
Jonathan Tuckey, dostavba statku v Cotswolds, Velká Británie

Investiční zadání

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

(obce, kraje, veřejné instituce jako např. NPU, USTR)

Podle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Odpovědnost trestně právní:

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. obsahuje hospodářské trestné činy ve 

třech skutkových podstatách stran zadávání veřejných zakázek:

a/ porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248,

b/ zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a 

veřejné dražbě podle § 256,

c/ pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257.

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob: Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb. - 

nevztahuje se na stát a na územní samosprávné celky při výkonu 

veřejné moci. Ale vztahuje se na územní samosprávné celky nakupující 

v pozici veřejného zadavatele nejednajícího v rámci výkonu veřejné 

moci. 

Ꙭ Odpovědnost zaměstnance: dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je 

zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu.

Nutné parametry (vybrané): dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., § 2 musí být 

rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 

odpovídající dokumentaci pro provádění stavby.

Dle Zákona ZVZ č. 134/2016 Sb., § 114 zadavatel v zadávací 

dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich 

ekonomické výhodnosti.

SOUKROMÝ ZADAVATEL

(obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby)

Postup výběrového řízení není právně ošetřen.

SVJ, Obchodní společnosti 

/pokud někdo uvnitř subjektu žaluje/

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., § 159: členové 

výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře.

Ꙭ Odpovědnost zaměstnance: dle Zákoníku práce č. 

262/2006 Sb. je zaměstnanec povinen nahradit 

zaměstnavateli škodu.
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Investiční záměr - postup

Investiční záměr

pozemní stavba
mám pozemek,

mám finance

konzultování proveditelnosti na STAVEBNÍM ÚŘADU 

a OBECNÍM ÚŘADU

Dotace? Formulování zadání STUDIE

vnější služba vnější služba

DUR, DSP DPS

vnější služba vnější služba

Význam zkratek

DUR - dokumentace k územnímu řízení

DSP - dokumentace ke stavebnímu řízení

DPS - dokumentace pro provedení stavby

DOSS - dotčené orgány státní správy

TDI - technický dozor investora

nebo JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE

vnější služba

+ VÝKAZ VÝMĚR

projednávání: 

• DOSS

• stavební 

úřad

• obecní úřad

• obchodní 

rámec

VÝBĚR ZHOTOVITELE

využiji služby

ze seznamu

portál (TENDERARENA)

ZAJIŠTĚNÍ TDI ZAJIŠTĚNÍ KOORDINÁTORA BOZP

VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

za přítomnosti TDI + projektanta

SMLUVNÍ VZTAH

právní služba

REALIZACE

zhotovitel, TDI, projektant
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Investiční záměr od investora

• účel

• výše investice

• projekční podklady

 - zaměření

 - sítě

 - měření hluku

 - zátopové úrovně

 - hydrogeologie

Základní princip navrhování

Zpracování 

projektové 

dokumentace
 

Kontrola dle 

podkladových 

materiálů

Typologické 

řešení Architekt. 

řešení
Konstrukční 

řešení

Vstupy jednotlivých profesí

• statika

• vytápění

• zdravotechnika

• vzduchotechnika / klima

• elektro slabo + silno

• MaR

• požárně-bezp. řešení

• dopravní řešení

• PENB

• speciální, např:

 - restaurátor. záměr

 - spec. dodávky, např. LOP

 - pilotové zakládání

Změny 

investora

úspěšnost návrhu 

spočívá v naplnění těchto 

fundamentů najednou

Cit
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Podmínky pro výkon projektové činnosti 

Projektová činnost ve výstavbě ‒ podmínky živnosti:

• autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky 

praxe v projektování staveb

Výkon se provádí:

• jako svobodný architekt nebo svobodný inženýr - ten vykonává 

projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu

• v rámci společnosti

Legislativní rámec

Zákony

Zákon 283-2021-Sb.,  stavební zákon

Zákon 183-2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon 360-1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě

Správní řád 150-2002 Sb.

Zákon 89-2012 Sb., občanský  zákoník

Zákon č. 121-2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů

Zákon č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Hygienické požadavky a ochrana zdraví

Zákon 258-2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon 133-1985 Sb., o požární ochraně

Památková péče

Zákon 20-1987 Sb., o státní památkové péči

Infrastrukturní

Zákon 13-1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon 266-1994 Sb., o drahách

Zákon 49-1997 Sb., o civilním letectví

Zákon 274-2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Zákon 458-2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích

Zákon 127-2005 Sb., o elektronických komunikacích

Zákon 541-2020 Sb., o odpadech

Životní prostředí a krajina

Zákon 17-1992 Sb., o životním prostředí

Zákon 114-1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny

Zákon 201-2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon 254-2001 Sb., o vodách

Zákon 289-1995 Sb., o lesích

Zákon 334-1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon 44-1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Zákon 62-1988 Sb., o geologických pracích

Zákon 100-2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon 263-2016 Sb., atomový  zákon

Zákon 406-2000 Sb., o hospodaření energií

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

Nařízení č. 10-2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 

území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.pdf

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

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

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

a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501-2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů

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

územního opatření

Vyhláška č. 268-2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398-2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 168-2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných 

zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Vyhláška č. 169-2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Vyhláška č. 170-2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 260-2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických 

nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností 

certifikátů shody

Prováděcí vyhlášky k zákonu o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 465-2016 Sb.

Vyhláška č. 240-2015 Sb.

Profesní vyhlášky ČKA

Profesní a etický řád ČKA 2022
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