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Účastníci výstavby 
Příprava staveb, jejich realizace, i uvádění nových staveb do provozu …                                                          
proces příliš složitý na to, aby ho byl schopen zvládnout jediný subjekt.  

Rozeznáváme tedy tzv.  účastníky výstavby.   Každý z nich plní vůči stavbě svoji roli. 

Dobře připravená, kvalitně provedená, včas a úspěšně dokončená stavba,                                            
která z uživatelského hlediska dobře plní své poslání … je výslednicí snažení všech účastníků 
výstavby,  je dobrou vizitkou jejich úspěšné,  často však nesnadné spolupráce … 

Plnění rolí účastníků výstavby s sebou nutně přináší  konflikty zájm ů.  Zájmy bývají často 
protichůdné: „ve hře“ je plnění řady závazků technické povahy, velké peníze, termíny, … 

Proto vztahy mezi účastníky výstavby upravuje řada právních předpisů (občanský zákoník, 
správní řád, stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, zákon o obchodních korporacích). 

Pro plnění závazků, které mají obchodní povahu, jsou uzavírány obchodní smlouvy. 

Účastníci výstavby se ve svém chování a vystupování řídí pravidly, kterým je třeba 
porozumět. Většina z nich vyplývá z pochopení role ( poslání )  každého účastníka. 

 

Účastníky výstavby tvoří: 

Přímí účastníci ( jsou navzájem propojeni uzavřenými obchodními smlouvami ) : 

• investor  ( stavební zákon zavádí pojem „stavebník“ ), 

• autor projektu  ( projektant, na velkých stavbách někdy „generální projektant“ ), 

• zhotovitel stavby ( též dodavatel, na velkých stavbách někdy „generální dodavatel“ ). 
 

Nepřímí účastníci: 

• stavební úřady  ( správní orgány, hájí veřejný zájem: povolují, dohlížejí, kolaudují ), 

• banky  ( zabezpečují financování ). 
 

Dále se budeme zabývat pouze přímými účastníky výstavby. 

  

Investor  ( stavebník ) : 

Je iniciátorem výstavby: má investiční záměr  ( chce bydlet se svou rodinou v rodinném 
domě, podnikatel chce např. rozšířit výrobu, nebo zřídit nové obchodní zastoupení, obec chce 
postavit mateřskou školu pro děti svých občanů, stát chce např. zrealizovat dálniční propojení 
z Prahy ke státní hranici u Dolního Dvořiště … ). Celý proces financuje ( platí penězi buď    
ze svých zdrojů, nebo penězi, na jejichž čerpání si uzavřel úvěrovou smlouvu s bankou … ). 
Proto „hlídá každou korunu“ ( nechce proplácet zbytečné nebo neoprávněné výdaje ), chce 
získat za své peníze maximální užitek ( má skutečný zájem na kvalitě provedené práce ), 
chce mít stavbu včas dokončenou ( vůči občanům to bývá podmínka ve smlouvě o úvěru ). 

Investor má povinnost zajistit pro budoucí výstavbu stavební pozemek … prokazuje 
platným výpisem z katastru nemovitostí, že je jeho majitelem ( jsou však i jiné možnosti ). 

Investiční záměr musí úspěšně projednat ve veřejnoprávním řízení  ( zamýšlená výstavba 
musí být v souladu s platným územním plánem obce, investor musí zajistit v písemné formě 
veškeré souhlasy, které mu ukládá zajistit stavební zákon a jeho prováděcí předpisy  ). 
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Investorem může být občan ( fyzická osoba ), nebo podnik, obec, … ( právnická osoba ). 

Investor je (nebo lépe: má být !!) hlavní osobou ve hře: zadává, vyžaduje, oponuje, zvažuje 
a rozhoduje se mezi variantami řešení ( hledá přijatelný soulad budoucí užitné hodnoty díla 
mezi hlediskem nákladů, kvality, estetiky ). Nemá moc ochoty plnit všechny veřejné zájmy, 
které mu předestřely státní úřady ( ochrana životního prostředí, památkáři, … ), nerad plní 
podmínky majitelů a správců veřejných sítí ( ale musí, je zde pod tlakem jejich monopolu …). 
Platí penězi za všechna svá rozhodnutí ( za to, co zadal, i za to, co musí akceptovat … ). 

Investor musí mít především vyjednávací schopnosti a vůli prosazovat splnění svých cílů. 

Investor však zpravidla není pro plnění své role dost odborně vzdělán (nerozumí stavění): 
např. správní i dozorčí rada krajské nemocnice bude složena spíše z lékařů, právníků a 
ekonomů, než ze stavařů. A přesto krajská nemocnice bývá významným investorem … 

Na tuto skutečnost pamatuje stavební zákon: investor (stavebník) si musí najít odpovědného 
zástupce ( stavební inženýr s autorizací ), který mu zabezpečí, aby jeho zájmy při jednání 
s ostatními účastníky výstavby nebyly zkráceny tím, že ostatní zjistí jeho „slabost ve hře …“      

Technický dozor investora: kontroluje soulad prováděných prací s projektem, dbá                    
na dodržování technologických postupů, vyžaduje doklady prokazující kvalitu dodávek 
materiálů i speciálních prací, záruční listy, revizní zprávy, kontroluje úplnost a správnost 
provedení prací a konstrukcí, které budou dalším postupem výstavby zakryty, nedopustí,           
aby byly proplaceny práce, které nebyly provedeny ( i když jsou fakturovány! ), eviduje 
všechny odsouhlasené změny oproti schválenému projektu, řeší v zájmu investora případné 
zjištěné vady projektu i vady provedených prací, odsouhlasuje běžné záměny materiálu, hlídá 
investorovi čerpání rozpočtu, připravuje stavbu ke kolaudaci po stránce administrativní                  
( soulad všech dokladů s podmínkami projektu a podmínkami stavebního povolení ), 
zabezpečuje v závěru stavby plnění úkolů spojených uváděním stavby do provozu ( aby se 
včas na stavbě objevil její provozovatel, obsluhující personál, byly včas uzavřeny odběrové 
smlouvy na elektřinu, vodu, plyn, … bylo dodáno palivo a jiné provozní hmoty ). 

Technický dozor pravidelně sleduje vedení stavebního deníku na stavbě a připojuje 
k záznamům ostatních účastníků jménem investora ( stavebníka ) své stanovisko. 
Prostřednictvím svého zápisu ve stavebním deníku informuje ostatní účastníky o splnění 
svých úkolů, popřípadě je písemně žádá o splnění potřebných opatření v zájmu postupu 
výstavby dle schváleného projektu, právních předpisů, technických norem, apod. 

Na tyto úkoly při složitější výstavbě nestačí jedna osoba, je třeba i specialisty: elektro, strojař, 
topenář, vodař, … Investoři si často objednávají provádění těchto, tzv. „inženýrských 
činností“, u projektových ateliérů, které mají jejich výkon v předmětu svého podnikání. 
Smluvní typ: „mandátní smlouva“ … mandatář ( stavební inženýr ) jedná na stavbě jménem 
svého mandanta ( investora ) v rozsahu, ke kterému je ve smlouvě písemně zmocněn. 

Investor má uzavřeny obchodní smlouvy jak s autorem projektu, tak se zhotovitelem 
stavby. Smluvní typ: „smlouva o dílo“. Objednavatelem je investor. Zhotovitelem projektu 
je projektový ateliér. Pro dodávku stavebních prací je zhotovitelem stavby stavební podnik.  

 

Autor projektu ( projektant ) : 

Je ( má být ) po odborně technické stránce nejkvalifikovanějším účastníkem výstavby.   
Má mít přehled o tendencích technického rozvoje u těch druhů staveb, na které se specializuje 
( mosty, komunikace, stavby pro průmysl, obchod, skladování, … ), mít ověřené zkušenosti 
z různých realizovaných řešení ve světě, znát možnosti moderních stavebních technologií, 



3 
 

novinky v používaných materiálech, mít kontakty na výzkumná pracoviště, zkušebny, přední 
výrobce materiálů, montážní firmy, stavební podniky, …  

Odpovědnou osobou za projekt ( a to i u jeho speciálních částí: elektro, vytápění, … )       
musí být autorizovaná osoba s oprávněním k projektování v dané specializaci. 

Projektant musí v konkrétních podmínkách investiční záměr technicky dopracovat až       
do stupně projektu stavby, který lze ve veřejném projednání posoudit. Musí investorovi 
pomoci ho úspěšně veřejnoprávně projednat, aby příslušný stavební úřad byl schopen 
vydat stavební povolení.  

Odpovídá v prvé řadě za použitý nosný konstrukční systém a za správnost všech výpočtů, 
kterými se zdůvodňují veškerá přijatá technická řešení. Dále odpovídá za umístění stavby     
do krajiny, za vyřešení všech provozních návazností na okolní zástavbu, na inženýrské sítě  
a za architektonické ztvárnění uvnitř i navenek. 

Stavba musí být v daných podmínkách realizovatelná. Měla by být v něčem skutečně 
zajímavá a zvláštní, přesto však efektivním a hospodárným řešením potřeb investora.  

Jde o nalezení optimálního souladu mezi celou řadou požadavků: především investora, 
dále veřejnoprávních orgánů, požárních předpisů, hygienických předpisů, požadavků 
budoucího provozovatele, i v úvahu připadajícího způsobu provedení stavby. 

Pod vedením architekta a hlavního konstruktéra sestaví tým specialistů schopných řešit 
např. vytápění, klimatizaci, úspornost spotřeby energií a vody, provozní problémy, apod.  

V tomto týmu je i geodet, protože součástí projektu je tzv. geodetická část projektové 
dokumentace … je zde technicky vyřešen způsob vytyčení prostorové polohy stavby.     

Projektant  je z hlediska autorských práv považován za autora stavby. Vykonává během 
výstavby tzv. autorský dozor: kontroluje přípravu a způsob provedení výjimečných, dosud 
nevyzkoušených technických řešení na konstrukcích, dále pak použité materiály a způsoby 
provedení konečných úprav vnějších i vnitřních povrchů ( fasády, podlahy, obklady, 
zařizovací předměty, sladění barevnosti ), ale i vnitřní vybavení architektonickými doplňky, 
nábytek v hlavních místnostech, … 

Často plní ( na základě uzavřené mandátní smlouvy ) inženýrské činnosti pro investora, 
včetně technické pomoci při uvádění novostavby do provozu. 

 

Zhotovitel stavby ( dodavatel ) : 

Má za úkol postavit stavbu podle schváleného projektu. 

Investor mu ke splnění úkolu předá: projekt stavby ověřený ve stavebním řízení, stavební 
povolení, vytyčený obvod staveniště, vytyčené inženýrské sítě ( a to za přítomnosti jejich 
majitelů nebo správců ) a vytyčení prostorové polohy stavby. 

Hlavní zhotovitel provede technickou přípravu celé výstavby: vyčlení kvalifikovaného 
výrobního přípraváře a vedoucí pracovníky stavby ( stavbyvedoucího, mistry ), zpracuje 
časový plán výstavby ( harmonogram ), zřídí  zařízení staveniště, sjedná si odběrové 
smlouvy ( elektro, voda, … ), objedná na termíny z harmonogramu veškerý stavební 
materiál, zabezpečí si potřebné dopravní prostředky, stroje a mechanizaci, zabezpečí si                                
na potřebné termíny  pracovníky (dělníky) všech stavebních a montážních profesí. 

Zhotovitel však nemá sám všechny potřebné stroje a pracovníky všech profesí …                    
Proto si zapůjčuje od specializovaných firem potřebnou techniku ( vozidla, stroje pro zemní 
práce, kolový jeřáb, …), ale i zařízení ( soupravy systémového bednění, soupravy lešení, … ). 
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Tentýž postup zvolí při zajišťování dodávek, které sám neprovádí: osloví specializované 
podniky a sjedná si nástupy potřebných pracovních a montážních čet na plánované termíny 
z harmonogramu, tzv.  subdodávky.  Podíl subdodávek na celkovém objemu stavebních prací 
bývá vysoký,  mnohdy více jak 60%. 

Hlavní zhotovitel proto uzavírá řadu smluv o zapůjčení mechanizace                                               
a řadu smluv o dílo se svými subdodavateli. 

Co to znamená? Aby tento systém fungoval, musí být stavba dobře výrobně připravena             
( promyšleny jednotlivé návaznosti, ale i časové rezervy ). Termíny z harmonogramu             
se stávají v jednotlivých smlouvách  smluvními termíny a jejich případné nesplnění              
je pod hrozbou smluvních pokut …  

Stavební práce  se provádějí  v souladu s projektem, časovým harmonogramem, 
technickými normami a technologickými předpisy pro jednotlivé druhy prací. 

Hlavní zhotovitel ( má uzavřenu smlouvu o dílo s investorem )  zřizuje zařízení staveniště, 
provozuje ho  i pro své subdodavatele, popřípadě i pro tzv. přímé dodávky investora. 
Odpovídá za bezpečnost všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.                    
Po skončení výstavby provádí  likvidaci provizorních objekt ů zařízení staveniště a předává 
zpět investorovi plochy, které během výstavby užíval ( které nebyly určeny k zastavění ). 

Hlavní zhotovitel vede na stavbě stavební deník ( musí být přístupný zejména investorovi ). 

Z uvedeného vyplývá veliká složitost role hlavního zhotovitele při výstavbě: množství 
organizačních úkolů, odpovědnost vůči podřízeným pracovníkům, odpovědnost za bezpečnost 
práce, dodržování technologických postupů, termínů, odpovědnost za kvalitu provedených 
prací, odpovědnost za tzv. skryté vady, které se projeví v záruční době.    

Odpovědní vedoucí pracovníci zhotovitele musí být držiteli autorizace                               
( oprávnění k provádění staveb příslušné specializace na základě splnění potřebné kvalifikace 
a přezkoušení ze znalosti právních předpisů a technických norem ). 

 

Pár poznámek k práci geodeta v investiční výstavbě : 

Geodet může na staveništi pracovat na základě objednávky buď od investora,                            
nebo od autora projektu, nebo od zhotovitele ( nejčastěji hlavního zhotovitele ). 

Musí si být vědom toho, že   v případě problémů a sporů   existují rozdílné zájmy 
jednotlivých účastníků výstavby.  A v některých případech jsou velmi protichůdné ! 

Musí je vnímat  a ve svém vlastním zájmu si zachovat pozici nestrannosti  (odpovídá              
za správnost svého měření a za odpovědné zpracování výsledků, které předává objednavateli). 

Stavební (montážní) připravenost ( SP / MP ) … její splnění, resp. nesplnění často vyplývá 
ze skutečně zjištěných odchylek od vodorovnosti, svislosti, pravoúhlosti, vzdálenosti, apod. 
Jejich překročení oproti podmínkám stanoveným ve smlouvě mezi partnery ( 2 zhotovitelé 
v dodavatelském systému ) má za následek nepřevzetí SP ( MP ) a na základě této skutečnosti 
jsou vyměřovány sankce  ( smluvní pokuty, někdy velmi značné částky …).                                      
Také tím zpravidla bývá ohroženo splnění plánovaného termínu dokončení stavby                                                     
( opět finanční sankce, poškození vztahů, a někdy i dalekosáhlé nepříjemnosti …).  

U významných stavebních děl je geodet zapojen i do provádění zatěžovacích zkoušek  
před uvedením stavby do provozu  ( zjišťování hodnot posunů a přetvoření ). A následně … 
geodetické sledování dokončené stavby  ve stanovených časových intervalech, nebo                      
po určitých událostech  ( po povodni, po přetížení, po nárazu do mostního pilíře, apod.).  


