, o jaký dokument 

se jedná, je obsah některých dokumentací upraven legislativou ČR a to zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu hovorově nazývaný „Stavebním zákonem“. 

Stavební zákon upravuje tyto činnosti: 

- Výkon veřejné správy 

- Územní plánování 

- Cíle a úkoly územního plánování 

- Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování 

- Nástroje územního plánování 

- Stavební řád 

- Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 

- Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu 

- Autorizovaný inspektor 

- Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb 

- Společná ustanovení 

- Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury 

- Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich 

- Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv 

a povinností 

- Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů 

- Správní delikty 

- Společné ustanovení k soudnímu přezkumu 

- Přechodná a závěrečná ustanovení 

- Účinnost 
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Stavební zákon je ještě dále specifikován prováděcími vyhláškami, které podrobněji 

upřesňují části stavebního zákona. Od 1. Ledna roku 2007 bylo v platnosti 7 vyhlášek, které 

se týkaly těchto částí: 

 

- Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 

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

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření 

- Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 

 

Tyto vyhlášky prošly v roce 2012 velkou novelou stavebního zákona a od 1. ledna 

2013 jsou v platnost tyto novelizované vyhlášky: 

 

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

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření 

http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_498_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_499_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_500_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_500_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/priloha/vyhlaska-501-2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_502_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_502_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_503_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_503_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_526_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_526_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_499_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_500_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_500_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/priloha/vyhlaska-501-2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_503_2006
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/prilohy/vyhlaska_503_2006
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5. Dokumentace pro správu a provoz budovy 

 

Stavba je dlouhodobou investicí a proto potřebuje kvalitní péči, aby nedošlo k znehodnocení 

této investice. Abychom mohly danou stavbu dobře spravovat, musíme o ní vědět co možná 

nejvíce informací. Proto správa budov vyžaduje takové postupy, které umožňují dlouhodobé 

sledování aktivit probíhajících na objektu a jeho ochranu před neodbornými zásahy. Jako 

základ pro stanovení těchto postupů nám slouží dostatečné množství a kvalita informací 

dostupných k dané budově. Správná a dobrá dokumentace neobsahuje jen technický projekt 

stavby ale i dokumenty týkající se této budovy. 

A to:  

- Dokumenty o vlastnictví a získání  

- Dokumenty o současném stavebním a technickém stavu 

- Dokumenty související s provedenými opravami, stavebními pracemi a dalších 

zajišťovaných služeb  

- Nájemní smlouvy bytových a nebytových prostor 

- Podklady pro výpočet nájemného a poplatků za poskytované služby 

- Dokumenty vztahující se k prodeji určitých částí 

- Doklady o vzniklých břemenech, pohledávkách a příspěvcích 

- Doklady a účty týkající se daní a poplatků 

- Smlouvy s dodavateli a zaměstnanci týkajících se objektu 

 

Pokud přihlédneme k náročnosti některých provozů nebo jednotlivých zařízení objektu tak 

zjistíme, že pro vykonávání řádné správy a údržby potřebujeme značné množství informací. 

Tyto informace by se měly nacházet v provozní dokumentaci objektu. [3] [2]  
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6. Provozní dokumentace a její části 

 

Dokumentace vznikající k tomuto účelu nejsou z vetší části nijak upravené žádnými 

legislativními předpisy. Obsah a rozsah těchto dokumentací vychází z daných a jasně 

specifikovaných potřeb majitele či klienta a charakteru investice. Na základě těchto 

požadavků se poté zpracovávají specifické dokumentace, které nám slouží při správě. Při 

správě a provozu budovy ale nevyužíváme jen dokumentace, které jsou k těmto účelům 

vypracované. K základní správě používáme i dokumentace, které vznikají za účely získání 

územního rozhodnutí, dokumentace k stavebnímu povolení a další. V dnešní době se 

prosazuje účast správce už při vytváření těchto projektových dokumentací z toho důvodu, že 

může do projektu vnést své poznatky a požadavky na rozsah projektové dokumentace, a tím 

se pak samotná dokumentace stává více použitelnější v provozní fázi objektu. Z důvodu, že 

kvalitně zpracovaná dokumentace správci značně ulehčí práci a v konečném případě i sníží 

náklady na vytvoření dalších dokumentací a usnadní archivaci, neboť když jsou informace 

řádně po hromadě tak to přispívá k přehledu a efektivnější práci je žádoucí spolupracovat 

s budoucím správcem objektu už při vytváření těchto projektových dokumentací.  

V následující části popíši jen některé z těchto dokumentací. Jak jíž bylo výše zmíněno, 

že dokumentací používaných v provozní fází je mnoho a velká většina není upravena 

legislativou, neboť do velké většiny z nich se promítá individualita a originalita každého díla, 

zkušenosti a potřeby správce či majitele a další. Není možné obsáhnout všechny druhy 

vznikajících dokumentací sloužících v provozní fázi. 

 

6.1 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

Dokumentace skutečného provedení stavby je jinak také nazývaná DSPS. Je to dokumentace, 

která se vytváří až po zhotovení stavby. Vzhledem k tomu že stavba jakéhokoli objektu bývá 

na delší časový úsek a v tomto období se dále vyvíjejí nejrůznější materiály a stavební 

postupy, tak se může stát, že v průběhu stavby dojde k pozměnění určitých prvků, stavebních 

celků, základových a jiných poměrů. V případě pozměnění v průběhu výstavby původní 
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projektové dokumentace, se stává dokumentace nepřesnou a mohla by mít neblahé dopady na 

provoz a další činnosti, které by z této dokumentace čerpaly informace. Proto je zavedena 

DSPS aby se zamezilo vzniku všemožných nesrovnalostí skutečného stavu od 

projektovaného. Je nepochybné že DSPS je dokumentací ze všech nejdůležitější neboť musí 

zobrazovat aktuální skutečný stav daného objektu. Tuto dokumentaci můžeme vytvořit tak, že 

úředně ověřenou kopii projektové dokumentace doplníme o výkresy odchylek a dalších 

změněných skutečností, ale to jen v tom případě kdy toto řešení není na úkor přehlednosti a 

srozumitelnosti dokumentace. Do této dokumentace se musí dále doplňovat všechny další 

změny, které jsou provedeny v průběhu životnosti stavby a to od jednotlivých oprav přes 

rekonstrukce až po modernizace. Tuto dokumentaci je majitel povinen archivovat po celou 

dobu životnosti stavby a doplňovat další vznikající změny. Při změně vlastníka objektu a 

bývalý vlastník předat tuto dokumentaci vlastníku novému a tímto přechází i povinnosti 

s touto dokumentací spojené ze starého vlastníka na nového. Rozsah a obsah DSPS vyhláška  

MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. [3] 

Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje tyto části: 

-  Základní údaje o účelu stavby, jejím umístění, jméno a příjmení případně název firmy 

a adresu místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku 

podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických a jiných práv k stavbě. Údaje o 

rozhodnutích o stavbě, pokud se rozhodnutí nezachovala, tak pravděpodobný rok 

dokončení stavby. 

- Situační výkres skutečného stavu v měřítku odpovídajícím katastrální mapě nebo 

větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí. Napojení na 

dopravní infrastrukturu se zákresem sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a 

hranic pozemků. 

-  Vypracované stavební výkresy podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy 

a pohledy, které musí být řádně popsány. Musí obsahovat popis všech prostorů a 

místností podle současného nebo uvažovaného způsobu používání s vyznačením 

rozměrů a jejich ploch. 

- Technický popis stavby a jejího vybavení.  

 [12] [11] 
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6.2 Pasport 

 

Pasport – je to druh evidence týkající se budovy. Vlastně se společně s DSPS stávají 

základem pro správu. Pasport získáme pasportizací. 

Pasportizací rozumíme činnost, při které se popisuje určitý stavební objekt nebo jeho 

část. Dále se zapisují změny stavu pasportizované části oproti jejímu původnímu stavu. Je 

nesmírně důležité správně nadefinovat jaké parametry, jak a v jakém rozsahu mají být 

zdokumentovány. Vzniklá dokumentace se nazývá pasport. Existuje několik druhů pasportů a 

navzájem spolu souvisí, ale není nutné vždy vypracovávat všechny tyto druhy. [11] [3] 

Jsou to: 

- prostorový pasport 

- stavební pasport 

- technický pasport 

- technologický pasport 

- pasport personální 

 

Prostorový pasport je soubor grafických a textových údajů o venkovních plochách a 

stavebních objektech. Týká se zejména pozemků, parcel, struktur budov a stavebních objektů 

až do úrovně ploch a jednotlivých místností. Obsažená data popisují umístění, vlastnictví 

objektu, jeho strukturu věcných břemen, dotčených pozemků a orgánů. Umístěním se rozumí 

poloha, město, katastrální území, ulice, číslo popisné. Je dobré sepsání dotčených pozemků, 

čísla parcel a jejich vlastníků. V grafické části je zobrazena prostorová situace zahrnující i 

sousedící objekty. [7] [3] 
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Stavební pasport se do detailu zabývá popisem budovy a jejího vnitřního uspořádání 

popisu jednotlivých ploch a veškerých stavebních prvků objektu. 

 Vnitřním uspořádáním budovy se rozumí, jak jsou poskládány jednotlivé místnosti 

z hlediska půdorysu budovy a jejich podlaží. Dále se evidují jednotlivé stavební konstrukce 

(svislé, vodorovné, šikmé a převislé), otvory v nich (okna, dveře, větrací mřížky…). Stavební 

pasport slouží k popisu majetku z technického a evidenčního hlediska. 

 U každého prvku se evidují základní informace jako je výrobce, umístění, servisu, 

záruce a další. Data jsou zpracována tabulkovou formou a ty se dělí po jednotlivých 

ucelených celcích. V tabulce konstrikcí sepisujeme například druh konstrukce, její umístění, 

materiálové složení, intervaly prohlídek servisů a oprav. Dále je nezbytné mít připsáno název 

firmy, která prvek prováděla, datum kdy byl prvek proveden a další. Tabulka místností se 

zabývá číslováním místností, plochou, materiály povrchů vodorovných (linoleum, koberec, 

dlažba, beton), svislých (malba, obklad, tapeta, nátěr), výplní otvorů (plocha oken a dveří). 

Zapisují se data například o poloze místnosti jako je budova, patro a číslo místnosti. Dále se 

zapisuje název místnosti, její plocha, účel prostoru, materiál podlahové krytiny, materiál 

povrchu stěn, plochy oken a dveří. Tabulka prostupů se týká dat o oknech, dveřích a jiných 

druzích výplní prostupů. V této tabulce se zapisuje číslo prvku, druh okna nebo dveřního 

křídla, umístění (číslo místnosti), rozměry, plocha, materiál zasklení či výplně, výška 

parapetu, druh otevírání, materiál rámu a křídla. [7] [3] 

  

Technický pasport popisuje majetek až do úrovně místností. Technický a 

technologický pasport spolu úzce souvisí. Technický pasport řeší jednotlivé technické prvky 

jako je například: otopné těleso, umístěnou kameru, klozet či umístěný počítač. V tabulce se 

uvádí číslo prvku, druh, umístění, materiál, výrobce nebo dodavatelská firma, stáří, intervaly 

servisů. [3] 
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Dělí se na několik částí: 

- Technologické zařízení (TZ) 

- Informační technologie (IT) 

- Slaboproudé systémy – bezpečnostní a komunikační (SS) 

- Dopravní prostředky (DP) 

- Inventář (IN) 

- Zdravotnická technika (ZT) 

 

Technologický pasport - zatímco technický pasport popisuje jednotlivé prvky, tak 

pasport technologický se zabývá samotnou technologií jako celkem. Navazuje na pasport 

stavební a s ohledem na obsáhlost jednotlivých technologií a jejich šíři má technologický 

pasport význam jen tam, kde je třeba zajistit plnou bezpečnost budovy.  

Cílem vytváření pasportu je získat přehled o současném stavebnětechnickém stavu konstrukcí 

a zařízení objektu jako takového ale i na jeho vybavení. Řádně zpracovaný pasport poté dále 

slouží pro vypracování dalších smluv, rozpočtů a plánů modernizací týkajících se budovy 

samotné i dalších činností se správou spojených. [3] [4] [7]  

 

6.3 Dokumentace strategických cílů 

 

Toto je další z důležitých dokumentací. Jakoukoli budovu užíváme či spravujeme, tak z ní 

užíváme určitých výhod a je v zájmu každého vlastníka aby tyto využívané výhody byly co 

nejvyšší a vydržely co nejdéle. Abychom mohli dosáhnout pro nás potřebného užitku, je třeba 

znát odpověď na otázku: co, kdy, jak a na jak dlouho. V dokumentaci strategických cílů si 

vlastník nebo společnost musí stanovit, čeho chce dosáhnout, v jakém časovém horizontu a 

hlavně jak toho dosáhnout. Jedná se o strategii jak dále rozvíjet daný objekt a řídí se jí různé 

zásadní rekonstrukce, modernizace a rozšíření provozu. Na základě dobré strategie je potom 

majitel z daného objektu vytěžit větší užitek, nalákat více zákazníků či nájemníku na nabízené 

služby a další. [3] [9]  
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6.4 Kniha provozu stavby 

 

Účelem knihy provozu je dokumentovat procesy, jimiž jsme schopni dosáhnout stanovených 

cílů, a dále se do ní ještě zaznamenává aktuální stav. Kniha provozu se skládá z několika 

částí, které se zabývají tímto: 

 - struktura stavby (budovy) a jejích částí, 

 - záznamy o spotřebě veškerých zdrojů a nakládání s odpady, 

- zásady a podmínky údržby a oprav včetně určení odpovědností, zaznamenávání 

jejich průběhu, 

 - systém a četnost prohlídek, 

 - návrhy na realizaci opatření včetně určení odpovědnosti. [3] 

6.5 Standardní návod na užívání 

 

Úkolem standardního návodu je chránit vlastněný majetek majitele. Stává se nedílnou 

součástí předání stavby zhotovitelem majitelovi. Tento návod představuje jakousi příručku na 

užívání nemovitosti. Obsahuje doporučení, které minimalizují vznik možných ztrát jak na 

čase, tak na majetku. Vytváří a ověřuje postupy a metody na monitorování technického stavu 

nemovitosti, její údržby, oprav, modernizací a dalších zásahů. Analyzují se nejčastější a 

nejzávažnější problémy které se při provozu projevují v:  

- způsobu údržby a péče o nemovitost, 

- technickém stavu budov, 

- navrhování a realizaci oprav, modernizací a rekonstrukcí. 
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Na základě podrobné analýzy vznikajících a projevujících se problémů u podobných 

budov je dodavatel schopen doporučit postupy jakými má vlastník postupovat, při nastání 

jednotlivých situací, aby došlo k minimalizaci ztrát. Dále jsou popsány pravidla užívání 

objektu, způsob údržby jednotlivých materiálů a zařízení. Je popsáno, jak které zařízení 

správně používat, aby nedošlo k jeho poškození na základě neodborného zacházení, 

specifikaci preventivních prohlídek, jejich četnost a rozsah. Standardním návodem se 

zhotovitel chrání před případným vznikem reklamačních řízení. Dodavatel udává, jak se má 

majitel o objekt starat a pokud tyto doporučené postupy poruší, nárok na reklamaci neodborně 

udržované části objektu nebo zařízení může zaniknout. Majitel je ve svém zájmu povinen s 

tímto návodem seznámit i své zaměstnance či jiné uživatele této budovy, aby nedošlo k 

zbytečnému poškození [3] [9]  

 

6.6 Provozní řád 

 

Provozní řád jako takový je vlastně takovou kuchařkou či návodem jak máme s danou 

budovou zacházet. Zásady provozu v něm popsány vychází z dispozice a účelu budovy, 

konstrukcí a materiálu, charakteru provozu a krizových situací. Na základě analýzy celého 

komplexu je vytvořen řád, kterým se musí řídit každý, kdo se po objektu či komplexu 

pohybuje. Provozní řád zajišťuje plynulost provozu, bezpečnost osob a majetku. Účel 

provozního řádu je, že by měl zajišťovat optimální a bezpečný provoz a regulovat veškeré 

předvídatelné situace. Na základě předvídatelných situací se tedy vytvoří postupy, jimiž se 

musí uživatelé řídit při nastání těchto situací. Provozní řád je základem pro vytvoření plánu 

údržby, provoz budovy a je nezbytnou součástí správy majetku. 

 Předvídatelné provozní situace můžeme rozčlenit na:  

- trvalé provozní situace 

- krátkodobé  

- mimořádné  
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Přičemž jako mimořádné situace považujeme vznik požáru v různých částech a nutné 

následné evakuace, úniku jedovatých a zdraví ohrožujících látek, v záplavových územích 

riziko povodně a další. 

Provozní řád nám tedy upravuje podmínky užívání daného objektu či zařízení. Určuje 

podmínky, kdy a jak smí být objekt či zařízení používán či za jakým účelem. Stanovením 

těchto podmínek nám provozní řád přispívá k bezpečnému a hospodárnému provozu. 

Zpracovaný provozní řád nám poté nadále slouží pro správu a údržbu budovy. Tak jako každý 

výrobek má i stavba svojí životnost a správným vypracováním provozního řádu a hlavně jeho 

dodržováním jsme schopni životnost této budovy prodloužit nebo aspoň zamezit zbytečnému 

poškození. Provozní řád řídí či reguluje tyto činnosti: provoz, povinnosti obsluhy, pravidla 

bezpečnosti, pravidla hygieny práce, havarijní opotřebení, způsob vedení provozního deníku, 

provozní dobu zařízení, opatření pro omezení negativních vlivů na životní prostředí. U 

složitějších provozů jako například nemocnice nebo výzkumné středisko, se provozní řád 

musí týkat i dílčích specifických částí provozu. Zpravidla dojde k vypracování provozních 

řádů i na tyto dílčí části kde se podrobněji specifikuje provoz této části nebo zařízení a připojí 

se k hlavnímu provoznímu řádu. Povinnost obstarat provozní řád je na majiteli provozu a ten 

buď může řád vytvořit vlastními silami, nebo tuto činnost zadat specializované firmě. 

Provozní řád má zpravidla paragrafové uspořádání a v rámci možností co nejpřehledněji a 

stručně. U větších provozních řádů je žádoucí vypracování rejstříku.  

Provozní řád vychází z nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, v příloze č. 1 a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. [9] [3] 

Obsah provozního řádu:  

Aby nedošlo ke ztrátě přehlednosti, musí provozní řád mít určitou strukturu. 

Následující body by měl obsahovat každý provozní řád. 

 a) Účel užívání stavby (stanovení k čemu bude budova využívána a na co byla 

navržena). 

 b) Členění objektu na funkční díly a jejich stavebně technické charakteristiky. 
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 c) Pravidla omezení směřující k zachování základních technických požadavků na 

stavby pro jednotlivé funkční díly stavby. 

 d) Standardní technická životnost funkčních dílů, jejich konstrukcí a součástí. 

 e) Věcné a časové požadavky na základní průběžnou údržbu. 

 f) Technické a funkční zásady pro opravy konstrukcí a součástí. 

 g) Požadavky na úklid, větrání, vytápění 

 h) Požadavky na zabezpečení odpadového hospodářství. 

 i) Ochrana objektu před poškozením, zničením a zneužitím. 

 j) Požadavky na požární ochranu. 

 k) Požadavky na zabezpečení před účinky mimořádných povětrnostních situací. [3] 

 

Provozní řády podle jejich účelu můžeme rozdělit na: 

 a) Provozní řád objektu a vybraných prostor – tento druh provozního řádu se zabývá 

hlavně tím, aby daná budova byla používána a provozována na ty účely, na které byla 

navržena a postavena což by mohlo ohrozit bezpečnost a životnost objektu či bezpečnost lidí. 

Zabývá se tím, aby objekt byl užíván v souladu s příslušnou legislativou týkající se charakteru 

budovy a nedocházelo k jejich porušování. Do tohoto druhu řádů se řadí například domovní 

řád, či rád skladů a garáží. Tyto řády se mohou ještě dále dělit na základě jednotlivého druhu 

provozu a to: objekt pro bydlení, objekt pro veřejnost, objekt pro vzdělávání a výzkum. 

 b) Provozní řád pro obsluhu technologii – v této kategorii se řády zabývají 

samotným technologickým vybavením. Popisují, jak a za jakých podmínek se které zařízení 

může a nesmí používat. Zabývá se tedy popisem všech používaných technologií, například 

čistírna odpadních vod k samotnému čištění používá mnoho technologií a proto se provozní 

řád zabývá postupně všemi ucelenými celky (česle, usazovák písku, odlučovače ropných látek 

a další). Popisuje technologii a upravuje postupy, jakými se jednotlivé zařízení používá, 

udržuje, provádí prohlídky a revize a další.  
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 c) Provozní řád zařízení – je to provozní řád, který se zabývá pouze jedním 

zařízením, jako je například klimatizační jednotka, počítač, audio-soustava a jiné. Je zpravidla 

dodáván se samotným zařízením jako manuál nebo standardní návod na užívání. [8] 

 

6.7 Personalistika 

 

Vzhledem k tomu že budova je jako živý organismus a v různých situacích se rozdílně chová, 

tak stejně jako různé situace, mají na objekt vliv i zaměstnanci, uživatelé a další osoby 

pohybující se po objektu. Je tedy třeba vědět, za jakým účelem je budova navržena a jací lidé 

se zde budou pohybovat. Jinak se bude chovat budova, kterou budou užívat státní složky, 

sportovní fanoušci, nebo nepřizpůsobiví lidé jako jsou vandalové a mnoho dalších. Víme-li, 

kdo se tedy po objektu bude pohybovat, tak můžeme provoz adekvátně přizpůsobit. 

Přihlédneme-li tedy k tomu že je dobré vědět, kdo se nám po objektu pohybuje, tak musíme 

založit jistou databázi, která se tímto bude zabývat. Příkladem je třeba systém řízení vstupu a 

sledování osob kde každý zaměstnanec má svojí kartu kterou se přihlašuje do systému a 

v databázi se nám zaznamenává, kdy se daný člověk pohyboval v jaké místnosti, případný 

návštěvník se na vrátnici musí ohlásit, zapsat a na základě tohoto obdrží návštěvnickou kartu. 

Tento systém se využívá hlavně ve specifických provozech jako je třeba výroba výbušnin či 

bankovní sektor.  
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7. Uchování dokumentů a jejich archivace  

 

Na to abychom mohly jednotlivé dokumentace, které k provozu, řízení a správě budov 

potřebujeme a využíváme, musíme je mít řádně uchovány. Dokumentace a data se tedy 

uchovávají pro účel pozdější analýzy, jako důkazní materiál při případném sporu či kontrole a 

dalších důvodů. Smysl uchování je ten, abychom nashromážděná data obsažená 

v dokumentacích mohly využít i později jako jsou například dokumenty o vlastnictví, kterými 

prokazujeme vlastnictví dané věci, účetní doklady či projektovou dokumentaci. Dokumenty 

musíme uchovat v takové formě, aby byly i do budoucna čitelné a zabránit jejich 

znehodnocení.  

Archivace – je to poslední etapa dokumentu, kdy se dokument uchovává na určitou 

dobu z toho důvodu, aby mohl být v budoucnu ještě efektivně využit. To jakým způsobem se 

archivuje a kdo může archivaci provozovat, upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě, který specifikuje, jakým způsobem se dokumenty uchovávají, jejich 

zabezpečení, které osoby mohou provádět archivaci a další. Neuvádí ale dobu, po kterou se 

jednotlivé dokumenty uchovávají. Doba archivace se pohybuje od 3 až po 30let a to jaký 

dokument se musí a hlavně po jakou dobu archivovat, stanovují vždy příslušné zákony. 

Například uchování daňových dokladů upravuje zákon o dani, uchování projektové 

dokumentace najdeme zase ve stavebním zákoně a tak dále. Dokumentace můžeme uchovávat 

v tištěné podobě, ale tato forma je nákladná na prostor a zajištění čitelnosti. Inkoust na 

tištěném dokumentu nám časem degraduje, a proto je dobré si pořídit opis nebo ověřenou 

kopii pro větší bezpečnost. Uchování si může majitel provádět sám, je ale nucen dodržet 

kritéria, které v zákoně o archivaci jsou nebo je svěřit firmě která se touto problematikou 

zabývá. Druhá forma je elektronická, ta je méně náročnější na prostor, ale podléhá stejným 

kritériím a navíc musí dbát na kompatibilitu.  

[17] [15]  
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8. Elektronická forma evidence a nové trendy v oblasti 

dokumentace 

 

8.1 Elektronická forma evidence 

 

Jak již bylo výše zmíněno, tak tištěná forma evidence je značně náročná na prostor a zajištění 

čitelnosti, z toho důvodu se zavádí elektronická forma. Elektronická forma tedy přináší 

jednoduší archivaci, ale dále s sebou přináší i značné ulehčení, neboť se dají data jednodušeji 

přenášet. Zatímco dříve se projektová dokumentace vytvářela ručně a každá změna s sebou 

nesla náročné předělávání výkresů, tak dnešní elektronické rýsovací systémy tyto úpravy 

dělají doslova na pár kliknutí myší. S elektronickou formou evidence se nám dále naskýtá 

možnost provázání různých programů mezi sebou a tím odpadá do nedávna věčné přepisování 

těch samých dat. Moderní sofistikované systémy už dokáží provázat nejen tabulkové data, ale 

jsou schopny tyto data provázat i s grafickou podobou dokumentací. V praxi je ale toto 

provazování složitější, neboť jednotlivé firmy si chrání své know-how a konkurenční 

programy proto se sebou dost často nekomunikují. 

 

8.2 Nové trendy v oblasti dokumentace 

 

Dnešní moderní tlak na zjednodušování a zrychlování tvorby různých evidencí, výkresů, 

databází a jiných dokumentací tlačí veškeré odvětví k elektronické formě zpracování dat. 

Vyvíjí se komplexní systémy na pasport budov jako je Build pass, systému elektronické 

evidence revizí Vindomy a SSB2000 či kreslící programy jako je Archcad a Autocad. 

Prosazování těchto trendů zlepšuje kvalitu a přehlednost výsledné dokumentace na výstupu. 

Dalším zcela novým programem je systém BIM, který umožňuje takzvanou 4D a 5D 

dokumentaci staveb, to znamená, že v tomto systému nejen namodelujeme projekt s určitou 

technologií, ale provážeme ho i s finančním a časovým plánem.  
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Další trend co se prosazuje je tak zvaný energetický štítek. Jedná se o průkaz 

energetické náročnosti budovy a dle zákona č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií ve znění 

pozdějších novel zavádí v povinnost od 1. 1. 2013 tento štítek mít, až na některé výjimky na 

každou nově postavenou budovu, prodávanou budovu či sjednání nové nájemní smlouvy. 

V průkazu energetické náročnosti se posuzuje celková náročnost na spotřebu energií v dané 

budově. Tato náročnost je vyjádřena na klasifikační stupnici a to od A do G kde A je 

mimořádně úsporná a G mimořádně nehospodárná budova. Platnost průkazu je 10let. 

[14] [16] 

 

9. Aktualizace a aktuálnost dat 

 

Abychom byly schopni jakoukoli budovu efektivně provozovat a spravovat, potřebujeme 

velké množství informací, které čerpáme z nejrůznějších zdrojů. Především musíme sbírat 

data o spravované budově, patřičně je třídit a uchovávat. Na základě nasbíraných dat jsme 

schopni vytvořit pro nás potřebnou informaci a ty pak vnášíme do dokumentací. Je tedy 

nezbytně nutné za celou dobu provozování budovy zaznamenávat co možná nejvíce dat o 

dané budově například sledování spotřeby energií.  

Aby nám data sloužila k užitku, musíme udržovat jejich aktuálnost, neboť jak již bylo 

řečeno tak jedině s dostatkem kvalitních a aktuálních informací jsme schopni efektivně 

provozovat a spravovat danou budovu. Například dojde-li v průběhu provozu stavby 

k výměně některých zařízení jako jsou třeba systémová tlačítka sběrnicového systému a 

pokud tuto informaci nevneseme do příslušné dokumentace, může v budoucnu dojít ke kolizi, 

neboť při poruše správce objedná náhradní díly dle dokumentace, kterou má dostupnou, ale 

když dokumentace není aktuální, nemusí objednané náhradní díly být kompatibilní se 

zbytkem systému. 

 

http://www.mpo-efekt.cz/cz/energeticke-expertizy/prukaz-energeticke-narocnosti-budov
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-o-hospodareni-energii
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10. Praktická část 

 

V praktické části budou představeny praktické ukázky některých z dokumentací, jejich popis 

a poukázání na nedostatky.  

 

10.1 Evidenční list 

 

Evidenční list nájemce nebo nájemného je dokument, podle kterého se vypočítá měsíční 

nájemné bytu vzhledem k jeho kategorii, vybavenosti a rozloze. Výpočet výše nájemného se 

řídí zákonem č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, zákonem č.135/1994 Sb., zákon kterým se 

mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 

republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, zákon 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a vyhláškou č. 176/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 

je uveden evidenční list nájemce získaný od příspěvkové organizace: SNHK Správa 

nemovitostí Hradec Králové a v další příloze (příloha č. 2) je zpracován evidenční list pro 

výpočet nájemného formou formuláře dle vyhlášky 176/1993 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. [10] 

 

10.2 Pasport  

 

Příloha č. 3 se týká pasportu objektu jednoho ze spravovaných domů příspěvkovou organizací 

SNHK Správa nemovitostí Hradec Králové.  V úvodu vidíme hlavičku organizace, která pro 

statutární město Hradec Králové spravuje bytové domy. Následuje identifikace objektu, 

kterého se pasport týká, takže je uvedená adresa domu a číslo popisné. Dále pokračujeme 

údaji o domu, jako jsou půdorysné rozměry a další náležitosti. Zde si můžeme ukázat jaké 

důsledky má špatné zapsání dat a absence jejich aktualizací. V údajích o domu můžeme vidět 

kolonku s počtem podlaží, kde je uvedený počet 4, další kolonku s počtem nadzemních 

podlaží, kde je 0. Na základě těchto nepřesných dat vytvoříme zcela mylnou informaci o tom, 
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že daná budova je stavbou podzemní a už může nastat problém. Po demonstraci této chyby 

nám tedy vyplívá, že se nesmíme spoléhat jen na holá data ale taky si je řádně ověřit neboť 

daná budova má 4 nadzemní podlaží. Dále by bylo dobré v této části ještě zanést informaci o 

datu výstavby a původní projektové dokumentaci. Dále máme nevyplněné pole parcely, na 

kterých se dům nachází, což nám přináší další komplikace s případným dalším zacházením 

s budovou, tuto informaci si ale jsme schopni dohledat a z portálu Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního zjistíme, že se daná budova nachází na stavební parcele číslo 

1163 a dočteme se zde i chybějící údaje o výměře parcely. Dále pokračujeme na společné 

prostory a zjistíme, že zde též chybí informace. Již víme, že budova je 4 podlažní a že podlaží 

jsou nadzemní, při zamyšlení se nad budovou je asi nesmyslné aby každý byt měl samostatný 

vchod a to obzvláště ty v 2 a vyšším nadzemním podlaží. Pasport by tedy bylo žádoucí o 

doplnění výčtu společných prostor, jejich výměře a případného umístění. Poslední částí 

pasportu je výčet konstrukčních prvků. V tabulce máme sepsány prvky, které se v objektu 

nacházejí, jejich položkové číslo, název prvku, počet prvků a měrnou jednotku, 

předpokládanou dobu životnosti, datum pořízení a datum plánované opravy. Již na první 

pohled zjistíme, že u mnohých prvků je ve sloupci s předpokládanou životností 0, což 

například u zvonkového panelu není zas tak zásadní ale například u lepenkové krytiny ano. 

Samotná lepenková krytina může mít životnost 3 roky, ale třeba i 20let a tím, že zde máme 0, 

nám opět schází potřebné informace. Dále by se k mnohým položkám hodila informace o 

umístění, aby bylo snazší dohledání. A na samém konci máme místo pro upřesnění kde by se 

měly blíže specifikovat některé prvky a kam by se měly doplňovat nové informace vztahující 

se k objektu. 

Příloha č. 4 je další získaný pasport, tentokráte se jedná o pasport bytu v domě, 

kterého se týká předešlý pasport. Zde je opět hlavička společnosti následovaná základními 

údaji. V základních údajích je tedy uvedena adresa domu, ve kterém se byt nachází a dále je 

už specifikován jen byt. Je uvede kategorizace bytu, dle které potom stanovujeme nájemné, 

typ bytu, zdroj vody a tepla, základní vybavení. Pasport pokračuje výčtem místností s jejich 

celkovou plochou, plochou pro teplotu ústředního vytápění, koeficient přepočtu na teplo, 

přepočtená vytápěná plocha a započítaná plocha na výpočet nájemného. V další části je výčet 

prvků, kde je znovu číslo položky název konstrukčního prvku, počet s měrnou jednotkou. 

Sloupec s údajem bude pravděpodobně předpokládaná doba životnosti a pokračujeme 
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sloupcem s datem pořízení a datem předpokládané výměny. V závěru je opět pole pro 

upřesnění. 

 

10.3 Nájemní smlouva 

 

Další a to přílohou č. 5 je nájemní smlouva mezi majitelem statutárním městem Hradec 

Králové a nájemníkem bytu. Smlouva má veškeré náležitosti, které nájemní smlouva mít má a 

to smluvní strany, specifikaci najímané nemovitosti, výši nájemného, dobu nájmu. Specifikuje 

způsob výpočtu nájemného a míru opotřebení zařízení bytu. Popisuje práva a povinnosti 

pronajímatele a nájemce. Jsou zde uvedeny platební podmínky a sankce za jejich nedodržení. 

Popisuje, za jakých podmínek dochází k zániku nájemní smlouvy a jakým způsobem a za 

jakých podmínek může být podána, od jakého data vchází smlouva v platnost a jakým 

způsobem může dojít k pozměnění smlouvy.   

 

10.4 Plán revizí 

 

Příloha č. 6 představuje revizní plán. V příloze je ukázka plánu revizí. Obvykle bývá veden 

knižní formou, ale moderní trendy tlačí do elektronického zpracování. Příspěvková 

organizace SNHK Správa nemovitostí Hradec Králové vede revizní plán v elektronické 

podobě kde se jim okazuje v nastaveném časovém období jaké revize a kontroly kde a na 

jakém zařízení jsou potřeba vykonat. V příloze je jen část výstupu neboť tento seznam je na 

dalších stranách pořád to samé. Je zde uveden název revize, cyklus po jakém je revize 

prováděna, ulice, ve které se nachází nemovitost, na níž je provést revizi, číslo revize, číslo 

domu, číslo bytu ve kterém se zařízení nachází a datový plán v jaké by revize měla projít. 

Evidence revizí organizace provádí v programu Vindomy a SSB2000 kde se na vstupu založí 

a definuje budova, uvedou se zařízení v budově se nacházející a specifikuje se periodicita 

revizí. Tento program poté na základě těchto vstupních dat vytvoří časový harmonogram (viz. 

příloha č. 6) na základě kterého se poté řídí a sjednávají revizní technici. 
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Výsek plánu revizí na zmíněnou budovu by vypadal asi takto (v praxi bude níže 

uvedená tabulka podstatně delší a obsáhlejší): 

název revize cyklus ulice revize dum byt dat.plan datum 

Kontrola požární voda 1 Sukovy sady 12413 660 0 20.7.2013 . . 

Revize hromosvodů 5 let 5 Sukovy sady 1159 177 0 4.8.2013 . . 

Plyn - revize 3 Sukovy sady 9990 185 0 9.8.2013 . . 

Kontrola hasící přístroje 1 Sukovy sady 13304 392 0 29.11.2013 . . 

Kontrola požární voda 1 Sukovy sady 5269 685 0 5.12.2013 . . 

tab. 1 Výsek z plánu revizí, zdroj: [19] 

 

11. Závěr 

 

V této praci byly popsány některé druhy dokumentací potřebných ke správě a provozu budov. 

Zdaleka nebyly popsány všechny existující a vznikající dokumenty neboť správa a provoz 

budovy do svého oboru zahrnuje obrovské množství profesí a druhů činností, navíc 

dokumentace pro provoz jsou natolik specifické, že ke každému provozu vznikají 

dokumentace jiné a hlavně specializované, že noho dokumentací, které pro provozní fázi 

budovy vznikají, jsou většinou řešeny individuálně. Byla popsána legislativa týkající se 

problematiky stavebních částí. Podrobněji rozebrány některé z dokumentací jako jsou 

provozní řády dokumentace skutečného provedení stavby a další. Popsána problematika 

archivace dokumentů a udržování aktuálnosti dat. Na praktické ukázce pasportu budovy byly 

popsány chyby a nedostatky v něm vyskytující a předvedeny další praktické ukázky 

dokumentací jako je nájemní smlouva a evidenční list nájemce, pasport bytu a další. 

Cílem této práce bylo přiblížení problematiky správy a provozu objektu a 

dokumentace této fáze se týkající a uvedení praktických ukázek některých z popsaných 

dokumentací. 
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15.1 Evidenční list nájemce 

 

[19] 
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15.2 Formulář evidenčního listu nájemce 

Evidenční list 

 

Vlastník:   ______________________________ 

Adresa domu:  ______________________________ 

Nájemce bytu:  ______________________________ 

 

A) zařazení bytu – kategorie bytu 

Způsob vytápění 

Základní příslušenství: ANO  NE 

Částečné základní příslušenství ANO  NE,  jaké:____________________ 

 

 Kategorizace bytu: 

Všechny obytné místnosti jsou 

přímo vytápěny ÚT a mají ZP 

Kategorie 

I 

Byt bez ÚT a s ZP 

Byt s ÚT a částečným ZP 

Byt s ÚT a společným  ZP 

Kategorie 

II 

Byt bez ÚT a částečným ZP 

Byt s ÚT a bez ZP 

Kategorie 

III 

Byt bez ÚT a ZP 

Byt bez ÚT a společným  ZP 

Kategorie 

IV 

ÚT = ústřední vytápění, ZP = základní příslušenství 
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B) Základní údaje bytu 

Číslo 

položky 

Místnost Skutečná 

podlahová 

plocha 

v m2 

Započtená 

podlahová 

plocha 

v m2 

Číslo 

položky 

Místnost Skutečná 

podlahová 

plocha 

v m2 

Započtená 

podlahová 

plocha 

v m2 

1. Pokoj   5. Sklep   

2. Pokoj   6. Wc   

3. Ložnice   7. Spíž    

4. koupelna   8. Balkón   

 

Celková skutečná podlahová 

plocha v m2 

 Celková započtená podlahová 

plocha v m2 

 

 

Základní nájemné = započtená podlahová plocha x cena dle kategorie v místě nájmu obvyklá 

Základní nájemné: _______________Kč 



46 

 

 

C) Snížení nájemného pro nižší kvalitu 

 

Celkový součet snížení nájemného: _____% 

Snížené nájemné = základní nájemné x snížení v % / 100 

Snížené nájemné: _______________Kč 

není-li zaveden plyn ani rozvod 

elektřiny na vaření 

5% suterénní byt pod prvním nadzemním 

podlažím 

10% 

je-li koupelna vybavena základním 

vybavením částečně, nebo je-li 

vybavena zařízením na ohřev vody 

pouze na pevná paliva, nebo není-li 

takovým zařízením vybavena 

3% v 5. a vyšším nadzemním. podlaží v 

domě bez výtahu                                                           

1) s ústředním vytápěním…                                                         

2) vytápění na pevná či kapalná paliva 

se zdrojem umístěným v bytě 

                                                          

1) 5%                             

2) 10% 

je-li koupelnový, nebo sprchový kout 

v obytné místnosti, nebo v kuchyni 

5% u bytů, které mají obytné místnosti vyšší 

než 3,40 m 

5% 

je-li u bytů I a II kategorie základní 

příslušenství mimo byt 

5% byt, jehož kvalita je podle potvrzení 

příslušného orgánu hygienické služby 

trvale zhoršena 

10% 

je-li u bytů I a II kategorie část 

základního příslušenství mimo byt 

3% 
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D) Nájem za vybavení bytu  

 

Druh 

vybavení 

Rok pořízení Pořizovací 

cena 

Cena 

montáže 

Opotřebení v 

%/rok 

Měsíční 

nájemné 

v Kč 

      

      

      

      

Roční opotřebení, životnost a ceny maximálního nájemného dostupné v příloze k vyhlášce č. 

176/1993 Sb. 

Celkové nájemné za vybavení bytu: ___________Kč 

 

E) Měsíční nájemné 

Měsíční nájemné = základní nájemné – snížení nájmu + nájemné za vybavení 

Vypočtené měsíční nájemné: _______________Kč 
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F) Nájemné za služby a energie 

 

Poskytovaná služba Měsíční úhrada 

El. Energie  

Pitná voda  

Teplo   

Plyn   

Úklid   

 

Celkem za poskytované služby: _____________Kč 

 

Celkem úhrada za nájem a služby: _______________Kč/měsíc 

 

 

 

 

 

 

 

Nájemce: _________________    pronajímatel: _________________ 

V _________________ dne _________________ 



49 

 

15.3 Pasport domu 

 

[19] 
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15.4 Pasport bytu 

 

[19] 
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15.5 Nájemní smlouva 
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15.6 Plán revizí 
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