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Abstract 

 

Záruční doba v současném stavebnictví je stále aktuální téma jak pro investory, tedy 

zadavatele staveb, kteří tyto stavby financují, tak pro subjekty realizující tyto projekty, tj. 

dodavatele stavby. Na obou stranách se podílejí na přípravě, realizaci a zhodnocení 

stavebního díla stavební technici, ekonomové, právníci, obchodní a marketingoví manažéři. 

Disertační práce v první kapitole formuluje cíl řešeného zadání. S užitím praktických 

poznatků za období deseti let a analýzy 120 staveb občanské, bytové a průmyslové výstavby 

si klade za cíl stanovit s využitím matematických modelů optimální délku záruční doby. 

Ve druhé kapitole, která je úvodem k disertační práci  jsou obsažena nezbytná data a 

postupy k naplnění zadaného cíle. Kapitola charakterizuje v obecné poloze zkušenosti 

s uplatňováním záruční doby. 

Třetí kapitola podrobněji hodnotí současný stav při uplatňování záruční doby 

z celospolečenského hlediska. Problematika je pojata jako komplex výrazných faktorů 

ekonomiky, legislativy, technických možností, následné údržby a správy majetku, 

obchodních a marketingových zájmů, jakož i celospolečenských dopadů. 

Ve čtvrté kapitole jsou blíže specifikovaná data a charakteristiky realizovaných objektů, které 

v následující páté kapitole jsou pomocí matematických a statistických metod vyhodnocena.  

Pátá kapitola je z hlediska modelování optimální doby záruky nejpodstatnější. Vychází 

z teoretického základu matematické pravděpodobnosti a statistiky a v členění podle typu 

objektů (bytové, občanské a průmyslové) dokládá pravděpodobné optimum pro stanovení 

záruční doby. 

V šesté kapitole jsou dokumentované výsledky výzkumu zejména na vady střech a 

nejčastější vady zděných konstrukcí. 

Sedmá kapitola obsahuje návrhy a doporučení k řešení a ke zkvalitnění současného stavu. 

Následující osmá kapitola blíže specifikuje závěry disertační práce v podobě 

předpokládaných vlivů na budoucí vývoj záruční doby ve stavebnictví.  
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Abstract 
 

Guarantee period in the present building is still a hot topic as well for investors, that means 

the authority of structures, who finance these buildings, and as well for the entities 

implementing these projects, that means the building supplier/contractor. Both sides, that 

means techniques, economists, lawyers, business and marketing managers participate on 

the preparation, realization and valorizing the construction work. 

The Dissertation in the first chapter formulates the objective of the given/addressed task. By 

using the practical information for the period of 10 years and the analysis of 120 building with 

the civil, residential and industrial constructs, aims to determine the optimal guarantee period 

by using mathematical models. 

In the second chapter, which introduces the dissertation, are included necessary data and 

procedures to complete the task. The chapter characterizes the experiences with application 

of the guarantee period. 

The third chapter in details evaluates the current quality when application of the guarantee 

period from the social point of view. The issue is conceived as a complex of significant 

factors of economy, legislation, technical options, subsequent maintenance, the property 

management and business and marketing interests, and even the social impacts. 

In the fourth chapter are specified data and characteristics of realized objects, which are in 

the next fifth chapter evaluated by using mathematical and statistical methods. 

Fifth chapter is the most important from the view of the determination of the optimal 

guarantee period. This chapter is based on the theoretical basis of the mathematical 

probability and statistic, and on the classification by the type of objects (civil, residential and 

industrial) illustrates the likely optimum for determination of guarantee period. 

Results of the research, most likely roof defects and defects on masonry constructions are 

documented in the sixth chapter. 

The seventh chapter consists of the proposal and solution recommendations to improve the 

quality of current status. The upcoming chapter VIII. specifies conclusion of dissertation in 

the form of the expected influences for the development of the construction guarantee period 

in the future. 
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1. Cíl disertační práce 
 

Cílem disertační práce je komplexní posouzení role záruční doby v současném stavebnictví 

a stanovení její optimální délky. 

Přestože disertační práce vychází z obecných teoretických, ekonomických, obchodních či 

právních východisek, jejím cílem je především konfrontace s praktickými poznatky.  

Proto byl v analytické části proveden rozbor 120 staveb občanské, bytové a průmyslové 

výstavby za období deseti let. Rozbor byl proveden podle typů konstrukcí. Byly analyzovány 

defekty statické, hydroizolací, střech, technických zařízení budov a povrchy konstrukcí.  

Cílem byla konfrontace obecných a teoretických postulátů se statisticky ověřenými daty.  

Na stanovené cíle a metody výzkumu navazují příklady souhrnného statistického  

a grafického zpracování dat.  

Cílové řešení zadaného tématu spočívá ve statisticky zdůvodněné optimální délce záruční 

doby, která bude mít využití v příslušné legislativě a smluvních vztazích. 
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2.  Úvod     

V současném stavebnictví je kladen vysoký nárok na kvalitu a přitom i na rychlost a efektivitu 

výstavby. Najít optimální řešení mezi těmito nároky je velmi složité. Neexistuje totiž možnost 

postavit jakýkoliv objekt extrémně rychle, v nejvyšší kvalitě a za nejnižší cenu. Při snaze 

dosáhnout optimálního řešení se často zapomíná na několik důležitých aspektů.  

Každá stavba je ze spotřebního hlediska výrobek, který si běžný zákazník objednává jen 

jednou (zřídka vícekrát) za život. Vycházíme-li z této úvahy, předpokládáme, že oproti jiným 

výrobkům je stavba výrobek s vysokou pořizovací hodnotou a budeme jej dlouhodobě užívat 

(životnost stavby několikrát překročí délku života investora samotného). Očekáváme, že 

kvalita užívání (neboli vlastnosti výrobku po dobu užívání) se bude co nejvíce blížit 

předpokládaným projektovaným vlastnostem v době pořízení (dokončení) stavby. 

Dodavatel je nositelem závazku, že výrobek v určité stanovené době musí prokazovat užitné 

vlastnosti, pro které byl pořízen. Toto období se nazývá záruční dobou. U běžných 

spotřebních výrobků byla tato doba stanovena na dva roky. Obchodní strategií výrobců je 

pak toto období u různých výrobků prodlužovat.  

Je velmi paradoxní, že vlastně pro jeden z nejvíce užívaných (denně 24 hod.) výrobků 

vůbec: stavbu, neexistují zákonná pravidla pro stanovení záruční doby, pro užívání atd. Platí 

tedy, že i stavbu lze prodat bez návodu k použití se záruční dobou v délce 24 měsíců – 

stejně jako např. boty (i když u těchto najdete v krabici základní pravidla pro používání, 

ošetření apod.).  

Zaměříme-li se na jeden základní aspekt výše uvedených skutečností – stanovení délky 

záruční doby – můžeme se na tuto problematiku dívat z několika různých společenských 

pohledů. 

Stanovit záruční dobu, která by skutečně byla obdobím, po které se skutečně v dostatečné 

míře přezkoumá, že stavba (výrobek) vykazuje vlastnosti a má předpoklad, že i nadále bude 

tyto vykazovat, je velmi náročné. 

Můžeme uvažovat celou řadu směrů: 

o dle životnosti (od pořízení po demolici) – pak bychom pravděpodobně stanovovali 

nějakou poměrnou část této doby, 

o dle životnosti použitých výrobků – zde by bylo problematické vybrat z obrovského 

množství výrobků, materiálů ty, u kterých předpokládáme zásadní vliv na vlastnosti 

stavby po dobu užívání, 
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o dle obchodních pravidel (v minulosti jsme zažívali na stavebním trhu příklady, že 

firmy ve snaze získat zakázku a délka záruční doby byla výběrovým kritériem, 

stanovovali dodavatelé záruční doby sto i víceleté), 

o dle zvyklostí – zde je problematické to, že v průběhu životnosti stavby se lidské 

zvyklosti mění 

o technickým zkoumáním – na technickém podkladě; toto řešení se jeví jako nejvíce 

reálné, protože zohledňuje vlastnosti výrobků, materiálů, technologické postupy 

apod., tedy stavy, které nepodléhají „společenským trendům“. 

 

Podkladem pro tuto práci je několikaleté (více než 10leté) sledování vad, na již zhotovených 

stavbách v období komerčně stanovených záručních lhůt, – reklamací.  Stavby byly vybírány 

tak, aby jejich technické řešení bylo srovnatelné (hlavní nosný statický systém, zastřešení, 

obestavěný prostor, zakládání apod.) 

Metody zpracování jsou charakterizovány následujícími kroky: 

Krok 1. - sběr dat. 

Autor disertační práce (dále též DP) vycházel z dokumentace reklamačního oddělení a 

z pochůzek po realizovaných stavbách. Data zpracovaná v DP pocházejí z této 

nashromážděné dokumentace. Dokumentace k jednotlivým stavbám a reklamačním vadám 

obsahují prvotně dokumentaci ukončené stavby, tzn. projektovou dokumentaci, protokol o 

předání a převzetí, smlouvy s dodavateli, záruční listy, stavební deníky a další dokumentace 

stavby. 

Následně dokumentace reklamačního oddělení obsahuje veškerou korespondenci o 

oznámení vzniku reklamační vady, výzvy k odstranění vad, písemnou korespondenci mezi 

zhotovitelem stavby a objednatelem, mezi zhotovitelem a subdodavateli, protokoly o 

odstranění vad, popř. dopisy s odmítnutím vady včetně odůvodnění. Tabulka, v příloze DP 

na nosiči CD, vznikla tak, že ke každé jednotlivé stavbě byly postupně ve formátu Excel 

připisovány data o vzniku vady (kdo reklamoval, o jakou vadu se jedná, kdy musí být 

odstraněna, kdo vadu odstraní, kdo odstranění vady kontroloval, zda je vada uznána apod.). 

Dále tabulka obsahuje podstatné informace ke stavbě samotné – název, identifikaci 

investora, datum převzetí (zahájení) záruční doby, datum skončení záruční doby, popř. je-li 

předmět díla rozdělen na více reklamačních celků s různými délkami záručních dob apod. 

 

Krok 2. - zpracování dat 

Všechny stavby evidované v tabulce reklamací byly rozděleny do tří skupin: stavby bytové, 

občanské a průmyslové. Stavby, které svým charakterem nešlo přiřadit do žádné z těchto 

skupin, nebyly dále sledovány. Rovněž stavby nespadající do zvoleného technického 

standardu jednotlivých skupin (nosný systém, způsob založení, zastřešení, vybavení PSV 

apod.) nebyly dále sledovány.  
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Po rozdělení staveb do jednotlivých skupin byly u každé stavby ve skupině rozděleny závady 

na skupiny dle místa vzniku, popř. místa, kde se vady projevily. Tím vznikly tyto skupiny 

defektů (vad) : 

o na statických částech a hydroizolacích, 

o defekty na střechách, 

o defekty na technických zařízeních – TZB, 

o defekty na obvodových konstrukcích a výplních otvorů, 

o defekty na površích konstrukcí vnitřních. 

Ke každé vadě byla formou prvotních dat přiřazena číslovka charakterizující dobu (čas)  

mezi předáním díla (zahájením záruční doby) až po vznik vady. Dále byl sledován počet 

závad v záruční době vždy v dané skupině staveb a ve skupině defektů rozdělených dle 

místa vzniku. Tyto prvotní data pak byla v členění po skupinách staveb, po skupinách místa 

vzniku defektů naimplementována do programu Histan. Ke každé skupině staveb, ke každé 

skupině defektů dle místa vzniku, vznikl histogram prvotních dat, kde na vodorovné ose je 

doba vzniku od času „0“ – tedy od zahájení záruční doby po vznik vady v měsících. Na svislé 

ose je uveden počet závad (četnost vad) 

 

Krok 3. - statistické zhodnocení  

Ke všem vzniklým histogramům dat byly pak programem Histan (autoři Ing. Krejsa, Doc. 

Janas a kolektiv) přiřazeny statistické funkce s největším koeficientem determinace (těsnost) 

k danému histogramu. Tím vznikl graf parametrického rozdělení. Pak rovněž pomocí 

programu Histan [12 - 14] bylo nadefinováno omezení funkce (kvantil) a vznikl graf 

parametrického rozdělení pro 95% kvantil. 

V poslední fázi statistického zhodnocení pak byly v programu Histan [12 - 14] grafy 

parametrických funkcí s omezeným kvantilem nahrazeny grafy distribučních funkcí, ze 

kterých pak následně byly stanoveny časy (doby), kdy se už na konstrukcích vady vyskytovat 

nebudou s pravděpodobností blížící se 1 (100%) 

 

Krok 4. - závěry statistických zhodnocení 

Podklady pro prvotní data (data na CD – informace o vzniku vad, výskytu v konstrukci a 

čase) byly zapracovány v programu Excel výše uvedeným způsobem a následně 

vyhodnoceny v dalších kapitolách disertační práce.  
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3.  Popis současného stavu a jeho vliv na společnost     

Záruční doba ve stavebnictví je v odborné veřejnosti velmi frekventovaným pojmem, který 

však nemá stálá technicky ani právně uzákoněná pravidla. Záruční doba je stále dosud 

definována z hlediska právního pouze velmi obecně jak v Občanském zákoníku, tak 

v Obchodním zákoníku. 

Pro zhotovená stavební díla se často uplatňuje minimální záruční doba v délce 24 měsíců 

stejně jako pro ostatní výrobky. Je to stejná záruční doba (lhůta) jako pro běžné spotřební 

zboží (např. boty, televize apod.). 

Stavby však slouží svému účelu denně po dobu několika desítek až stovek let. Pořízení  

a cena takového výrobku je nesrovnatelně vysoká v porovnání s pořízením spotřebních 

výrobků. Navíc se dá předpokládat, že spotřebitel si bude takovýto výrobek pořizovat 

ojediněle oproti jiným výrobkům. Vycházíme-li z této úvahy, budeme stavbu jako výrobek 

s  vysokou pořizovací hodnotou užívat dlouhodobě (zpravidla životnost stavby několikrát 

překročí délku života investora samotného) a že komfort kvality užívání (neboli vlastnosti 

výrobku po dobu užívání) se po dobu užívání bude co nejvíce blížit předpokládaným 

projektovaným vlastnostem v době pořízení a dokončení stavby. 

Zaměříme-li se na jeden základní aspekt výše uvedených skutečností – stanovení délky 

záruční doby – můžeme tuto problematiku posuzovat z několika různých společenských 

pohledů. 

 

3. 1. vliv na ekonomiku 

Obecným nešvarem v obchodních vztazích mezi investorem a dodavatelem stavby jsou až 

několikaměsíční opožděné platby za zhotovení díla a to i v rozporu se sjednanými smluvními 

podmínkami plateb. Vykáže-li zhotovitel náklady na zhotovení provedeného díla ve svém 

účetnictví, je toto pojato do zdaňovacího základu. Zhotoviteli díla vzniká povinnost splnit 

svou daňovou povinnost, aniž by obdržel finanční plnění (cash flow) od smluvního investora. 

Problematika zdanění je ještě více komplikovaná, pokud zhotovitel stavby tvoří rezervu na 

náklady v budoucnu potřebné na odstranění reklamačních vad. Pokud neexistuje všeobecně 

popř. právně zakotvená délka záruční doby, neexistují účetní pravidla pro tvorbu rezerv na 

odstraňování reklamací. Výsledkem pak je stanovování výše rezerv v každé firmě jinou 

metodikou. 

 

Je-li součástí smluvního vztahu vystavení bankovní záruční garance na dobu delší než dva 

roky (pro banky je tato délka záruční doby ještě tzv.“bezpečná“.), naráží tato snaha 

dodavatelů staveb na neochotu bank, které považují delší období za rizikové.  
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Z hlediska státní ekonomiky je žádoucí, aby jednotná délka záruční doby bylo součástí 

běžného smluvního standardu ve výběrových řízeních. Daňová a účetní pravidla bude pak 

možno sjednotit v souvislosti s náklady na budoucí reklamace v příslušných zákonech. 

 

3. 2. vliv na právní legislativu 

Z právního hlediska je záruční doba v Občanském zákoníku i v Obchodním zákoníku 

definována velmi obecně. Pro zhotovená stavební díla se často uplatňuje dosud minimální 

záruční doba v délce 24 měsíců. Je to stejná záruční doba jako pro běžné spotřební zboží.  

 

3.2.1. současná právní legislativa v ČR platná do 31. 12. 2012 

Je paradoxem, že pro jeden z nejvíce užívaných výrobků, jakými je produkce pozemního 

stavitelství, neexistují ucelená a jednoznačná zákonná pravidla pro stanovení záruční doby. 

Stanovit záruční dobu, která by skutečně byla obdobím, po které se v dostatečné míře 

přezkoumá, zda stavba (výrobek) vykazuje vlastnosti a má předpoklad, že i nadále bude tyto 

vykazovat, je velmi náročné. 

Občanský zákoník (zákon č.40/1964 Sb., [1] v platném znění) rozlišuje pořízení věci podle 

typu smluvního ujednání: 

a) je-li výrobek (stavba) pořízená dle kupní smlouvy (např. prostřednictvím developera) 

vztahuje se na takto pořízenou stavbu ustanovení § 620 odst. 1), který stanoví, že záruční 

doba je 24 měsíců. Podle odst. 5) citovaného ustanovení může prodávající poskytnout 

záruku přesahující 24 měsíců a v záručním listě prodávající určí podmínky a rozsah 

prodloužení záruky; 

b) je-li výrobek (stavba) pořízená dle smlouvy o dílo (smlouva mezi „objednatelem“  

a „zhotovitelem“) vztahuje se na takto pořízenou stavbu ustanovení § 646 odst. 3), který 

stanoví, že u zhotovení (provedení) stavby je záruční doba tři roky. Prováděcí předpis může 

stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct 

měsíců.  

Obchodní zákoník (zákon č.513/1991 Sb., v platném znění) [2] nestanoví doby záručních 

lhůt. V § 563 (Díl IX – Smlouva o dílo) v odst. 1) je pouze uvedeno, že záruční doba týkající 

se díla počíná běžet předáním díla. Následující odstavec je v podstatě odvolávkou na 

ustanovení §§ 429 – 431, které v ustanoveních o kupní smlouvě definují záruky za jakost, 

nikoliv lhůty záruční doby. 

Původní Stavební zákon č. 50/1976 Sb., který platil 30 let, byl po 16 změnách a doplněních 

zcela novelizován zákonem č.183/2006 Sb., účinným od 1. 1. 2007 [3].  
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V původním znění neobsahoval ustanovení o záruční době ve stavebnictví, ale v § 100 

odst. 5) alespoň stanovil povinnost stavebníka „uchovávat stavební deník po dobu deseti let 

od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci 

nepodléhá“.  

Novelizovaný zákon 183/2006 Sb. již toto ustanovení neobsahuje (§ 157) přesto, že od 

nabytí účinností byl šestkrát doplňován a měněn.  

3.2.2. právní legislativa platná a účinná od 1. 1. 2014 

Nový Občanský zákoník (zákon č.89/2012 Sb., ze dne 3. února 2012 v platném znění) [4].  

ruší dosud platný Občanský zákoník č. 40 z roku 1964 v platném znění v celém rozsahu  

a dalších 237 zákonů, vyhlášek nebo ustanovení některých právních norem včetně 

ustanovení obchodního práva. 

Aplikace nového občanského zákoníku bude dlouhodobějším procesem. Jednak z důvodu 

jeho rozsahu (celkem 3.081 §§ z toho 170 jen o smluvních vztazích), nových (převzatých)  

a dosud nevžitých termínů a získávání prvních zkušeností s jeho uplatněním v podnikové, 

soukromé i soudní praxi. 

Nový občanský zákoník svým obsahem přibližuje český právní řád k již platnému 

legislativnímu rámci Evropské unie. 

Garanci za kvalitu a jakost dodaného výrobku, tudíž i dokončené stavby, se stanou 

předmětem smluvního ujednání mezi investorem a zhotovitelem díla. 

Lze předpokládat, že poskytnutá záruka vyjádřena časovým horizontem platnosti za 

bezvadnost díla se stane silným argumentem výběrových řízení. 

Rovněž lze očekávat snahu dodavatelů promítnout do nákladů budoucích období i náklady 

na dodatečné odstraňování reklamovaných vad. 

Liberální prvek nového občanského zákoníku je možno odvodit ihned z § 1 odst. (2), který 

stanoví: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti 

odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo 

právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. 

Jedním ze zásadních praktických rozdílů oproti stávající situaci je vlastnictví ke stavbě. 

Stavbu nebude možné nabývat samostatně, ale vždy jen v návaznosti na vlastnictví 

pozemku, jehož bude stavba součástí. 

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 

sjednané dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou 

cenu. 
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Pokud je předmětem díla stavba, pak se na úpravu smlouvy o dílo použijí obecná zákonná 

ustanovení s tím, že nový občanský zákoník dále speciálně upravuje jistá specifika 

týkající se výstavby. Jedná se zejména o provádění kontroly stavebních prací či 

odpovědnost za vady. 

V zásadě platí, že zhotovuje-li se stavba na objednávku, pak je to zhotovitel, kdo nese 

nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání. 

V § 1811 odst. (2) bodě f) zákoník stanoví, že součásti sjednávání smluvního vztahu jsou 

údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další 

podmínky pro uplatňování těchto práv. 

V § 2129 v odstavci (2) stanoví 

neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným 

základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, 

namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo 

na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání 

věci věděl nebo musel vědět. 

V následujícím § 2130 je stanoveno: 

Ujednají-li strany, kdy má kupující nemovitou věc převzít, náleží kupujícímu od 

ujednané doby převzetí plody a užitky nemovité věci. Ve stejné době přejde nebezpečí 

škody na věci na kupujícího. 

 

3.2.3. právní legislativa ve SR a v Polsku  

Aktuální český i slovenský občanský zákoník jakož i obchodní zákoník mají společné výchozí 

znění v zákonech federativního uspořádání státu.  

Občiansky zákonník SR č. 47/1992 Zb.z. stanovil v § 620 pro kupní smlouvu, 

šestiměsíční záruční lhůtu a v § 646 odst. 3 pro smlouvu o dílo záruční lhůtu 3 roky.  

Novela  Občianského zákonníka SR č. 150/2004 Zb.z. [5] sjednotila v § 620 pro záruční 

dobu podle kupní smlouvy na 24 měsíců. Tímto je česká i slovenská legislativa při 

posuzování záručních dob sjednocená. 

Obchodný zákonník SR č. 513/1991 Zb.z. [6] má autentický obsah s českou verzí 

obchodního zákoníku. 

Z uvedeného vyplývá, že minimální záruční doby ve stavebnictví v ČR i SR byla dosud 

shodná a činila  

o 24 měsíců, pokud objednatel a zhotovitel postupují podle kupní smlouvy občanského    

         zákoníku, 

o 36 měsíců, pokud objednatel a zhotovitel postupují podle smlouvy o dílo občanského   
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         zákoníku, 

o 18 měsíců pro některé části staveb, je-li celková záruční doba 36 měsíců podle    

         Smlouvy o dílo dle Občanského zákoníku, 

Ustanovení o záruční době (lhůtě) neobsahuje ani Stavební zákon Slovenské republiky č. 

479/2005 Zb.z. [7], ani novela polského stavebního zákona - Nowelizacja Prawa 

budowlanego [8]. 

 

3.2.4. právní legislativa v Německu (Západní Evropa) 

V Německu se délka záruční doby řídí dvěma právními předpisy: 

a) VOB = Vergabe - und Vertragsordnung für Bauleistungen – doporučené smluvní 

podmínky pro veškeré stavební práce. Tento dokument je souhrnným doporučujícím 

materiálem, který kromě délky záruční doby řeší kvalitu prací, způsoby ocenění, 

metody výpočtů, metodiku kontrol a další stavební problematiku, pro veřejný sektor je 

tento dokument závazný. 

 

b) BGB  = Bürgerliches Gesetzbuch – Občanský zákoník - právní předpis velmi podobný 

našemu Občanskému zákoníku. Záruční doba je konkrétně řešena v § 634a, 

Verjährung der Mängelansprüche, odst. 1 - 3. 

 

V obou těchto předpisech [9] najdeme rozdílné délky záruční doby, ve VOB  4 roky, v 

BGB 5 let. Německá legislativa navíc rozlišuje o jaká technická zařízení (části stavby) se 

jedná, tzn., zda potřebují trvalou pravidelnou údržbu (servis) nebo ne. Ve VOB je 

uvedeno, že pokud na tyto části stavby je uzavřena servisní smlouva pak mají záruční 

dobu v délce trvání 4 roky, pokud ne, pak 2 roky. V BGB platí jednotná délka záruční 

doby na tato zařízení v délce 2 roky. Tyto hodnoty platí, pokud není délka záruční doby 

ošetřená ve smlouvě o dílo, podobně jako v ČR. 

 

3. 3. vliv na technické stavebnictví 

Technickou stránku kvality stavby a tedy stanovení jednotné délky záruční doby lze 

posuzovat z odpovědí na tyto technické otázky: 

o Jaká je kvalita a úplnost zpracované projektové dokumentace?, 

o Jak je promyšlená příprava výroby, vlastní realizace a řízení výroby?, 

o Jaký je výběr kvality stavebního materiálu a ostatních komponent?, 

o Jaká je profesní a kvalifikační úroveň vlastních zaměstnanců a případných 

dodavatelských firem?. 

 

Matice kvalitativně různých hodnocení by teoreticky předurčovala kvalitativní úroveň 

dokončeného stavebního díla a zároveň opodstatněnost stanovení optimální záruční doby. 



Záruční doba v současném stavebnictví 

10 

 

V praxi je sledování a nacházení objektivních hodnocení odpovědí na tyto otázky obtížně 

dosažitelné.  

Kvalitu díla výrazně ovlivňuje kvalita použitých materiálů nebo komponentů. Optimální délku 

záruční doby ovlivňuje vlastní technická kvalita díla výraznou měrou. Zhotovitel stavby při 

posuzování délky záruční doby musí pečlivě zvážit rizika použitých materiálů s kratší záruční 

dobou než je požadována záruční doba celé stavby. Objednatel by měl při výběru zhotovitele 

stavby zvážit poměr mezi nabízenou cenou, referencemi zhotovitele, délkou výstavby  

a dalšími smluvními aspekty obchodního vztahu, tedy i délkou záruční doby nabízenou 

zhotovitelem. 

 

3. 4. vliv na údržbu a správu budov 

Nedílnou součástí předávacího procesu dokončeného stavebního díla by měl být „Návod na 

užívání stavby“. Návod by měl obsahovat: - plán technických kontrol vyjmenovaných prvků 

stavby, vč. návodu jak stavbu (její části) bezpečně užívat 

- plán údržby a servisu 

- dokumenty pro vedení evidence o provedených kontrolách, údržbě, servisu a to po 

celou délku záruční doby. 

Tím by se usnadnilo například jednání mezi zhotovitelem a objednatelem stavby  

o dodatečných reklamacích či výskytu závad a o úhradě nákladů spojených s jejich 

odstraněním. Objednatel (majitel) stavby by takto například po dobu pětileté zkušební doby 

mohl sledovat nezbytné náklady na opravy a údržbu stavby. 

 

3. 5. vliv na politické prostředí 

Investiční politika státu, územních celků, obcí, podniků se státní účastí má nejslabší místo ve 

zranitelnosti právě u výběrových řízení. Laická veřejnost je podezíravá vůči výběrovým 

řízením na zakázky se státní účastí. Medializace problémových případů zpochybňuje 

objektivitu veřejných soutěží. Příklady korupčního jednání na straně poskytovatelů 

korupčního plnění i na straně příjemců nevytváří důvěryhodné společenské 

klíma.Stanovením záruční doby (tedy záruční doby „obvyklé“, „doporučené“) by bylo možno 

předejít možným korupčním manipulacím s kritériem tzv. „délky záruční doby“ a v případě 

sporů o délku záruky by existoval precedentní parametr. 

 

3. 6. vliv na obchod a marketing ve stavebnictví 

Úspěšnost podnikatelského subjektu v oboru stavebnictví je dlouhodobou záležitostí. O 

úspěšnosti rozhodují kvalita provedeného stavebního díla, optimální doba poskytnuté záruky, 

přiměřená míra zisku zajišťující další rozvoj firmy, sounáležitost personálu s firmou, výběr 

dodavatelů, kteří garantují spolehlivost svého působení v souladu se záměry firmy. 

Spolehlivost a pověst firmy je prvotním předpokladem pro úspěšnou obchodní  

a marketingovou strategii každé stavební firmy. 
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4. Analýza výskytu závad konkrétních objektů – defekty  

      a vady konstrukcí 

Podkladem pro disertační práci jsou data z let 2005 až 2010 vypovídající o vzniku závad 

včetně jejich evidence a reklamací na již zhotovených stavbách v období komerčně 

stanovených záručních lhůt. Tyto data byla roztříděna, sumarizována a zpracována tak, aby 

vzniklé údaje byly použitelné pro závěry disertační práce. 

Doktorand má k dispozici 1670 použitelných údajů o reklamacích na 120 stavbách různého 

charakteru. Jednalo se o stavby bytové, občanské a průmyslové. Stavby se nacházejí na 

území celé ČR, převážně však v Moravskoslezském kraji. Sledované stavby měly různě 

dlouhé záruční doby od 3 do 12 a více let. U staveb byla důkladně prozkoumána četnost  

a charakter záručních vad, jejich případný opakovaný výskyt, příčiny vzniku, lokalizace 

výskytu apod. 

Podkladem pro zkoumání záruční doby, na základě výskytu reklamací na již ukončených 

stavbách, byla databáze údajů o reklamacích stavebních firem TCHAS s.r.o, Unips a.s. 

Databáze byla tvořena více než 15 let a má podobu souboru v programu Excel o velikosti 

cca 5500 kB. Použitý soubor je pro svou velikost uložen k DP jako příloha č. 1 na CD nosiči. 

V souboru jsou popsány reklamační procesy na více jak 120-ti stavbách. K jednotlivým 

stavbám na úvodním listě přináleží popisné stránky na lištách obsahující základní údaje o 

reklamaci a jejím průběhu. (kdy byla uplatněna reklamace, zda byla uznána, čeho se týkala, 

kdy byla odstraněna, kým byl proces sledován a další údaje). V tabulce je evidováno: název 

stavby, datum zahájení záruční doby, datum ukončení záruční doby, počet evidovaných 

reklamačních vad, počet uznaných, počet odmítnutých vad, datum odstranění, počet vad 

neodstraněných v termínech dle smlouvy, kdo za vyřizování odpovídá. Ostatní údaje 

k jednotlivým stavbám jsou pak v tabulce přístupné přes odkaz na spodní liště. Tyto údaje 

obsahují popis vady, datum uplatnění, termín odstranění, evidenci písemných dokumentů 

k vadě, kdo vadu odstranil a ostatní poznámky. 

Dalším podkladem k výzkumu byla reklamační dokumentace k tomuto souboru. 

Dokumentace obsahovala důležité informace k reklamacím, k reklamačnímu procesu  

a samotným stavbám, včetně fotodokumentace (viz Obr. č. 4, 5). Dokumentace obsahovala 

projekty jednotlivých staveb, smlouvy o dílo, zápisy ve stavebních denících, předávací 

protokoly staveb, „hlášenky reklamací“, korespondenci k reklamacím, „odstraněnky 

reklamací“ a další důležité dokumenty. Ukázky těchto dokumentů jsou uvedeny v Obr. č. 

1,2,3. 

Na základě prostudování dat, byly ze zkoumání vyřazeny stavby, které se konstrukčně 

vymykaly předmětu zkoumání. Ke každé posuzované reklamaci na zkoumaných stavbách 

byla formou prvotních dat přiřazena lhůta odstranění vady od předání stavby. Byly zjištěny 

projevy vad, výskyt na určitých konstrukcích. Data byla tříděna podle předem stanovených 
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skupin staveb a podle typu konstrukce. Takto roztříděná data byla zpracována v programu 

Histan.  

Pro analytickou část disertační práce bylo použito podkladů ze 120 realizovaných staveb. 

Objednatelé uplatnili na těchto stavbách odstranění 3.339 vad v hodnotě 1.304.666 Kč. (Tato 

suma je nákladem pouze generálního dodavatele, ten dále uplatňoval reklamace u svých 

poddodavatelů). 

Z tohoto počtu bylo uznáno 2.642 vad, tj. 79,1%. Z neuznaných vad cca 5% tvořily vady 

neuznané z důvodu špatné údržby stavby ze strany uživatele.  

 

                      Obr.č.1   Oznámení o reklamaci – „hlášenka reklamace“ – [foto Varmuža] 
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         Obr. č. 2 Oznámení o odstranění vady „odstraněnka reklamace“ – foto Varmuža 
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                                                          Obr. č. 3 Dokumentace k reklamaci – foto Varmuža 
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Obr. č. 4 Foto vady reklamované v reklamačních dokumentech (ad Obr. 1-3)  

                foto Varmuža 

 
 

 

 

Obr. č. 5 Foto vady reklamované v reklamačních dokumentech (ad Obr. 1-3)  

               foto Varmuža 
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4.1. popis prostředí           

Stavby jsou rozděleny do tří skupin: 

o občanské, 

o bytové, 

o průmyslové. 

Na těchto stavbách bylo dále sledováno, o jaký typ závad (defektů) se jedná z hlediska 

příslušnosti k určité stavební konstrukci: 

o defekty na statických částech a hydroizolacích, 

o defekty na střechách, 

o defekty na technických zařízeních – TZB, 

o defekty na obvodových konstrukcích a výplních otvorů, 

o defekty na površích konstrukcí vnitřních. 

V těchto skupinách a v těchto typech konstrukcí byla sledována četnost výskytu defektů 

(reklamací) v čase omezené záruční dobou a lhůta jejich výskyty od předání a převzetí 

stavby. 

 

4. 2. popis a analýza dat     

V následující tabulce č. 1 jsou vyčíslena základní data o odstraňování uplatněných reklamací 

na stavbách závodu UNIPS za období let 1997 – 2010 shrnutá do základní tabulky údajů. 

                                                                      Tab. č. 1 

ukazatel počet 
podíl v 

% 

počet staveb celkem 120   

uplatněno vad 3 339   

z toho 

odmítnuto 697 20,90 

odmítnuto z důvodu vadné údržby 166 4,98 

uznáno 2 642 79,10 

z uznaných vad 

odstraněno 2 548 96,40 

neodstraněno 94 3,60 

neodstraněno po termínu 92 2,75 

  

náklady na odstranění v Kč 1 304 666 100,00 

 
 
  

 

Přehled podkladních dat je obsahem Přílohy č. 1 včetně částí této přílohy č. 1.001 – 1.120. 
Viz soubor dat na CD nosiči. 
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4. 3. vytipování nejčetnějších vad  
 
4.3.1 Stavby občanské 
 
Při analýze reklamací byla sledována četnost výskytu vad na určitém typu konstrukce.  
 
Nejčastější typy vad při občanské výstavbě                                   Tab. č. 2 

konstrukce typy vad 

střechy  zatékání přes střechu 

hydroizol.a statika praskliny na stěnách 

povrchy  odpadává dlažba 

obvodový plášť  netěsnost oken 

TZB  nízká účinnost ústředního topení  
 

Rekapitulace vad po objektech:                                                      Tab. č. 3 

typ vady název stavby 
č. stavby 
dle příl. 

č.1 

hydroizol.a statika G - centrum, Ostrava – Jih 78 

střecha 
DD Hlučín 6 

NsP Karviná Ráj 9 

povrchy 
Sportovní komplex Studénka 11 

Nemocnice Třinec 24 

TZB 

NsP Bohumín 8 

NsP Bohumín 8 

NsP Bohumín 8 

obvodový plášť 
DD Čujkovova 15 

ZŠ Albrechtice 16 

 
Závěr analýzy vzorových vad (nejčastěji se vyskytujících) pro stavby občanské: 
 
Vzhledem k různorodému portfoliu vad na střechách, které se týkaly různých částí střešních 
konstrukcí, různých typů defektů a různých příčin poruch, byla k detailnějšímu rozboru 
příčin vytipována konstrukce střech obecně. 

 

 

4.3.2 Stavby bytové 
 

Při analýze reklamací byla sledována četnost výskytu vad na určitém typu konstrukce. Podle 
toho byly určeny následující nejčastěji se vyskytující vady: trhliny ve zdivu a zatékání 
střešními plášti.    
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Nejčastější typy vad při bytové výstavbě                              Tab. č. 4 

konstrukce typy vad 

hydroizol.a statika trhliny v nosných konstrukcích 

střechy  zatékání přes střechu 

povrchy  omítky- nerovnosti 

obvodový plášť  okna - netěsnosti, funkce kování 

TZB  světla - nefunkčnost 

 
Rekapitulace vad po stavbách                                                      Tab. č. 5 

vady název stavby 
č.stavby 

dle příl.č.1 

hydroizol.a statika 
66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

střecha 

66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

DPS Sekaniny 16/1812, Poruba 13 

povrchy 

66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

TZB 

66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

obvodový plášť 

66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

66 b.j. Hradec Králové 3 

  

Závěr analýzy vzorových vad (nejčastěji se vyskytujících) pro stavby bytové. 

 

Vzhledem k různorodému portfoliu vad střech (různé částí střech, konstrukcí, typů defektů a 

různých příčin poruch) byla k detailnějšímu rozboru příčin poruch vytipována 

konstrukce střech bez ohledu na tuto různorodost a na zděné konstrukce. 

 

 

4.3.3 Stavby průmyslové 

 
Při analýze reklamací byla sledována četnost výskytu vady na určitém typu konstrukce. 

 
Nejčastější typy vad při průmyslové výstavbě                       
Zatékání v okolí střešních vpustí                                        
 
 
 
 
 
 
 



Záruční doba v současném stavebnictví 

19 

 

 
                                                                                              Tab .č. 6 

konstrukce typy vad 

střechy  zatékání v okolí střešních vpustí 

hydroizol.a statika trhlinky ve stěnách 

povrchy  omítky (odpadávání, zrnitost) 

obvodový plášť  dveře - nefunkční otvírání 

TZB  vana - netěsnost po obvodě  

 

 
Rekapitulace po stavbách                                                              Tab. č. 7 

vady název stavby 
č.stavby 

dle 
příl.č.1 

hydroizol.a statika 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

Pila Paskov 87 

Pila Paskov 87 

střecha 

Pekárna Boček, Krmelín 58 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

povrchy 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

TZB 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

Letiště OV-Mošnov, odbav.hala 69 

Palác kultury a sportu Ostr.-Vítk. 80 

obvodový plášť 

Sportovní hala Horní Suchá 36 

OD PRIOR v Ostravě 93 

OD PRIOR v Ostravě 93 

 

Závěr analýzy vzorových vad (nejčastěji se vyskytujících) pro stavby průmyslové: 

 

K detailnějšímu statistickému rozboru příčin poruch je vytipována konstrukce střech 

obecně 
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5. Defekty stavebních objektů v období sledování – 

reklamace a jejich statistické vyhodnocení 
 

5.1. Statistické zpracování 

Jako metoda statistického vyhodnocení byly použité charakteristiky statistického souboru 

s jedním argumentem publikované v publikaci VŠB – TU Pravděpodobnost a statistika 

autorů Petra Otipky a Vladislava Šmajstrly – kapitola 7.3, str. 151 – 157. (zdroj uveden ve 

Studijní metodické literatuře) [17]. 

Aplikace statistické metody pro výpočty četnosti a vlastnosti dat (mj. i o záručních vadách) je 

v praxi možná třemi způsoby: 

1. přímým výpočtem 

2. pomocí předdefinovaného programu Excel 

3. užitím doplňkového nástroje Excelu s názvem Analýza 

 

ad 1. – přímý výpočet 

Pomocí daných algoritmů lze vypočíst 

o empirickou střední hodnotu   

o modus statistického souboru Mo(x)  

o medián statistického souboru Me(x)  

o empirický p-kvantil  

 

Navazující skupinu charakteristik jsou charakteristiky variability  

o empirický rozptyl (disperze)  

o směrodatná (standardní) odchylka 

o průměrná odchylka a  

o variační koeficient.  

 

Většina z těchto výpočtů je přímou analogií příslušných teoretických ukazatelů.  

 

ad 2. pomocí předdefinovaného programu Excel 

Statistická data jsou uspořádána do formy matice - obecně ve tvaru 

a 1 :  x n 

a 2 : x 2 

: 

a n : x n 
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požadovaný ukazatel zadání v programu Excel 

střední hodnota (=PRŮMĚR(a1 : xn )) 

rozptyl (=VAR(a1 : xn )) 

směrodatná odchylka (=SMODCH(a1 : xn )) 

koeficient šikmosti (=SKEW(a1 : xn )) 

exces (=KURT(a1 : xn )) 

modus (=MODE(a1 : xn )) 

kvantil 1 (=QUARTIL(a1 : xn; 1 )) 

kvantil 2 atd. (=PRŮMĚR(a1 : xn; 2 )) atd. 

 

ad 3. užitím doplňkového nástroje Excelu s názvem Analýza 

Lze použít doplňkový nástroj Excelu, který se nazývá Analýza dat. V nabídce Nástroje 

zvolíme příkaz Doplňky. V seznamu Doplňky k dispozici se zaškrtne políčko u položky 

Analytické nástroje a vše se odsouhlasí tlačítkem OK. Chceme-li vypočítat příslušné 

charakteristiky, umístíme data do jednoho sloupce (řádku) a v dialogovém okně Analýza dat 

zvolíme analytický nástroj Popisná statistika a nastavíme požadované možnosti analýzy. 

 

Pro disertační práci byly použity statistické metody pro výpočet  

o modusu statistického souboru Mo(x)  

o mediánu statistického souboru Me(x)  

o empirického kvantilu 

    

Na základě statistických metod bylo nutno zpracovat 1.670 údajů. Na základě provedeného 

sledování údajů v reklamačním oddělení stavební firmy bylo stanoveno omezené období 

sledování. 

Období sledování: 

o čas „0“ – v tomto období (čase, dni) byla předána stavba investorovi oficiálním   

                            předávacím protokolem – začíná běžet záruční doba, 

o čas „93“ – max. počet intervalů, ve kterých se sledování provádělo od času „0“, tzn.   

                             93 měsíců (tj. 7,75 let). 

Prvotní data – byla zpracována tak, že ke každému dalšímu měsíci od času „0“ byla 

přiřazována četnost výskytu defektů (množství reklamací) v dané konstrukční kategorii, popř. 

skupině objektů. 

Histogram – prvotní data jsou graficky znázorněny ve sloupcích, tedy četnost (počet) vad 

(reklamací) -  údaje na svislé ose, jejich výskyt v čase – údaje na vodorovné ose. 

K histogramu prvotních dat byla pak programem Histan [12 - 14] (autoři Ing. Krejsa, Doc. 

Janas a kolektiv) přiřazena statistická funkce s největším koeficientem determinace (těsnost) 

k danému histogramu. 

 

 

Parametrické rozdělení – graf prvotních dat – histogram je nahrazen grafem průběhu 

statistické funkce (parametrické) s nejvyšší těsností.  
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Základní rozdíl v grafickém znázornění prvotních dat – histogramem a parametrickým 

rozdělením je, že histogram má omezení zleva i zprava, tzn. je omezen intervaly, ve kterých 

byla data sledována. Histogram Parametrického rozdělení není omezen zprava, tzn., že 

pomocí parametrické funkce lze vypočítat hodnoty pravděpodobnosti od času „0“ po čas „∞“ 

(nekonečno), tzn., umožňuje nám provádět předpovědi, předpoklady i pro intervaly mimo 

sledované časy prvotního zkoumání. 

 

„Modus“ (v grafickém obrázku - mode X )  – Charakterizuje časový údaj od začátku 

záruční doby ve sledovaném souboru prvotních dat, ve kterém se vady vyskytují nejčastěji (v 

největším počtu výskytu). Údaj je v měsících. 

 

„Medián“ (v graf. obrázku  - medián X )  – Charakterizuje časový údaj, ve kterém je 

statistický soubor rozdělen na dvě stejné části, tedy hodnota, která leží uprostřed 

uspořádaného statistického souboru. Tedy období kdy se vyskytla polovina vad na 

zkoumaném souboru. 

Při dalším zkoumání bylo nutno stanovit oblast zkoumání z hlediska prvotního cíle – tzn. 

stanovení optimální záruční doby pro jednotlivé skupiny objektů. Vycházelo se 

z předpokladu, že záruční doba je dobou, po kterou zhotovitelé jsou povinni odstraňovat 

vady, defekty na konstrukcích způsobené jimi samotnými, tzn. použití neshodné konstrukce, 

materiálu, technologie, které pak v čase způsobilo defekt na jednotlivém typu konstrukce. Při 

podrobném přezkoumání možných příčin vzniku vady však byla zjištěna i určitá míra počtu 

závad, které byly zhotovitelem odstraněny jako reklamace, ale příčinou bylo nesprávné 

užívání konstrukce uživatelem (objednatelem) – viz tabulka 1 (žlutě podbarvený údaj). 

 

Proto bylo pro další statistické sledování využito kvantilu – rozsah sledování dat v hodnotě 

95 %. Tzn., že na defekty způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou apod. 

bylo uvažováno s posledními 5 % celkových dat – zaokrouhlená hodnota 4,98 z tabulky č. 1, 

(viz grafika 95 % kvantilu). 

 

V tabulce „charakteristiky“ se dále nacházejí tzv. „základní charakteristiky: 

„Mně x“ – aritmetický průměr všech zjištěných pravděpodobností ve sledovaných datech  

a další. Ostatní charakteristiky nejsou v DP analyzovány a jejich hodnoty nebudou dále v DP 

používány a jsou považovány za v DP nevyužitelné. 

Známe-li pro jednotlivé typy objektů čas (lhůtu) od času „0“ kdy dochází k největšímu výskytu 

vad (Modus) – je tedy velmi efektivní a potřebné právě v tomto čase provést 1. technickou 

celkovou prohlídku budovy se zaměřením na vady. V tomto čase trvání záruční doby se 

vyskytuje na objektu nejvíce vad, poté již začne počet výskytu (% pravděpodobnosti výskytu 

vad) klesat a 2. prohlídku je nutno naplánovat na dobu, kdy předpokládaný počet vad bude 

pokryt s pravděpodobností 95 %, od této doby by měla být zahájená cílená servisní 

udržovací činnost a zahájeno plánování oprav, udržovacích prací. 

Z distribuční funkce celkem pak vyplývá, že s pravděpodobností blížící se 1 (100 %) 

budou odhaleny všechny vady (max. množství) zhruba v 57. měsíci od času „0“.  
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5.2 Souhrn všech reklamací (bytové, občanské, průmyslové) 
 
Prvotní data, (výstup z programu Histan)                                                                    Graf č. 1 

 

 
 

Parametrické rozdělení                                                                                                Graf č. 2 
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95% kvantil - 40, 78 měsíců (Obr. 6c)            Graf č. 3 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č. 3 
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Distribuční funkce                                                                                                         Graf č. 4 

 

 
 
Tyto zpracovaná data budou použita v závěrečném vyhodnocení v rámci doktorandské práce 

 

5.2.1.  Statika a hydroizolace – celkem (budovy bytové, občanské, průmyslové) 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)                                                                    Graf č. 5 
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Parametrické rozdělení                          Graf č. 6 
 

 
 
 
95% kvantil -  40, 76 měsíců              Graf č. 7 
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     Charakteristiky Grafu č.7  
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Distribuční funkce               Graf č. 8 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na hydroizolacích a statické vady se na 

obdobných konstrukcích vyskytují nejčastěji do 2 let od předání, pak jejich výskyt klesá. 

Doporučení pro uživatele: v období mezi 22 a 24 měsícem od předání je vhodné provést 

kontrolu zaměřenou na statické konstrukce, na projevy defektů hydroizolací, pokud tato 

kontrola neobjeví vady související s těmito typy defektů je pravděpodobné, že se na 

konstrukci stavby již neprojeví.  
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5.2.2.  Střechy - celkem (budovy bytové, občanské, průmyslové) 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)                                                                  Graf č. 9                                                             
          

 
 

 
Parametrické rozdělení                     Graf č. 10 
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95% kvantil -  41, 36 měsíců                     Graf č. 11 

 

 
 

  Charakteristiky Grafu č.11  
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Distribuční funkce                       Graf č. 12 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na střešních konstrukcích na obdobných 

typech staveb vyskytují nejčastěji v období od 19. měsíce po předání do 21. měsíce po 

předání, pak jejich výskyt klesá, ale mírným tempem. 

Doporučení pro uživatele: v období mezi 19. a 21. měsícem od předání je vhodné provést 

kontrolu zaměřenou na střešní konstrukce, na projevy defektů střešních plášťů, pokud tato 

kontrola neobjeví vady související s těmito typy defektů je pravděpodobné, že se na 

konstrukci stavby projeví i později, ale jejich četnost nebude tak veliká jako v období mezi 19. 

a 21. měsícem od předání. Pozorování dále prokázalo souvislost výskytu defektů s ročním 

obdobím. Konstrukce předávané před zimním obdobím prokazovaly náběh vad v zimním  

a krajně jarním období, kontrola při předání díla by měla být zaměřena právě s největší 

pozorností na střešní konstrukce, protože ty u všech typů objektů vykazovaly početně 

nejvíce vad. 
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5.2.3.  TZB - celkem (budovy bytové, občanské, průmyslové) 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 13 

 

 
 
 
Parametrické rozdělení                       Graf č. 14 
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95% kvantil -  41, 36 měsíců                       Graf č. 15 

 

 
 

   Chararkteristiky č.15 
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Distribuční funkce             Graf č. 16 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na konstrukcích TZB na obdobných 

typech staveb vyskytují nejčastěji v období od 19. měsíce po předání do 21. měsíce po 

předání, pak jejich výskyt klesá. 

Doporučení pro uživatele: v období mezi 19. a 21. měsícem od předání je vhodné provést 

kontrolu zaměřenou na konstrukce TZB, nejčastěji se jedná o vady na ústředním topení a 

elektroinstalacích, vady na kanalizacích vnitřních, VZT se projevují méně často a mnohem 

dříve než vady na ÚT a Elektro, pokud tato kontrola neobjeví vady související s těmito typy 

defektů je pravděpodobné, že se na konstrukci stavby projeví i později, ale jejich četnost 

nebude tak veliká jako v období mezi 19. a 21. měsícem od předání. 
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5.2.4. Obvodové konstrukce a výplně otvorů - celkem (budovy bytové, 

občanské, průmyslové) 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 17 

 

 
 
Parametrické rozdělení                                Graf č. 18 
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95% kvantil -  41, 36 měsíců                     Graf č. 19 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.19 
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Distribuční funkce                     Graf č. 20 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na konstrukcích obvodových plášťů  

a výplní otvorů se vyskytují nejčastěji v období od 18. měsíce po předání do 20. měsíce po 

předání, pak jejich výskyt klesá. 

Doporučení pro uživatele: v období mezi 18. a 20. měsícem od předání je vhodné provést 

kontrolu zaměřenou na konstrukce výplní otvorů a obvodových plášťů, nejčastěji se jedná o 

vady v těsnosti prosklených fasád, těsnosti oken, dále o špatné seřízení a následné 

problémy s ovládáním kování apod. Výrobci doporučují jako prevenci těchto vad v rámci 

pravidelného servisu provádět seřízení okenních křídel 2 x ročně (na jaře a na podzim), toto 

doporučení platí zvláště u plastových výplní otvorů 
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5.2.5.  Povrchy - celkem (budovy bytové, občanské, průmyslové) 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)                   Graf č. 21 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení                     Graf č. 22 
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95% kvantil -  30, 96 měsíců                      Graf č. 23 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.23  



Záruční doba v současném stavebnictví 

40 

 

 
Distribuční funkce                             Graf č. 24 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na vnitřních površích na obdobných 

typech staveb vyskytují nejčastěji v období od 15. měsíce po předání do 17. měsíce po 

předání, pak jejich výskyt klesá. 

Doporučení pro uživatele: v období mezi 15. a 17. měsícem od předání je vhodné provést 

kontrolu zaměřenou na vnitřní povrchy konstrukcí, nejčastěji se jedná o vady spojené 

s defekty na omítkách a obkladech. Při vyloučení prasklin jako defektů statických je 

nejčastější vadou vlásečnicové popraskání omítek související s technologickou nekázní. 

Omítky jsou nanášeny na stěny a stropy bez podkladních postřiků apod.   
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5.3 Reklamace při bytové výstavbě 
 

5.3.1.  Statika a hydroizolace – bytové objekty 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 25 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 26 
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95% kvantil-  33, 83 měsíců                                  Graf č. 27 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.27  
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Distribuční funkce                      Graf č. 28 

 

 
 

Zhodnocení: Nejčastějšími vadami tohoto typu u staveb bytových jsou průsaky vlhkosti do 

zpravidla nebytových prostor nacházejících se pod úrovní terénu, které nejsou užívány přímo 

k bydlení (sklepy, chodby, technické místnosti), způsobené ve většině případů nekvalitním 

provedením detailů styku hydroizolace a ostatních konstrukcí pod úrovní terénu. 

Doporučení pro uživatele: Je třeba věnovat mimořádnou pozornost kvalitnímu zhutnění 

obsypů v okolí hydroizolace a ochraně izolačních vrstev. Dosedání zeminy v zásypu, pokud 

není dostatečně hutněná, způsobuje na hydroizolacích časté defekty.  
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5.3.2.  Střechy – bytové objekty 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 29 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení                      Graf č. 30 
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95% kvantil -  42, 49 měsíců            Graf č. 31 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.31  
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Distribuční funkce                       Graf č. 32 

 

 
 

Zhodnocení: U střech bytových objektů se defekty vyznačují nejčastěji kombinací více příčin. 

Nejčastěji je to vada technického řešení a nedodržování technologického postupu montáže. 

Spojením těchto příčin a dále nekázní zhotovitelů při montážích detailů vzniká skupina vad 

s nejčastějším výskytem.  

Doporučení pro uživatele: Detailní obecný rozbor vad a defektů střech je v kapitole 6. 1.
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5.3.3.  TZB – bytové objekty 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)                   Graf č. 33 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení                      Graf č. 34 
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95% kvantil -  21, 51 měsíců                     Graf č. 35 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.35  



Záruční doba v současném stavebnictví 

49 

 

 
Distribuční funkce             Graf č. 36 

 

 
 

Zhodnocení: u bytových objektů se uživateli nejvíce sledovala funkčnost a efektivnost 

systémů ústředního vytápění. Proto kromě těsnosti spojů vedení ÚT a funkčnosti 

termoventilačních hlavic, byly nejčastěji reklamovány vady spojené s měřením a regulací 

topného systému a dále s ekonomikou provozu zdroje. (Plynové kotle). 

Doporučení pro uživatele: defekty na konstrukcích TZB nejčastěji vznikali již ve fázi projektu, 

proto je třeba dát zvýšený důraz již na kontrolu realizační PD. 
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5.3.4.  Obvodové konstrukce a výplně otvorů – bytové objekty 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 37 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 38 
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95% kvantil -  32, 94 měsíců            Graf č. 39 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.39  
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Distribuční funkce             Graf č. 40 

 

 
 

Zhodnocení: nejčastější vadou obvodových konstrukcí bytových objektů je popraskání fasád 

a nefunkčnost kování oken. Praskání se nejvíce projevuje na západních stěnách, kde je 

největší denní teplotní rozdíl na povrchu konstrukce a teplotní objemové změny bez 

možnosti účinné dilatace se pak projevují formou prasklin ve fasádních omítkách. Zvláště 

markantní je tento jev u zrnitostí od 0 po 2 mm. 

Doporučení pro uživatele: již ve fázi projektu je třeba volit barvy fasády a materiály, které 

svou kvalitou dokážou výše uvedené defekty eliminovat. 
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5.3.5.  Povrchy – bytové objekty  
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 41 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 42 
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95% kvantil -  21, 08 měsíců           Graf č. 43 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.43 
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Distribuční funkce             Graf č. 44 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na vnitřních površích na obdobných 

typech staveb vyskytují nejčastěji zhruba v  15 měsíci po předání, pak jejich výskyt klesá. 

Byla zjištěna přímá souvislost vad povrchů a statického dosedání jednotlivých statických 

konstrukcí. Nebyl zaznamenán výrazný výskyt vlastních skrytých vad povrchů (omítky, 

obklady, dlažby apod.) 

Doporučení pro uživatele: v období mezi 14 a 16 měsícem od předání je vhodné provést 

kontrolu zaměřenou na vnitřní povrchy konstrukcí, nejčastěji se jedná o vady spojené 

s defekty na omítkách a obkladech. Při vyloučení prasklin jako defektů statických je 

nejčastější vadou vlásečnicové popraskání omítek související s technologickou nekázní. 

Omítky jsou nanášeny na stěny a stropy bez podkladních postřiků apod.   
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5.3.6.  Bytové objekty - celkem 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 45 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 46 
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95% kvantil -  33, 38 měsíců            Graf č. 47 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.47  
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Distribuční funkce                      Graf č. 48 

 

 
 

 

 5.3.7.  Vyhodnocení dat  -  bytové objekty 

                                                                                                                                        Tab. č. 9                    

statistická data 
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medián 19,77 24,77 8,89 10,92 18,76 11,9 

modus 17,8 21,8 5,95 4,99 14,8 4,98 

pokrytí všech vad s pravděpodobností blížící se hodnotě 1 
 56,8 měsíce 

Údaje z grafu distribuční funkce           
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5.3.8.  Graf č. 49 - průběhu záruční doby – bytové objekty 
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Z grafu vyplývá, že s pravděpodobností blížící se 1 (100%) budou odhaleny všechny 
reklamační vady (přestanou se projevovat) 5 let od data zahájení záruční doby. 
Přesněji ze statistických dat vyplývá: 56,8 měsíce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předání 
stavby 
zahájení 
záruční doby  

1. Celková 
technická 
prohlídka  

2. Celková 
technická 
prohlídka 
postiženo 
1/2 vad  

Doporučený 
konec záruční doby 
postižení všech vad s 
pravděpodobností 
blížící se 1  
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5.4.  Reklamace při občanské výstavbě 
 

5.4.1.  Statika a hydroizolace – občanské budovy 

Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 50 
 

 
 
Parametrické rozdělení           Graf č. 51 
 

 
 

 
95% kvantil -  42, 27 měsíců            Graf č. 52 
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   Charakteristiky Grafu č.52  
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Distribuční funkce             Graf č. 53 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na statických konstrukcích a na 

hydroizolacích mají oproti jiným závadám výrazné zpoždění v jejich projevení – objevují se 

nejčastěji až v 35 měsíci po předání (tedy skoro po 3 letech). Tato skutečnost je ovlivněna 

dosedáním nosných konstrukcí u statických částí a dosedáním zásypů v okolí hydroizolací.  

Doporučení pro uživatele: Je třeba věnovat mimořádnou pozornost kvalitnímu zhutnění 

obsypů v okolí hydroizolace a ochraně izolačních vrstev. Dosedání zeminy v zásypu, pokud 

není dostatečně hutněná, způsobuje na hydroizolacích časté defekty.  
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5.4.2.  Střechy – občanské budovy 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)         Graf č. 54 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 55 
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95% kvantil -  39, 40 měsíců            Graf č. 56 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.56  
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Distribuční funkce              Graf č. 57 

 

 
 

Zhodnocení: U střech občanských objektů se defekty vyznačují nejčastěji kombinací více 

příčin. 

Nejčastěji je to vada technického řešení a nedodržování technologického postupu montáže. 

Spojením těchto příčin a dále nekázní zhotovitelů při montážích detailů vzniká skupina vad 

s nejčastějším výskytem.  

Doporučení pro uživatele: Detailní obecný rozbor vad a defektů střech je v kapitole 6. 1.
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5.4.3.  TZB – občanské budovy 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)                    Graf č. 58 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení           Graf č. 59 
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95% kvantil -  24, 50 měsíců            Graf č. 60 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.60  
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Distribuční funkce             Graf č. 61 

 

 
 

 

Zhodnocení: u objektů občanské výstavby se uživateli nejvíce sledovala funkčnost systémů 

ústředního vytápění, elektroinstalací a zařízení MaR (měření a regulace). Nelze určit 

typickou stále se opakující vadu. Byly zaznamenány vady na svítidlech, čidlech, 

informačních zařízeních, topných zdrojích. Obecně lze konstatovat, že pokud nebyla 

projektem nadefinována přesná specifikace těchto výrobků, docházelo často k závadám na 

dodávkách vyrobených v Asii, popř. v Polsku. 

 Doporučení pro uživatele: Kvalitu jednotlivých komponentů je nutno předem se zhotoviteli 

detailně upřesnit, nechat zkontrolovat autorem projektu – specialistou, protože často dochází 

ke kvalitativně nižším záměnám oproti návrhu projektanta. 
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5.4.4.  Obvodové konstrukce a výplně otvorů – občanské budovy 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 62 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 63 
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95% kvantil -  31, 83 měsíců            Graf č. 64 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.64  
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Distribuční funkce             Graf č. 65 

 

 
 

Zhodnocení: U občanských budov je nejčastější závadou funkčnost a těsnost pohyblivých 

částí obvodové konstrukce (otvíravá okna a dveře ve fasádách), dále odpadávání 

technologicky vadně provedených fasádních povrchů, popř. jejich deformace vlivem 

klimatických podmínek 

Doporučení pro uživatele: do nejvíce frekventovaných dopravních cest (vchody, chodby, 

velkoprostorové kanceláře) je naprosto nevhodné osazovat plastové výrobky.
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5.4.5.  Povrchy – občanské budovy 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 66 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 67 
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95% kvantil -  38, 46 měsíců            Graf č. 68 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.68  
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Distribuční funkce             Graf č. 69 

 

 
 

Zhodnocení: data prokazují skutečnost, že závady na vnitřních površích na obdobných 

typech staveb vyskytují nejčastěji zhruba v  15 měsíci po předání, pak jejich výskyt klesá. 

Byla zjištěna přímá souvislost vad povrchů a statického dosedání jednotlivých statických 

konstrukcí. Nebyl zaznamenán výrazný výskyt vlastních skrytých vad povrchů (omítky, 

obklady, dlažby apod.) 

Doporučení pro uživatele: v období mezi 14 a 16 měsícem od předání je vhodné provést 

kontrolu zaměřenou na vnitřní povrchy konstrukcí, nejčastěji se jedná o vady spojené 

s defekty na omítkách a obkladech. Při vyloučení prasklin jako defektů statických je 

nejčastější vadou vlásečnicové popraskání omítek související s technologickou nekázní. 

Omítky jsou nanášeny na stěny a stropy bez podkladních postřiků apod. 
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5.4.6.  Občanské budovy - celkem 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)                     Graf č. 70 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 71 
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95% kvantil  -  31, 27 měsíců            Graf č. 72 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.72  
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Distribuční funkce             Graf č. 73 

 

 
 

 

5.4.7.  Vyhodnocení dat - občanské objekty   

                                                                                                                                       Tab.č. 10 

statistická data 

st
at

ik
a 

a 
h

yd
ro

iz
la

ce
 

st
ře

ch
y 

ko
n

st
ru

kc
e 

TZ
B

 

O
b

vo
d

o
vé

 k
ce

 a
 v

ýp
ln

ě 
o

tv
o

rů
 

p
o

vr
ch

y 
vn

it
řn

í 

ce
lk

em
 o

b
ča

n
sk

é 
o

b
je

kt
y 

 

medián 34,49 24,66 13,78 17,77 23,68 16,78 

modus 34,49 23,68 12,80 15,80 22,69 14,80 

pokrytí všech vad s pravděpodobností blížící se hodnotě 1 
 51,5 měsíce 

Údaj z grafu distribuční funkce           
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5.4.8.  Graf č. 74 - průběhu záruční doby – občanské objekty   
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Z grafu vyplývá, že s pravděpodobností blížící se 1 (100%) budou odhaleny všechny 
reklamační vady (přestanou se projevovat) 5 let od data zahájení záruční doby. 
Přesněji ze statistických dat vyplývá: 51,5 měsíce. 
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5.5.    Reklamace při průmyslové výstavbě 
 

5.5.1.  Statika a hydroizolace – průmyslové budovy 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)         Graf č. 75 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení           Graf č. 76 
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95% kvantil -  41, 37 měsíců            Graf č. 77 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.77  
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Distribuční funkce             Graf č. 78 

 

 
 

Zhodnocení: U průmyslových budov patří k nejčastějším závadám trhliny ve staticky 

nenosných konstrukcích přímo sousedících (navazujících) na hlavní nosné konstrukce, jedná 

se hlavně o poruchy ve stycích ŽB skelet – sádrokartonové příčky, výplňové zdivo apod. Tyto 

trhliny jsou způsobeny jednak technologickou nekázní při montáži a jednak poklesy hlavní 

statické konstrukce způsobené dotvarováním. Nejmarkantnější jsou detaily u dveřních 

nadpraží a v rozích místností. 

Doporučení pro uživatele: V procesu realizace je nutný zvýšený dozor na provedení styku 

hlavní nosné konstrukce s příčkami a jinými nenosnými konstrukcemi. V PD by mělo být 

dbáno na vyřešení pohybu konstrukcí po dotvarování (dilatace). 
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5.5.2.  Střechy – průmyslové budovy  

 
Prvotní data (výstup z programu Histan)                  Graf č. 79 

 

 
 

 

Parametrické rozdělení           Graf č. 80 
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95% kvantil -  38, 96 měsíců            Graf č. 81 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.81  
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Distribuční funkce             Graf č. 82 

 

 
 

Zhodnocení: K často se opakujícím závadám patří zatékání do konstrukce střešního pláště 

v místech osazení střešních vpustí. Tato vada je z 90 % způsobená technologickou nekázní 

realizační firmy. Méně častou příčinou vad je nedokonalý projekt (skladby včetně řešení 

detailů). 

Doporučení pro uživatele: střechám včetně jejich závad se detailně věnuje kapitola 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3.  TZB – průmyslové stavby 
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Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 83 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 84 
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95% kvantil -  21, 97 měsíců            Graf č. 85 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.85  
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Distribuční funkce            Graf č. 86 

 

 
 

Zhodnocení: U průmyslových budov patří k velmi častým závadám poruchy na ZTI 

zařízeních častého užívání (sprchové vaničky v šatnách, nesprávně provedené oddilatování 

ZTI konstrukcí), často evidovanou vadou bývají poruchy na elektro ovládání průmyslových 

vrat a EZS obecně. 

Doporučení uživateli: ZTI zařízení v průmyslových objektech jsou velmi používané výrobky 

(ZTI baterie, sprchy, WC splachovače, vypínače apod.) Je nutné již při návrhu zdůraznit 

projektantovi předpokládanou frekvenci používání, tak aby byl zvolen standart již v PD 

odpovídající tomuto namáhání.  
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5.5.4.  Obvodové konstrukce a výplně otvorů – průmyslové budovy  
 
Prvotní data  (výstup z programu Histan)         Graf č. 87 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 88 

 

 
  



Záruční doba v současném stavebnictví 

89 

 

 
95% kvantil -  34, 09 měsíců            Graf č. 89 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.89  
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Distribuční funkce             Graf č. 90 

 

 
 

Komentář: U průmyslových budov je nejčastějším problémem nesprávně zvolený typ 

obvodového pláště s důrazem na jeho tepelně technické, ale i mechanické vlastnosti. Dále 

PD neřeší detaily styků mezi výplněmi otvorů a konstrukcí obvodového pláště, častou 

závadou pak bývá nefunkčnost otvírání (často daná vysoce frekventovaným používáním – 

vstupy do objektů) 

Doporučení uživateli: do obvodového pláště je vždy nutno zvolit takovou výplň, která splní 

nejen ekonomické, ale i dlouhodobě uživatelské potřeby. 
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5.5.5.  Povrchy – průmyslové budovy 
 
Prvotní data (výstup z programu Histan)          Graf č. 91 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 92 
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95% kvantil -   28, 52 měsíců            Graf č. 93 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.93  
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Distribuční funkce             Graf č. 94 

 

 
 

Komentář: Povrchové vady průmyslových objektů se vyskytují v interiérech staveb zřídka. 

Jejich výskyt zpravidla souvisí se statikou budovy, s technologickou nekázní při aplikaci 

(obzvláště nátěry), dále s nevhodně zvoleným materiálem. 

Doporučení uživateli: Při návrhu i aplikaci povrchových úprav je nutno vždy dbát zvýšené 

pozornosti na vhodný typ a technologii aplikace.  
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5.5.6.  Průmyslové budovy - celkem 
 
Prvotní data              Graf č. 95 

 

 
 

 
Parametrické rozdělení            Graf č. 96 
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95% kvantil -  32, 84 měsíců            Graf č. 97 

 

 
 

   Charakteristiky Grafu č.97  
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Distribuční funkce             Graf č. 98 
 

 
 

 

5.5.7.  Vyhodnocení dat - průmyslové objekty  

                                                                                                                                        Tab.č. 11 

statistická data 
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medián 34,50 11,94 16,52 28,50 16,77 19,10 

modus 34,50 6,27 16,52 28,50 14,80 16,80 

pokrytí všech vad s pravděpodobností blížící se hodnotě 1 
 49,5 měsíce 

Údaj z grafu distribuční funkce           
 
 
 
 
 



Záruční doba v současném stavebnictví 

97 

 

 

5.5.8.  Graf č. 99 - průběhu záruční doby – průmyslové objekty 
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Z grafu vyplývá, že s pravděpodobností blížící se 1 (100%) budou odhaleny všechny 
reklamační vady (přestanou se projevovat) cca 4 roky od data zahájení záruční doby. 
Přesněji ze statistických dat vyplývá: 49,8 měsíce. 
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6.   Analýza výsledků výzkumu     

Nejčastěji se vyskytující defekty byly přezkoumány z dostupné dokumentace (foto, 

dokumenty). Konkrétní rozbory příčin jednotlivých defektů byly natolik specifické a rozdílné, 

že na základě analýzy vzorků (viz. Kapitola 3. 3. vytipování vzorků) jsou dále zkoumány vady 

a poruchy  

o na střechách, 

o na zděných konstrukcích. 

Ke každé vytipované konstrukci je níže zpracována komplexní obecná analýza. Konkrétní 

defekty lze pak díky tomuto zobecnění přezkoumat jednotlivě. 

 

6.1.   Vady a poruchy střech – rozdělení dle příčin 

Vady a poruchy konstrukcí nazýváme souhrnně defekty konstrukce.  

Defektem střešní konstrukce nazýváme stav, kdy střecha přestává plnit své účelové funkce. 

Ve stavební praxi se rozlišuje vada konstrukce a porucha konstrukce. Rozdíl je v tom, že 

vadou je nazývána chyba v provedení konstrukce v době realizace, nebo těsně po ní (před 

předáním do užívání). Ve většině případů se vadné konstrukci dá zabránit důslednou 

kontrolou prováděných prací, popř. prováděním nedestruktivních zkoušek (např. zátopovými 

zkouškami, skrápějícími zkouškami, popř. termovizí). Oproti tomu porucha střešní konstrukce 

nastává po realizaci, tedy v průběhu užívání střechy.  

Příčinami defektů střešní konstrukcí jsou: 

o chybný projekt střešní konstrukce, 

o vadný použitý materiál, popř. kombinace materiálů, 

o nekvalitní provedení – tzn. neodhalené vady při realizaci, 

o změna okrajových podmínek působících na střešní konstrukci zvenku i zevnitř, 

o překročení plánované životnosti pláště, 

o špatnou údržbou, nedodržováním správného užívání střešní konstrukce, 

o havárie, 

o kombinace výše uvedených příčin. 

 

6.1.1. Chybný projekt střešní konstrukce.  

 

Ve většině případů defektů střechy s příčinou ve vadném projektu je chyba v nedodržení 

hlavních zásad návrhu střechy. 

„V současné praxi naprostá většina projekčních kanceláří do projektu nevkládá řešení 

rizikových detailů. „Stále častou chybou je neuvědomění si ze strany projektanta v jakém 

geografickém a klimatické prostředí bude střešní konstrukce fungovat. Zvláště mandátní je 
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jeho problematika v horských oblastech, kde větší množství poruch střešního pláště 

způsobuje sníh a ne déšť“. [14] 

„Množství sněhu, které se ukládá na stavbách či v jejich okolí, může rozhodujícím způsobem 

ovlivnit funkci konstrukcí i budov a provoz kolem nich. „Jedním z kritérií hodnocení rizika 

polohy stavby v území může být průměrné maximum sněhové pokrývky. Rozlišovat lze 

nížinné, střední, podhorské a horské oblasti-viz mapa Česká a Slovenské republiky /obr. 6 /. 

Zvlášť pečlivě je třeba zvažovat vliv sněhu na stavby při návrhu budov do podhorského  

a horského prostředí, tedy do míst, kde průměrné maximum sněhové pokrývky přesahuje 

300 mm.“ [14]    

 

Obr. č. 6 – Sněhová mapa [14] 

 

 

„Problémy s bezchybnou funkcí budov, zejména střech, zpravidla nastávají v zimním  

a jarním období, kdy se střetává kombinované působení vnějších vlivů zejména slunečního 

záření, teploty ovzduší, atmosférických srážek, sněhové pokrývky a větru s nedostatečně či 

nesprávně architektonicky, fyzikálně i stavebně řešenými objekty“ [14]. 

 

CHARAKTERISTICKÉ DEFEKTY STŘECH 

„Nejvíce exponovanou částí budovy je střecha. „V podhorských a horských oblastech 

dochází u většiny střech s vnějším odvodněním k tvorbě ledových valů u okrajů střech, 

provázaných vznikem ledových střechýlů /obr. č. 7,8/. Masy sněhu a ledu poškozují krytiny  

i klempířské prvky /obr. č. 9/. 
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Obr. č. 7 -  Ledové střechýly – rampouchy – I. [14] 

 

 

 

Obr. č. 8 -  Ledové střechýly – rampouchy – II. [14] 
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                                                   Obr.č.9 – Poškození okapu[14] 

 

„Voda z tajícího sněhu se za ledovými valy vzdouvá a spárami skládaných krytin zatéká do 

podstřeší. Průsaky vody brání využívání podstřešních prostor. Vznikají hygienické problémy, 

např. s vysokou vlhkostí vzduchu, plísněmi apod. Uvedené defekty jsou tím výraznější, čím 

větší množství sněhu setrvale na střešní konstrukci leží, a to ať už kvůli malému sklonu 

střech při jejich komplikovanému tvaru, kdy nedochází ke skluzu sněhu /obr. č. 10,11/, anebo 

proto, že je skluzu sněhu bráněno, příp. že se na střešních plochách sníh a led hromadí 

v důsledku skluzu či pádu z výše situovaných střech /obr. č. 12,13/.“[14] 

       Obr. č. 10, 11, 12, 13 – Hromadění sněhu [14] 
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„Popsané defekty lze pozorovat na objektech starších, objektech rekonstruovaných na nové 

zástavbě. Obzvláště nebezpečná je tvorba střechýlů nad trasami pro chodce /obr. č. 14, 

15,16/. Zalednění okrajů střech spojené s ohrožením osob na pěších zónách v okolí budov 

bývá výrazné nejen u šikmých, ale i u plochých vně odvodňovaných střech.“ [14] 

Obr. č. 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Hromadění sněhu na střechách a terasách [14] 

 

 

 

„U teras, které zajišťují základní komunikaci kolem objektů, by mělo být pamatováno na 

masy sněhu, které se zde hromadí, a na možnost reálným způsobem sníh odstraňovat /obr. 

č. 20,21,22/.“[14]   



Záruční doba v současném stavebnictví 

103 

 

„Stejně je tomu, např. u lodžií /obr. č. 18, 19/. Často se to nedaří. K odstraňování sněhu 

z teras provozovatele často nutí i snaha umožnit odtok vody z pod masy sněhu do 

odvodňovacích prvků /obr. č. 16/“[14]. 

 

   Obr. č. 20, 21, 22 - Nemožnost úklidu teras [14]   

 

 

 

RIZIKOVÉ TVARY A  KONSTURKCE  STŘECH – SHRNUTÍ 

„Za rizikové lze označit všechny tvary střech, na kterých zůstává sněhová pokrývka 

z jakýchkoli důvodů dlouhodobě ležet, a přitom jsou odvodňovány vně objektů (obr. č. 24 až 

28). V důsledku tepla pronikajícího z interiéru objektů dochází zejména pod tlustší vrstvou 

sněhu k jeho odtávání na kontaktní ploše s krytinou. Voda odtéká pod sněhovou pokrývku  

a u okraje střech v místech záporných teplot namrzá.“ [14]   

„Postupně se tvoří ledový val, z něhož při dostatečné zásobě sněhu, dané nejen tloušťkou 

sněhové vrstvy, ale i plochou, z níž voda přitéká k okraji, může vzniknout masa bariérového 

ledu, která nezřídka staticky destruuje okraje střech a výjimečně vede ke zřícení celých 

konstrukcí. Při oblevě a pádu ledových mas z okraje střechy je ohrožena bezpečnost lidí na 

komunikačních trasách v bezprostředním okolí objektů, dochází k blokaci provozu  

a k poškozování vlastní budovy.  

Tím ale zdaleka problémy nekončí. Za ledovými valy se vzdouvá další voda přitékající z tající 

sněhové pokrývky. Pokud je užito skládané krytiny, jejími spárami voda protéká do podstřeší. 

Postupně dochází k promáčení nejen okrajů střeh, ale i přilehlých stěn obvodového pláště  

i dalších konstrukcí. Voda na vnějších površích konstrukcí pod střechou opětovně namrzá. 
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Postupně dochází k zalednění fasád. Popsané defekty se běžně vyskytují u střech pultového 

/obr. č. 23 až 25/ i sedlového tvaru /obr. č. 26, 28/. Obzvláště výrazné jsou na nedokonale 

tepelně izolovaných jednoplášťových střechách /obr. č. 23,28,24/. Ale ani běžné větrání 

dvouplášťových střech, dimenzované na odvod vodní páry z konstrukce střechy, ale nikoli na 

odvod tepla ze střešní konstrukce není schopno odtávání sněhu a následným negativním 

procesům zabráni /obr. č. 25, 26/. Podobné platí i pro střechy s půdním prostorem /obr. č. 

27/.[14]“ 

„Teprve velmi účinná tepelná izolace vnějšího pláště střech řešená formou 

několikaplášťových střech, kdy se kombinují větrané vzduchové vrstvy s tepelně izolačními 

vrstvami, potlačuje, nikoli však zcela vylučuje popsaná rizika.  

 

 

 

 

 

Obr. č. 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Sníh na pultových a sedlových střechách [14]   
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Velmi nepříznivě se z hlediska odtávání sněhu a následné kumulace ledu chovají střechy 

mansardového tvaru /obr. č.29,30/, resp. takto koncipované obvodové pláště budov, kdy 

střechy předcházejí i na boky budov /obr. č.29/. Dochází k téměř souvislému zaledňování 

strmých střešních ploch. Pád ledu rozbíjí okna, zatéká do interiéru.“ [14]   

 

 

 

 

Obr. č. 29, 30 – Sníh na mansardových střechách [14]   

 

„Podobně nepříznivé jevy, jako byly popsány výše, se vyskytují i u těch šikmých a strmých 

střech, kde je bráněno skluzu sněhu, a to ať už záměrně, nebo v důsledku komplikovaného 

tvaru střech blokujícího skluz sněhu /obr. č. 31/.“ [14]   

 

Obr. č. 31 – Blokování skluzu sněhu [14]   

 

 

„Při seskupení šikmých a plochých střech na jednom objektu dochází nezřídka ke 

kombinovanému nepříznivému působení tvaru střech, např. při nahromadění sněhu na jedné 

z nich /obr. č. 32, 33/. To bývá velmi častý případ. V důsledku toho se zvyšuje statické 

ohrožení objektů i destrukční jevy vyvolané zaledněním okrajů střech“ [14]   
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Obr. č. 32, 33 – Staticky nevhodné seskupení sněhu [14]   

 

„Také tvarově členité střehy půdorysně rozsáhlých budov, např. vedle sebe řazené šikmé 

střechy sedlového tvaru /obr. 34/, přinášejí v podhorských a horských oblastech řadu 

problémů. V rozsáhlých úžlabních partiích dochází ke kumulaci sněhu. Jeho krystalizací se 

tyto partie zaledňují. Použije-li se skládaná krytina, dochází k zatékání do podstřeší. Navíc 

sníh často blokuje větrání střech, tím se otevírá prostor pro negativní kondenzační jevy. 

Uvedené platí i pro řadu předchozích případů.“ [14]   

 

Obr. č. 34 - Nevhodné seskupení sněhu ohrožující statiku střechy [14]    

 

„Značné problémy také přinášejí šikmé střešní konstrukce zastřešující v přímém kontaktu 

několik podlaží, které jsou ukončeny střešními plochami v protisklonu /obr. č.32,33/ či atikami 

/obr. č. 30/“ [14]   
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„Sníh se v úžlabních partiích či za atikami hromadí. Protože tyto střechy bývají často zároveň 

bočně odvodňovány do vnějšího prostředí, a to ať klasickými oradly či chrliči, jejich 

odvodňovací dráhy zamrzají a opět se za okrajovým ledovým valem vzdouvá zadržená voda, 

která poškozuje budovu. 

Další významnou projekční vadou je podcenění vlivů teplých mostů na funkci objektu, nebo  

i nedostatečnou tl. tepelné izolace. V souhrnu se dá říci, že projekční chyba – nedodržení 

zásad návrhu střešního pláště vede k častým poruchám.  

 

Projektant může však chybovat i v návrhu možných konstrukcí (poddimenzování nosných 

kroků, nesprávném odhadu zatížení na střechu jak ve fázi užívání, tak realizace, 

podceněním sil při působení větru apod.). Chyba v návrhu nosné konstrukce střechy tak 

způsobí poruchu samotného střešního pláště.“ [14]   

 

6.1.2. Defekty způsobené vadným materiálem, popř. neshodou kombinací          

            materiálů 

Nevhodná kombinace materiálů, jednotlivě mohou být i zcela správně vyrobeny, patří do 

kategorie chyb projektu. V tomto odstavci se nachází proto, že může nastat stav, kdy 

dlouhodobé působení (např. chemické popř. fyzikální) jednoho materiálu na druhý, může 

způsobit změnu vlastností původně správně zvoleného materiálu. Tyto stavy nejsou dosud 

řádně probádány, zvláště jak v případě novodobých materiálů – plast, hliník apod.   

Do skupin defektů způsobených nevhodnou materiálovou skladbou, které nemůže ovlivnit 

ani realizátor ani projektant platí zejména: 

o zabudování nedostatečné vysušené nosné složky v asfaltových pásech (popř. 

šindelích), 

o nedostatečně stabilizovaný polystyren,  

o odpadávající asfaltové pásy (výrobní vada), 

o špatná svařitelnost hydroizolace, 

o nekvalitní materiál nosných konstrukcí (zvláště prvky ze dřeva), 

o vápenná hnízda v pálených taškách popř. přepálení tašek (výrobní vada). 

 

6.1.3.  Nekvalitní provedení 

Nekvalitní provedení se může promítnout jako důsledek:  

o neznalosti technologického postupu 

o nedbalosti při realizaci (zvláště pak nevhodné provedení detailů) 

o neznalost technologického postupu má za následek celou řadu poruch. 

 

 Nejčastěji se montážní pracovníci dopouštějí těchto nedbalostí: 

o otočení parozábrany ve skladbě střechy 

o špatné slepení hydroizolačních pásů 
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o špatné provedení klempířských detailů – špatná výška lemování, nedostatečně 

přesné spojení apod. 

o nedostatečné kotvení a spojení jednotlivých vrstev a to buď počtem kotev, nebo 

kvalitou materiálů pro kotvení 

o pracovník si neuvědomí směr toku vody a klade jednotlivé části střešní konstrukce 

proti směru vody a ne správně po směru vody 

o nedostatečné napnutí asfaltového pásu – zvlnění, popř. nepřiznání a tedy špatné 

řešení dilatací 

o špatně osazené klempířské prvky, vpusti, popř. špatné klempířské opracování 

konstrukcí procházející střešním pláštěm 

o nedostatečné provedení spádu vrstev, popř. vznik protispádů apod. 

o nevložení separačních vrstev 

o vynechání spojovacích vrstev 

o zabudování mokrého materiálu (tento problém je zvlášť markantní u tepelných 

izolací) 

 

Za nedbalost při realizaci je považováno hlavně: 

o perforování hydroizolací nevhodných pohybem po montované hydroizolaci, porušení 

celistvosti upadlým nářadím, pomocnou konstrukcí apod. 

o nevhodné složený materiál pro střešní konstrukci způsobující perforaci vrstvy, popř. 

přetížení (popř. deformaci) nosných prvků střechy 

o nevhodná doba realizace (v mrazu, dešti apod.), kdy zabudované materiály mění své 

fyzikálně chemické vlastnosti 

 

Nevhodně provedené detaily jsou výsledkem nedodržení realizačních zásad  

Do této kategorie lze zařadit i stavy, kdy pracovník provede práce v souladu 

s technologickým postupem, ale např. konstrukce procházejí střechou (lehké komínové 

konstrukce, antény, odvětrávací potrubí kanalizace, hromosvody apod.) jsou dostatečně 

pevně kotveny a pohyb těchto konstrukcí (např. větrem, tepelně technickou roztažností, 

posunem sněhu apod.) způsobí defekt samotné klempířské, popř. pokrývačské konstrukce. 

 

6.1.4.   Změna okrajových podmínek působících na střešní konstrukci 

„Střešní konstrukce je navrhována za předpokladu působení definovaných okrajových 

podmínek (teplota, vlhkost, srážkové úhrny, požadavky na provoz na střeše, maximum 

nahodilého zatížení, změny převládajících větrů a jiných klimatických podmínek)        

Změny mohou nastat jak ve vnitřním tak vnějším prostředí. Mezi zásadní změny vnějšího 

prostředí patří, např. globální oteplování, které zásadním způsobem mění statistiku 

srážkových sněhových úhrnů, projevuje se na kvalitě přírodních materiálů apod. 
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Dále např. měnící se okolní zástavba, která má vliv např. na pohyb vzduchu v okolí 

posuzované budovy, (vyvětrání vzduchových mezer při dvouplášťových střechách). 

Dále je např. změněn provoz na střeše. Střecha je např. zatěžována dodatečnými prvky 

(technologie klimatizace, pochůznými dlaždicemi apod.). 

Mezi změny vnitřního prostředí nejčastěji patří dodatečné vybudování obytného podkroví, 

což má vliv např. na trvanlivost dřevěných prvků.“  [15]       

 

„Tlak na intenzivní využívání veškerého obestavěného prostoru staveb přirozeně vede 

k budování obytných podkroví. Pokud se pro konstrukci střechy nad obytným podkrovím volí 

skladba s tepelnou izolací mezi krokvemi, radikálně se změní tepelně vlhkostní podmínky, 

kterým jsou dřevěné konstrukce vystaveny. Skryté prvky krovu nelze navíc vizuálně 

kontrolovat, nelze obnovovat jejich ochranu proti dřevokazným houbám a škůdcům. Mění 

vlhkost původních dřevěných prvků krovu po zahájení intenzivního využívání obytných 

prostor, tzn. při trvalém zvýšení relativní vlhkosti a teploty vzduchu v interiéru oproti 

předchozímu vlhkostnímu režimu nevyužívaných půdních prostor.  

Změny v interiérovém (vnitřním) prostředí lze shrnout do změn měnících účel využívaných 

prostor, poroto i tato problematika by měla být posuzována v projektech rekonstrukcí 

přestaveb apod., což se dosud neděje“ [15].  

 

6.1.5.   Překročení plánované životnosti 

Životnost celé střešní konstrukce je zpravidla závislá na trvanlivosti střešní krytiny. 

Trvanlivost střešní krytiny je ovlivněna zejména: 

o sklonem střešní plochy, 

o kvalitou provedení, 

o kontrolou a údržbou, 

o rozdílnou degradací materiálu v závislosti na umístění vzhledem k světovým stranám. 

 

„Obecně lze konstatovat, že skládané krytiny mají vyšší životnost než krytiny povlakové  

(i když u nových materiálů typu plastových tašek ještě není životnost dostatečně probádána). 

 Lze tvrdit, že tradiční materiály (keramika, břidlice, měděný plech apod.) mají nejdelší 

životnost – až 100 let, ostatní materiály skládané (betonové, beternitové, apod.) cca 50 let, 

povlakové v rozmezí 10 – 30 let.“  [16]        

         

6.1.6.   Nesprávná údržba a užívání střešní konstrukce 

Mezi nejčastější poruchy vzniklé nesprávným užíváním patří zejména neobnovování nátěrů  

a to jak povlakových krytin (reflexní nátěry, ochranné nátěr), střech, ale hlavně klempířských 

výrobků (zvláště pak pozinkovaných). 

Dále rovněž do správné údržby střechy patří pravidelná kontrola odvodňovacích prvků 

(žlabů, svodů, čistých kusů [gajgrů] vpustí apod.). 
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Neprovádění tohoto čištění má za následek ucpání odvodu vody, následné zatopení střechy 

– kumulaci vody, dochází k větší degradaci materiálu střešních krytin. Rovněž se setkáváme 

s problémem včasného neodstraňování sněhu ze střešního pláště, kdy uživatel není 

seznámen jaká vrstva sněhu (zatížení sněhem) je pro danou střešní konstrukci ještě 

bezpečná a kdy je třeba sníh odstranit. S problémem v zimním období souvisí  

i neodstraňování rampouchů a zmrazků, které pak způsobí zatékání vody při tání (např. při 

zaplnění žlabu ledem) do míst střešní či související konstrukce, kde projekt takovéto 

problémy nepředpokládal. Rovněž odstraňování nežádoucí vegetace ze střešního pláště 

(mechy na keramických krytinách, náletová zeleň na žlabech, úžlabích a jiných zákoutích) je 

velmi důležité, protože tyto mohou rovněž zapříčinit poruchu střešní konstrukce.  

Mezi poruchy způsobené nesprávným užíváním patří defekty způsobené např. pocházením 

po střešním plášti k tomu neurčeném (např. při dodatečném vložkování komínů, údržbě 

komínů apod.). Na tyto problémy musí myslet již v návrhu projektant (např. vložením 

komínových lávek, žebříků, stupaček apod.). 

Rovněž umístění dodatečných konstrukcí na krytinu (reklam, antén, satelitů, klima jednotek 

apod.) může způsobit poruchu střešní krytiny, jak při realizaci dodatečné konstrukce, tak při 

samotném působení dodatečné konstrukce na krytině (zatížení, pohybem ve větru, apod.). 

 

6.1.7.   Poruchy způsobené havárií 

Havárií nazýváme nepředpokládaný, náhlý a krátkodobě působící stav, který naprosto změní 

působení předpokládaných zatížení na střechu. 

Příčiny havárie rozdělujeme na havárie  

o způsobené klimatickými vlivy – vichřice, bouře, přívalové deště, sněhové extrémní 

srážky, kroupy (u plechových krytin apod.). 

o způsobené člověkem nebo jeho přičiněním – požáry, neúměrné přetížení konstrukce 

nahodilým zatížením apod.  

Tyto havárie změní fyzikální vlastností střešních materiálů, které jsou již nenávratné.  

 

 

6.1.8.   Kombinace výše uvedených příčin 

Do této kategorie patří poruchy, kde prvotní příčina poruchy je v důsledku času již 

neidentifikovatelná. Nelze tedy zjistit, zda poruchu způsobila některá z výše uvedených příčin 

(např. vadným provedením klempířských detailů může dojít k hnilobě krokve a následnému 

zborcení střechy v místě vadné krokve, popř. mohl být zabudovaný již napadený trám.) 

Příčiny můžeme rozdělit rovněž dle místa poruchy a následného důsledku poruchy: 

o poruchy hydroizolační vrstvy 

o poruchy tepelně izolační vrstvy a ostatních skladeb 

o statické poruchy nosných konstrukcí střechy 

o poruchy větrání. 
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Důsledkem poruchy hydroizolační vrstvy je zatékání srážkové vody (většinou v kapalném 

stavu) do konstrukcí pod střešní krytinou. Tyto zpravidla nejsou uzpůsobeny na působení 

vody (tepelné izolace, zdivo, sádrokarton, malby apod.) což zapříčiňuje jejich poškození, 

někdy zničení. Identifikace těchto poruch je zpravidla snadná (mokré fleky, místa) avšak 

bezprostřední nález konkrétního místa poruchy je složitý, zvláště pak u plochých střech. 

Důsledkem poruchy tepelně izolační vrstvy, popř. defekty ostatních vrstev (kromě 

hydroizolace) je vadná funkce této vrstvy, což představuje snížení tepelného odporu  

a následně unik tepla z vytápěných místností (prostoru), což se projeví v ekonomice 

provozu. Důležité je upozornit, že větrací průchody (mezery) musí být vytvořeny mřížkou 

proti hmyzu a hlodavcům, protože právě tepelně izolační vrstvy jsou jejich vyhledávajícím 

cíle pro zahnízdění apod. 

Porucha funkce tepelně izolační vrstvy se nepříjemně projeví v tepelné pohodě prostoru, 

který je touto vrstvou obalen – obzvláště v podkrovních prostorách vadná tepelná izolace – 

její nefunkčnost způsobí, že daný prostor je takřka neobyvatelný. 

Identifikace vady tepelné izolace v malém rozsahu je problematická, protože ve většině 

případů jsou tyto konstrukce zakryty z obou stran (střešní krytina z jedné, podhledové vrstvy 

z druhé strany), přesto, nefunguje-li např. parozábrana a voda kondenzuje do tepelné 

izolace, popř. do ostatních vrstev objeví se mokrá (popř. navlhlá místa) později plísně či jiné 

znaky. Pokud zdrojem vlhkosti tepelné izolace není vadná hydroizolace (popř. je vlhkost 

vnesena při realizaci) je ve většině případů příčinou zvlhnutí nefungující parozábrana, 

nedostatečně fungující odvětrávací mezera. 

Statické poruchy nosných konstrukcí střechy mají za důsledek porušení, destrukce střešní 

konstrukce, jež má za důsledek nefunkčnost střechy, jako celku můžeme je rozdělit do 4 

kategorií: 

o poruchy vzniklé přetížením střechy (sněhem, materiálem při realizaci, srážkovou 

vodou při ucpání odvodnění apod.) 

o poruchy vzniklé tlakem nebo sáním větru 

o poruchy vzniklé korozí ocelových nosných prvků (popř. betonářské výztuže) 

 

Velmi důležitou kapitolou jsou poruchy vzniklé vadou funkcí odvětrání. Příčinou těchto vad 

může být nedostatečná výška (tloušťka) větrané vzduchové vrstvy, malý nebo nedostatečný 

počet větrácích otvorů (popř. jejich nevhodné umístění) nesprávný tvar vzduchové mezery, 

překážky ve vzduchové mezeře bránící pohybu vzduchu apod. 

 

Důsledkem chybné funkce vzduchové mezery je zvýšení vlhkosti vnášené do konstrukcí 

střechy (do dřevěných prvků, tepelné izolace apod.), která pak způsobí závady (poruchy) na 

těchto konstrukcích.  
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6.2. Defekty zděných konstrukcí 

Defektem zděné konstrukce je nedostatek konstrukce způsobený chybným návrhem nebo 

provedením, projevující se nesprávným fungováním konstrukce. 

Vadou je nazývána chyba v provedení konstrukce v době realizace, nebo těsně po ní (před 

předáním do užívání). Porucha zděné konstrukce nastává po realizaci, tedy v průběhu 

užívání stavby. Vady a poruchy konstrukcí nazýváme souhrnně defekty konstrukce. 

 Nejčastější vadou je nesprávné navržení pevnosti jednotlivých zdících prvků, popř. 

nevhodně zvolená konstrukce (jak rozměry, tak parametry pevnosti). Vada způsobená 

vlastní projekčním řešením  - návrhem, je jen velmi těžko opravitelná a zpravidla je řešena 

totální výměnou konstrukce, pokud to je technicky možné. Vada způsobená prováděním je 

zpravidla vytvořena vadnou technologií provádění. 

Technologické vady rozlišujeme podle toho, která fáze zdícího procesu je chybná: 

 nedostatek (popř. velký přebytek) spojovacího materiálu tzn., že malta je zedníkem 

nanesena v ložné spáře v nedostatečné tloušťce, nebo maltou jsou nahrazovány 

zdící prvky. V případě nedodržení rovnosti a rovnoměrné tloušťky ložné spáry se 

tloušťkou maltového lože nahrazuje nepřesnost zdění. 

 nesprávné uložení zdícího prvku (vazby). Projevují se viditelně tím, že zděné 

konstrukce jsou (např.: ve stěnách) styčné spáry nad sebou a není tudíž dodržován 

systém ukládání prvků do tzv. vazeb. 

 U zdiva existuje celá řada vazeb cihelného zdiva (jež mají za účel zajistit pevnost zděné 

konstrukce v co nejvyšším využití vlastností zdícího prvku (cihla, tvarovka apod.) a to 

pevnosti v tlaku. Nejčastější je vazba křížová, polokřížová a další. 

 zdění v nevhodném prostředí (konstrukce bude vadná, pokud nebude vytvářena 

v teplotním rozmezí, ve kterém spojovací materiál má pro něj určené vlastnosti 

(mráz, přílišné horko apod.) 

 použití nevhodných komponent (zdícího materiálu a malt), které lze odhalit právě ve 

fázi provádění (zmrazky na cihlách, nevhodně namíchaná malta, přepálené cihly, 

nedopálené prvky apod.). 

Obecně lze říci, že vady konstrukcí jsou projevem selhání lidského faktoru jak v procesu 

návrhu tak i realizace. Odstranění vady je velmi nákladné a je nutno mu předcházet. 

„Porucha konstrukce je změnou konstrukce proti původnímu stavu vyvolanou 

zatěžovacími účinky a vlivy ve stadiu realizace a užívání, která zhoršuje její 

spolehlivost“ [10]. 

Obecně lze poruchy rozdělit podle změny – vlastního zdícího nebo spojovacího materiálu 

o stárnutí (čas ve vazbě na změny vlastností)  

o degradace.  

 

Stárnutí – je přirozený postupný proces způsobený vlivem okolí na prvek v čase, přeměna 

materiálu závisí na jeho životnosti a lze ji poměrně dobře odhadnout 
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Degradace se projevuje  

o vlivem vody (vlhkosti) 

o chemickými látkami z okolí 

o vlivem teplot  

o kombinací výše uvedených příčin. 

 

Další změnou způsobující poruchy zdiva jsou změny statické (zatížení) ve všech směrech 

působících na konstrukci, včetně četnosti (popř. jiném časovém průběhu statických změn) 

Tzn., že se mění zatížení, na které byla původně konstrukce navržena – zvyšuje se zatížení, 

přibývá zatížení (např.: rázy, dynamické zatížení, otřesy apod.)  

 V poslední řadě jsou poruchy způsobeny změnou prostředí, v němž se konstrukce nachází, 

popř. vlastní změnou účelu konstrukcí. Do této kategorie lze zařadit poruchy zdiva po 

katastrofách (požárech, povodních, zemětřeseních apod.), ale i poruchy způsobené změnou 

prostředí, ve které se konstrukce nachází (obyčejná příčka bude vykazovat poruchy, pokud 

se z jedné strany stane např.: stěnou mrazicího boxu). Tyto změny se nejčastěji projevují 

změnami teplot. 

 

6.2.1.   Příčiny vad a poruch 

„Projevem poruchy zděné konstrukce způsobené změnami statiky (statické zatížení) jsou 

trhliny ve zdivu. Trhliny vznikají v místech nejvyšších namáhání, ale současně i v místech 

nejmenších pevností zdiva. Průběh trhlin je tedy ovlivňován nestejnorodostí a 

nehomogenností materiálu konstrukce. Charakteristickými porušeními konstrukcí jsou trhliny 

vzniklé /obr. 35/:  

o tahem – trhlina je rozevřená s neporušeným obrysem, 

o smykem – trhlina je charakteristická posunutím a porušením obrysu /obr. 38/ 

o tlakem – vzniká drcení materiálu, vrásnění, odlupováním povrchových vrstev, větvení 

trhlin /obr.37/ 

o porušením konstrukce (materiálu), je-li v některém místě překročena mezní pevnost 

(popř. mezní přetvoření materiálu).“ [10] 

 

  

Obr. č. 35 – Tvary trhlin ve zdivu dle směru zatížení [10] 
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Poruchy zdiva (zděných konstrukcí) tlakem se zpravidla projevují v místech nejvyšší 

koncentrace – uložení trámů na podporách (průvlaky, překlady, klouby kleneb). Příčinou 

takových trhlin je nadměrné namáhání. Příkladem jsou různé nástavby RD, kdy majitel 

neprověří stav stávajícího zdiva z hlediska únosnosti (pevnost, materiál, ztužení apod.)  

a vybuduje nad stávajícími konstrukcemi nástavbu, popř. jinak zvýší zatížení konstrukce;  

o změna průřezu, v praxi se občas stává, že např. nosný pilíř je oslaben po obvodu 

drážkami (elektro, drážky pro latě obložení apod.) a v kombinaci a přitížením (např. 

sněhem) vznikají poruchy tlakové, 

o odlišný stav napjatosti od navrhovaného, 

o nedostatečná únosnost konstrukce v důsledku nekvalitního provedení, popř. 

degradačních procesů, 

o dynamické účinky – (nejčastěji doprava – tramvaje, silnice vyšších tříd, apod.), 

o narušení celistvosti průřezu působením vlhkosti, chemickými nebo biologickými 

korozemi, teplotou, 

o spolupůsobení okolních konstrukcí, 

o nestejnorodost a nehomogennost prvků,  

o zvláštní vlivy.  

 

 

 Obr. č. 36 - Porušení zdiva degradací a vlhkostí [10]  

 

6.2.2.   Poruchy nenosných konstrukcí (příček) 

Hlavní nejčastější příčinou je namáhání vnesené do těchto konstrukcí spolupůsobením 

s ostatními hlavně nosnými konstrukcemi (stropy) dále pak (v případě např. obvodového 

nenosného venkovního zdiva) objemové změny způsobené vlivem rozdílných teplot a vlivy 

chemické popř. biologické povahy. V důsledku spolupůsobení – vzájemně se ovlivňujícího 
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působení konstrukcí jsou do konstrukce prostřednictvím styčných míst vnášeny deformační 

silové účinky, které pak způsobují deformační poruchy. 

„U vnějších obvodových nenosných konstrukcí vznikají vlivem objemových roztažností 

v závislosti na teplotě opakovaná namáhání -  stavy napjatosti  - cyklické namáhání, které 

v průběhu času způsobují poruchy těchto konstrukcí. 

Chemické a biologické vlivy jsou zpravidla projevem zvýšené vlhkosti porézního materiálu – 

vyvolávající koroze a degradace, které pak následně mění vlastnosti materiálů (zvláště 

pevnost). 

Procesy degradace a koroze ještě umocňují cyklické účinky teplot (roční období, denní 

období apod.)“ [10].  

Pozn. V našich klimatických podmínkách se nejvíce tyto procesy projevují na západních 

stranách objektů. Konstrukce je dopoledne ve stínu a po poledni se do ní opře slunce. 

Zvláště na fasády má toto střídání teplot na západních stranách objektů devastující 

účinky. 

 

Obr. č. 37 - Příklad trhliny ve zdivu Ytong vzniklé poklesem stropní konstrukce – [foto 

Varmuža] 

 

 

 

 

 

 



Záruční doba v současném stavebnictví 

116 

 

 

Obr. č. 38 - Působení smykového napětí, detail viditelný u trhliny – [foto Varmuža] 

 

 

 

 

6.2.3.   Vlhkost zděných konstrukcí. 

V případě poruch zdiva vlivem zvýšené vlhkosti je projevem těchto stavů rozpad jak 

spojovacího tak zdícího materiálu. 

Tyto poruchy nacházíme tam, kde je do konstrukce vlhkost nadměrně vnášena nebo naopak 

nedostatečně odváděna z okolního prostoru. 

U prvního případu je vlhkost do konstrukcí vnášena např. přes základové konstrukce 

s nedostatečnou izolací (spodní voda, dešťová voda pod.), další možnost je porucha rozvodů 

obsahující vodní média (vodovody, topení, kanalizace apod.). V druhém případě je vlhkost 

(relativní vlhkost) nedostatečně odnímána z prostoru, kde vzniká, tzn., že objekty nejsou 

vytápěny (a následně větrány) – např. sakrální stavby, muzea, bunkry apod.). V případě 

nadměrných vlhkostí zdiva je nutné objevit zdroj vlhkosti, protože pokud není odstraněna 

příčina tak oprava důsledků nemá opravný dlouhodobý účinek. 

    

6.2.4.   Chemické degradační děje a procesy 

„Chemické degradační procesy vznikají zejména chemickou reakcí méně stabilní složky 

stavebních hmot (uhličitan vápenatý CaCo3) s roztoky slabých kyselin. Vznikají soli, které 

jsou vyplavovány na povrch, kde dochází ke krystalizaci - výkvětu solí. Právě toto 

vyplavování pojivových složek způsobuje pokles jejich mechanických vlastností a zvyšování 

jejich pórovitosti a tím dochází ke snižování jejich mrazuvzdornosti“ – [10]. Slabé roztoky 
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kyselin jsou do konstrukcí vnášeny např. kyselými dešti, spodními vodami, povrchovými 

vodami a to zejména tam, kde se používají soli na posyp vozovek apod. 

Působením látek (solí) vznikají chemické poruchy. Nejznámější je tzv. cementový bacil 

(chemická reakce hliníku obsaženého v cementu s kyselinami – sírovou a dalšími). Projevuje 

se krystalizací v tuhé, hustě zplstěné perličky. Vznik cementového bacilu je možný jen za 

současné přítomnosti vápna, oxidu uhelnatého a síranů. Sirnatý roztok rozpouští a odplavuje 

krystalky a tím se malta a beton stávají značně pórovité, pozbývají mrazuvzdornosti  

a pevnosti a postupně degradují. 

Dalším chemicky škodlivým činidlem pro zdivo jsou bakterie, které přeměňují dusík 

organických látek v kyselinu dusičnou, která s vápnem obsaženým v maltě nebo cihlách 

vytváří rozpustný ledek vápenatý, který postupně rozrušuje zdivo. 

 

Sanytra neboli zdivokaz 

Zdivokaz se projevuje typickými povrchovými výkvěty (šedý nebo bílý povlak). Tato porucha 

zdiva je typická pro stáje popř. jiné prostory s organickým působením.  

Kamenné zdivo je nejčastěji ničeno přirozeným zvětráváním (zvláště opuky, pískovce apod.) 

Společným působením klimatických podmínek, mikroorganismů, dochází postupnému 

rozpadu kamenného zdiva. 

 

Mezi další agresivní činitele narušující zdivo patří mechy, řasy a lišejníky, které svou 

podporou transportu vlhkosti do nitra staviva a chelatizačními účinky způsobují degradaci  

a narušování zdiva.  

 

 

„Řasy produkují celou řadu kyselin, které společně na kameny chemicky působí a způsobují 

pozvolný rozpad kamene. Zcela speciální je biochemické působení lišejníků při degradaci 

kamene: 

o kyselinou uhličitou (vzniká při "dýchání" lišejníků) 

o organickými kyselinami (chelatizační činidla způsobují geochemické zvětrávání 

hornin) 

o transformací minerálů kyselinou šťavelovou (poškozuje zvláště mramor a vápence)“ 

[10] 

 

Defekty zděných konstrukcí lze tedy shrnout do několika skupin: 

o vady vznikající v předvýrobní přípravě, provozu, užívání 

o poruchy způsobené účinky prostředí, stárnutí, únavou materiálu 

o poruchy způsobené změnou základových poměrů, překročení mezí pevností 

stavebních materiálů a poruchy způsobené vlivem zatížení 

o poruchy vzniklé nesprávným užíváním a nevhodnými konstrukčními zásahy 

o poruchy vzniklé živelnými pohromami  
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Obr. č. 39 -  Porucha obvodového zdiva způsobená dotvarováním střešní konstrukce 

[foto Varmuža] 

 

 

U posledních dvou skupin lze říci, že příčina působení na zděnou konstrukci 

charakterizována v první a druhé skupině následně způsobí vlastní poruchu, která se 

projevuje obdobně jako ve skupinách uvedených výše. 

U poruch způsobených živelnými pohromami, zejména požárem se jedná o působení 

(většinou krátkodobé) na zdivo mimořádně intenzivním vlivem (nadměrné množství vody – 

vlhkosti – povodně) popř. vysoký žár- teplota při požáru. Projevy na zdivu jsou opět obdobné 

jako v prvních třech stupních. Devastující účinek je však znásoben intenzitou krátkodobého 

působení. 
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7.   Návrhy a doporučení          

Z distribuční funkce vyplývá, že s pravděpodobností blížící se 1 (100 %) budou odhaleny 

všechny vady (max. množství) zhruba v 57. měsíci od času „0“, bez rozdílu mezi technickými 

řešeními, typy objektů apod. Po tomto období prodlužování záruky (záruční doby) nemá 

technické opodstatnění.  

Tato skutečnost ukazuje, že záruční doba pro stavby delší než 57 měsíců – (po 

zaokrouhlení po 5 letech), je z technického hlediska již neefektivní.  

 

V tomto čase by již měla naplno fungovat prevence, tzn. správná údržba a provozování 

budovy za účelem co nejdelší bezproblémové životnosti objektu. Je důležité konstatovat, že 

byly posuzovány budovy pozemního stavitelství vykazující technicky podobná řešení hlavní 

nosné konstrukce. Budovy byly založeny na obvyklých základových systémech (základové 

pásy, patky, rošty, desky), dále s obvyklými nosnými konstrukcemi: nosné stěny, nosný 

skelet, kombinace obou systémů. Všechny stavby vybočující z tohoto obecného technického 

řešení byly z průzkumu vyřazeny, aby nezkreslovaly výsledky průzkumu. Specifické pozemní 

stavby (věže, skořepiny, technologické stavby apod.) nebyly zkoumány vzhledem k jejich 

malému výskytu.  

 

Technická podobnost navazujících konstrukcí (střechy, obvodové pláště, výplně otvorů, PSV 

práce apod.) zakládá statistickou pravděpodobnost optimální záruční doby v délce 5 let i pro 

tyto dílčí konstrukce. Toto doporučení se tedy vztahuje i na dílčí stavební díla (rekonstrukce 

stavebních objektů technicky podobných jako byly posuzované objekty), dále na dílčí opravy 

(zateplení fasád, výměna výplní otvorů, repase a totální výměny elektro zařízení a rozvodů, 

rozvodů a zařízení VZT, ÚT, MaR apod.) 
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8.   Závěry – prognózy vlivů    

8.1.    vliv na ekonomiku                    

Stanovením optimální záruční doby jako záruční doby z právního hlediska obvyklé bude 

dosaženo celé řady kladných ekonomických vlivů na současný stav ve stavebnictví. 

“Obvyklost záruční doby“ lze dále promítnout do zákona o účetnictví. Tato úprava pak 

umožní stavebním subjektům vykalkulovat náklady potřebné na odstraňování reklamačních 

vad v obvyklých lhůtách, tyto dále promítat do nabídkových cen, vytvářet na ně účetní 

rezervy. Rovněž lze tuto obvyklou lhůtu použít při jednání s bankami, v případě vystavení 

bankovních záručních garancí. Odpadnou složitá jednání, při kterých banky vyžadují po 

stavebních subjektech, aby nabízeli záruční dobu co nejkratší a investor má požadavky 

právě opačné. 

 

8.2.   vliv na právní legislativu 

V kapitole 8.1 je odkaz na právní obvyklost stanovení záruční doby. Při posuzování právních 

sporů lze tuto obvyklost využít např. ve sporech, kdy délka záruční doby nebyla ve 

smlouvách podrobně definována, nebo v případě sporu o skutečnou délku záruční doby 

např. ve vazbě na technické řešení. V ČR sice neexistuje precedentní právo, ale jednotlivé 

spory jsou posuzovány při verdiktu soudců i v kontextu předešlých podobných případů. 

Stanovením obvyklé (doporučené) délky záruční doby by se výrazně zkrátila doba dnes 

vynaložená na individuální posouzení délky záruční doby znalci apod. 

 

8.3.   vliv na technické stavebnictví 

Obvyklá záruční doba stavby v doporučené délce 5 let obnáší celou řadu technických 

opatření, které lze řešit a nastavit právě s ohledem na její délku. Projektanti staveb budou 

moci účinněji čelit současným snahám zhotovitelů (zvláště na veřejných stavbách) provádět 

záměny materiálů pouze s ohledem na cenu. Nově platná Vyhláška č.232/2012 Sb. již 

zavádí povinnost veřejného vyhlašovatele provádět výběrové řízení na dodavatele stavby 

pouze na základě zpracované prováděcí dokumentaci staveb. V tomto stupni dokumentace 

je již nutno uvádět podrobná technická data výrobků. Současná praxe však délku záruky 

(popř. životnost výrobku) za technický parametr nepovažuje a to i přes to, že právě tento 

technický údaj ve většině případů odlišuje jednotlivý typ výrobků stejných parametrů 

současně s cenou. Objednatel pak musí svědomitě zvážit jaký poměr ceny, užitných 

vlastností stavby, provozních a udržovacích nákladů si zvolí.   

Výzkum ukázal i nezbytnost tzv. technických prohlídek stavby v období záruční doby, tyto 

prohlídky by se měly stát především preventivním opatřením, protože první technická 

prohlídka za účasti zhotovitele stavby, uživatele, objednatel a popř. TDI by měla být 

provedena v době, kdy statisticky je vykazováno největší množství vad od doby předání 
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stavby. Druhá technická prohlídka by pak měla být provedena v období, kdy je statisticky 

vykazováno, že na stavbě je odhaleno (projevila se) polovina všech předpokládaných vad. 

Právě preventivní charakter prohlídek v takto zvolených obdobích zakládá předpoklad 

vysoké efektivnosti prohlídek v návaznosti na odhalení dosud neprojevených vad. 

 

8.4.   vliv na údržbu a správu budov 

Souvislost mezi technickým stavitelstvím (tzn. návrh, projekt a vlastní realizace stavby)  

a správou již dokončené stavby (nebo její části) je zcela zřejmá. Stanovení optimální 

doporučené záruční doby umožňuje správcům staveb vytvořit jednotný plán údržby budovy.   

Účast uživatele (popř. subjektu provádějícího správu budov) na technických prohlídkách 

stavby, v prvních 5-ti letech,  umožňuje efektivně plánovat údržbu budovy, soustředit se na 

nejvíce potenciálně poruchová místa stavby, v úzké koordinaci se zhotovitelem stavby. 

Vhodně zvolená prevence minimalizuje náklady na údržbu. 

 

8.5.   vliv na politiku 

Nastavením obvyklé záruční doby do platné legislativy jako doporučené při státních 

výběrových řízeních odpadne možnost zadavatelů (popř. se omezí) nadřazovat kritérium 

délky záruky bodově nad cenu, termín realizace apod. V současné době, kdy platí Vyhláška 

č.232/2012 Sb., bylo zveřejněno na tiskové konferenci 28. 8. 2012 doporučení 

Ministerstva pro místní rozvoj zadavatelům zejména ke stanovení obchodních 

podmínek. Doporučuje veřejným zadavatelům, aby délka záruční doby nebyla delší 

než 60 měsíců. Tímto se významně omezí korupční prostředí. 

 

8.6. vliv na obchod a marketing ve stavebnictví 

Technicky opodstatněná délka záruční doby stanovená směrem k investorům, 

subdodavatelům a dalším účastníkům stavebního procesu umožní nadefinovat cenové 

obchodní a marketingové standardy. V praxi to pak znamená, že stanovení ceny (sestavení 

nabídky), jak ze strany stavební firmy, tak ze strany projektanta, odpovídá určitému 

technickému řešení zaručující u konstrukcí splnění této základní délky záruční doby (nejedná 

se o životnost stavby, ale o délku záruční doby). Pokud by investor vyžadoval záruky delší 

než obvyklé (5 let) musí zhotovitel i projektant na tento požadavek připravit technická řešení 

tomu odpovídající. Tyto pak nelze pořídit za „obvyklou cenu“. 

 

Závěrečné shrnutí:  

 

Stanovením technicky opodstatněné délky záruční doby dojde a dochází, k celé řadě 

pozitivních procesů v jednotlivých segmentech stavebních procesů (obchod, marketing, 

ekonomika, finance). Rovněž lze prokázat i pozitivní vliv na společnost (právo, politika). 
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Z porovnání průměrných dob pokrytí všech reklamovaných vad je zřejmé, že nejnáročnějším 

obdobím pro záruční dobu je bytová výstavba.  Rozdíly vůči občanské výstavbě (5 měsíců)  

a průmyslové výstavbě (7 měsíců) jsou minimální. 

 

                                      Časové pokrytí vad                           Tab. č. 12 

typ výstavby zdroj pokrytí všech vad 

bytová Tab.č.  9 56,8 měs. 

občanská Tab.č. 10 51,5 měs. 

průmyslová Tab.č. 11 49,5 měs. 

 

Z tohoto hlediska se jeví stanovení obecné záruční doby ve stavebnictví na období 

pěti let (60 měsíců) jako optimální. Tato doba byla jednak akceptována v novém 

Občanském zákoníku a současně ji potvrzují zahraniční zkušenosti (Polsko, zčásti SRN). V 

období výzkumu a publikační činnosti byl rovněž aktualizován zákon 137/2006 Sb. 

Novelizace z 04/2012, ve kterém byla veřejným zadavatelům doporučena 5-ti letá délka 

záruční doby 

Teprve legislativní, společensko – ekonomická a technická praxe následujících let prokáže 

pravdivost takto formulovaného závěru v podmínkách českého stavebnictví.  
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D 47 označení silniční komunikace 

DD Domov důchodců 

DPS Dům s pečovatelskou službou 

EkF Ekonomická fakulta 

FNsP Fakultní nemocnice s poliklinikou 

HMMC Hyundai Motor Manufacturing Czech (Nošovice) 

K.A.R. Kulturní agentura Radost 

KD kulturní dům 

KS krajský soud 

KSZ krajské státní zastupitelství 

KTV katedra tělesné výchovy 

MaR měření a regulace 

MNO Městská nemocnice Ostrava 

MS Moravskoslezský (kraj) 

MŠ Mateřská škola 

MÚ Městský úřad 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NsP Nemocnice s poliklinikou 

NZZ Nemocniční zdravotní zařízení 

OC obchodní centrum 

OD obchodní dům 

OV Ostrava 

PSV přidružená stavební výroba 

PZŠ základní škola s polským vyučovacím jazykem 

RD Rodinný dům 

RDG Radiodiagnostika 

RÚ Rehabilitační Ústav   

TDI Technický Dozor Investora 

TZB Technické Zařízení Budov 

ÚEK AV Ústav ekologie krajiny akademie věd  

UNIPS obchodní název firmy (stavební) 

ÚSP ústav sociální péče 

ÚT ústřední topení 

VĚC Vědecko - ekologické centrum 

VPC výstavní a prodejní centrum 

VZT vzduchotechnika 

ZŠ základní škola 
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Seznam příloh                     
 

č. přílohy     název přílohy 

  
1. Souhrn analyzovaných reklamací formou digitálních dat na CD nosiči 

 
 Seznam analyzovaných staveb:  

 
1.001 Mírové náměstí Hlučín 
1.002 DD Syllabova 
1.003 66 b.j. Hradec Králové 
1.004 24 b.j. H. Benešov, Mír. Nám. 30, 31 
1.005 OS a OSZ v Jeseníku 
1.006 DD Hlučín  
1.007 DPS Havířov  
1.008 NsP Bohumín 
1.009 NsP Karviná Ráj 
1.010 OC Penny Market, FM 
1.011 Sportovní komplex Studénka 
1.012 Výškovice, Lumírova 22 
1.013 DPS Sekaniny 16/1812, Poruba 
1.014 DD Šimáčkova 27, Mar. Hory 
1.015 DD Čujkovova 
1.016 ZŠ Albrechtice 
1.017 MNO - Fifejdy, pavilon RDG 
1.018 Promet Invest 
1.019 DPS Nová Bělá 
1.020 VŠB TU VEC 
1.021 Chittussiho 10, Slezská Ostrava 
1.022 FNsP Poruba, krevní centrum 
1.023 Knihovna města Ostravy 
1.024 Nemocnice Třinec 
1.025 DPS Frýdlant 
1.026 RD za D 47, ul. Chrpová 
1.027 Krajský úřad MS kraje – budova „E“ 
1.028 FNSP PPMD Ostrava 
1.029 FNSP-Ústav soudního lékařství 
1.030 ÚEK AV ČR Brno 
1.031 MNO - Fifejdy, Kleinovo sanatorium 
1.032 VŠB TU FAST 
1.033 DD Poruba 
1.034 Vyšší územně správní celek KÚ-OVA 
1.035 Koupaliště Bolatice 
1.036 Sportovní hala Horní Suchá 
1.037 RÚ Hrabyně 
1.038 NsP Havířov 
1.039 Restaurace Ondráš 
1.040 Finanční ředitelství Ostrava 
1.041 VŠB TU rekonstrukce budovy a zateplení budovy EkF 
1.042 Lázně Darkov 
1.043 Sportovní hala Hrušovská 
1.044 DD Kravaře 
1.045 Rekonstrukce KD Dolní Benešov 
  
 



Záruční doba v současném stavebnictví 

127 

 

1.046 DPS Ostrava - Bartovice 
1.047 ZŠ Bukovec - rekonstrukce 
1.048 Rek. ZŠ na byty Ostravice 
1.049 Přestavba tramvajové vozovny ul. Křivá 
1.050 DPS Dolní Lutyně 
1.051 Hotel Atom 
1.052 ÚSP Dolní Životice 
1.053 Vodárenská věž Bohumín 
1.054 Ostravské muzeum 
1.055 Úpravy Mírového nám. v Horním Benešově 
1.056 Sanace domu na ul. gen. Janka, rtm. Gucmana 
1.057 PZŠ Jablunkov 
1.058 Pekárna Boček, Krmelín 
1.059 Sanace domu gen. Hrušky 
1.060 MŽP, Praha 10, Vršovická 65 
1.061 Havířov Šumbark II. etapa  
1.062 Zastřešení ZŠ Č. Těšín 
1.063 Cyklostezka Kravaře 
1.064 Rekonstrukce ZŠ Morávka s přístavbou tělocvičny. 
1.065 Výstavba víceúčelové haly Český Těšín -ISŠOP 
1.066 ZŠ Ostrava, G. Píky 13A, objekt A 
1.067 Ostravská univerzita, Bráfova 
1.068 Sanace obchodního domu Mozartova Havířov 
1.069 Letiště OVA-Mošnov, odbav + odlet. hala 
1.070 ZŠ Mikulovice, okr. Jeseník 
1.071 Rekonstrukce MÚ Kopřivnice 
1.072 Obecní úřad Fryčovice 
1.073 Megatron Radioterapeutické kliniky FNsP-OVA 
1.074 Lyžařský vlek BUKOVEC 
1.075 Denní a pobytové centrum Havířov 
1.076 Budova"F" Krajského úřadu MSK 
1.077 Stavební úpravy hotelu Duda-Frýdlant 
1.078 G - centrum, Ostrava - Jih 
1.079 Výměna výplní otvorů-sídliště Jablunkov 
1.080 Palác kultury a sportu OVA-Vítkovice 
1.081 Rekonstrukce stravovacího zařízení-OVA  
1.082 Multifunkční centrum pro cestovní ruch 
1.083 Sanace bytového domu, ul. Karvinská-Havířov 
1.084 Sportovní areál - ZŠ Karviná 
1.085 Rekonstrukce a přístavba MŠ a ZŠ Chotěbuz 
1.086 Zhotovení turniketu a přepážky ČSA 
1.087 Pila Paskov 
1.088 Budova K. A. R. Bohumín 
1.089 Harmonie Krnov 
1.090 Dostavba Vysočanské radnice, P- 9 
1.091 Rekonstrukce objektu KTV - Hladnov 
1.092 Hospic sv. Lukáše v Ostravě 
1.093 OD PRIOR v Ostravě 
1.094 Bytový park Praha – Prosek - 312 b.j. 
1.095 Rekonstrukce kina Radost-Havířov 
1.096 ZŠ Hradec nad Moravicí 
1.097 VILA PARK Čeladná - 51 b.j. 
1.098 Stavební úpravy – bytový dům, Bohumín - 86 b.j. 
1.099 KS a KSZ Olomouc-rekonstrukce budovy 
1.100 Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ Orlová-Lutyně 
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1.101 Dostavba tělocvičny ZŠ Kopřivnice 
1.102 VŠB - TUO -"CPIT - TL2" 
1.103 Rekonstrukce objektu A č. p. 1000 Orlová-Lutyně 
1.104 Obytný soubor, Ostrava - Heřmanice 
1.105 AVION SHOPPING PARK OSTRAVA 
1.106 NZZ v Havířově - II. etapa 
1.107 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
1.108 MŠ Zámostní - OSTRAVA 
1.109 ZŠ NOVÁ BĚLÁ 
1.110 DONGHEE Czech, Český Těšín 
1.111 ZATEPLENÍ BUD. FR. ČECHURY 
1.112 Speciální ZŠ, Nový Jičín 
1.113 DD PŘEROV 
1.114 Obytná zóna Čeladná, III. etapa 
1.115 Český rozhlas Ostrava, II. etapa 
1.116 Sportovně rekreační areál-Jeseník 
1.117 Domov důchodců Havířov 
1.118 VPC BUILDING Nošovice 
1.119 Administrativní budova Nošovice 
1.120 HMMC Projekt Nošovice 
 

2.      Distribuční tabulka grafů  
                 viz následující str. 130 
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           Příloha č. 2  

 Distribuční tabulka grafů                
   

          Tab.č. 13    

 

Grafy jako výstupy programu Histon pro 
stanovení optimální záruční doby 

objekty 
celkem 

statika a 
hydroizolace 

střechy TZB 
obvod.konstr.a 
výplně otvorů 

povrchy   

 

 v členění dle typu objektů a skupin reklamací graf č. str. graf č. str. graf č. str. graf č. str. graf č. str. graf č. str.     

                  

 5.2. souhrn všech reklamací 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5.   

   prvotní data 1 23 5 25 9 29 13 32 17 35 21 38     

   parametrické rozdělení 2 23 6 26 10 29 14 32 18 35 22 38     

   optimální záruční doba (kvantil) 3 24 7 26 11 30 15 33 19 36 23 39     

   distribuční funkce 4 25 8 28 12 31 16 34 20 37 24 40     

                  

 

  
statika a 

hydroizolace 
střechy TZB 

obvod. konstr. a 
výplně otvorů 

povrchy 
objekty 
celkem 

průběh 
záruční doby 

 

  graf č. str. graf č. str. graf č. str. graf č. str. graf č. str. graf č. str. graf č. str.  

                             

 5.3. reklamace při bytové výstavbě 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.8.  

   prvotní data 25 41 29 44 33 47 37 50 41 53 45 56 

49 59 

 

   parametrické rozdělení 26 41 30 44 34 47 38 50 42 53 46 56  

   optimální záruční doba (kvantil) 27 42 31 45 35 48 39 51 43 54 47 57  

   distribuční funkce 28 43 32 46 36 49 40 52 44 55 48 58  

                                  

 5.4. reklamace při občanské výstavbě 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.8.  

   prvotní data 50 60 54 63 58 66 62 69 66 72 70 75 

74 78 

 

   parametrické rozdělení 51 60 55 63 59 66 63 69 67 72 71 75  

   optimální záruční doba (kvantil) 52 61 56 64 60 67 64 70 68 73 72 76  

   distribuční funkce 53 62 57 65 61 68 65 71 69 74 73 77  

                                  

 5.5. reklamace při průmyslové výstavbě 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.5.5. 5.5.6. 5.5.8.  

   prvotní data 75 79 79 82 83 85 87 88 91 91 95 94 

99 97 

 

   parametrické rozdělení 76 79 80 82 84 85 88 88 92 91 96 94  

   optimální záruční doba (kvantil) 77 80 81 83 85 86 89 89 93 92 97 95  

   distribuční funkce 78 81 82 84 86 87 90 90 94 93 98 96  

 


