
 

 

VZOR 2 
POVĚŘENÍ ZAMĚSTNANCE 

k provedení technického dozoru družstva 
  
 

I.  Účel, předmět a místo plnění povinností TD 
 
1. Účelem technického dozoru pro zajištění řádné přípravy a provádění předmětné stavby 
s akcentem na ochranu osob, zvířat, životního prostředí, majetku a šetrnosti k sousedství; a 
pro posílení prevence proti dodání výrobků a prací vadné jakosti či prodloužení doby plnění 
smlouvy o dílo č.:          , uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.   
 
2. Místem plnění povinností TD je oprava/rekonstrukce/revitalizace objektu (dále stavba): 

 
HS adresa č.p./č.or. místo, místní část PSČ 
     

 
 

II.  Povinnosti TD 
1. Rozsah plnění 
Rozsah povinností technického dozoru družstva - investora/stavebníka (dále též „TD“) 
zahrnuje provádění těchto úkonů a činností: 
 
1.1. Dokumentace - (přebírá, kontroluje, pořizuje či kompletuje a předává)  

a) úplnou projektovou dokumentaci (PD) 
b) kopii smlouvy o dílo včetně příloh (SOD) 
c) časový harmonogram (HMG) 
d) položkový rozpočet a výkaz výměr (PR) 
e) stavební povolení včetně vyjádření správců sítí 
f) vyjádření správních orgánů 
g) atesty, doklady o zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě a vlastnostech 

použitých materiálů 
h) předávací a jiné protokoly 
i) stavební deník 
j) vede průběžné denní záznamy o kontrolovaných činnostech na stavbě, a to v listinné či 

elektronické podobě (xls či doc); kopie těchto záznamů postupuje pravidelně (při 
fakturaci) objednateli 

k) pořizuje průběžnou fotodokumentaci kontrol díla; na snímcích (s datem) musí být 
zachycen stav prací, způsob uskladnění materiálů a výrobků, eventuální poškození, 
vady a jejich odstranění, trvale skryté práce apod. 

 
1.2. Organizuje a koordinuje:

a) předání staveniště zhotoviteli a jeho přejímku po dokončení díla od zhotovitele 
b) kontrolní dny a prohlídky stavby 
c) spolupráci s projektantem 
d) odstraňování vad díla od okamžiku jejich zjištění do odstranění a předání díla bez vad 

objednateli 
e) jednání o změnách rozsahu díla / dodatky SOD (vícepráce, méněpráce, cena, termín 

plnění). 
 



 

 

 
 
1.3. Kontroluje denně, zda: 

a) zhotovitel dodržuje podmínky určené ve stavebním povolení a dalších rozhodnutích 
dotčených orgánů státní správy 

b) dílo je prováděno v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo a 
všeobecnými obchodními podmínkami objednatele 

c) dílo je plněno podle časového (plánu) harmonogramu 
d) jsou dodržovány technologické postupy 
e) veškeré práce jsou prováděny ve stanovené kvalitě, která odpovídá současné technické 

úrovni, platným právním předpisům a technickým normám 
f) zápisy ve stavebním deníku jsou úplné a pravidelné; a zda je stavební deník veden dle 

vyhlášky.  
 
1.4. Kontroluje dle postupu plnění díla, zda: 

a) zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a technického zařízení 
b) práce, které budou zakryty, byly provedeny dle PD 
c) atesty a jiná dokumentace dodávaných materiálů na stavbu odpovídá PD a prokazuje 

kvalitu vykonaných prací a dodávek materiálů 
d) fakturace odpovídá plnění smlouvy z hlediska časového a věcného plnění dodaného 

zhotovitelem   
e) zhotovitel průběžně zpracovává a předává listinné doklady týkající se realizačních 

prací/díla (revizní zprávy, atesty, protokoly, atd.)  
f) zhotovitel zpracovává dokumentaci o skutečném provedení stavby. 
 

1.5. Upozorňuje písemně 
a) projektanta na všechny závažné okolnosti plnění díla vzniklé při realizaci stavby, je-li 

příčinou PD 
b) zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky, tj. nedodržení smlouvy o dílo a všech jejích 

součástí.  
 
1.6. Dokumentuje a řeší

a) všechny nedostatky technologických postupů zjištěné při provádění stavby    
b) stavebněprávní, správní a technické záležitosti se stavebním úřadem a dalšími 

dotčenými orgány a subjekty dle pokynu či udělené písemné plné moci objednatele 
c) odstraňování vad a nedodělků 
d) projednávání a spolupráci při zajišťování případných změn projektové dokumentace 
e) veškerá přejímací řízení na stavbě
f) soupisy veškerých vad, nedodělků a změn průběhu stavebních prací 
g) návrhy na případná opatření   
h) aktualizace časového (plánu) harmonogramu prací 
i) sankce plynoucí z neplnění smlouvy o dílo. 



 

 

 

2. Zajištění jakosti poskytovaných služeb 
TDS je povinen zpracovat a předložit TN: 

a) Plán dozoru (.xls) před předáním staveniště a realizovat jej v rámci plnění smlouvy o dílo 
dle předcházejících odstavců 1.1. až 1.6. u klíčových činností. 

b) Měsíční (dílčí) zprávy o plnění Plánu dozoru současně s měsíčním vyúčtováním 
(fakturací) zhotovitele.  

c) Závěrečnou zprávu do konce kalendářního měsíce, v němž bylo řádně předáno 
dozorované dílo; která bude tvořit přílohu dokumentace o provedené rekonstrukci/ 
stavbě/ opravě/ revitalizaci a vyúčtování SOD. 

d) Kontrolní zprávu s vyhodnocením řešení vad v záruční době, předanou TN do konce 
kalendářního měsíce následujícího po skončení záruční doby, či do konce kalendářního 
měsíce následujícího po skončení a vyúčtování soudního sporu se zhotovitelem.  
 

III.  Konflikt zájm ů 
 

Bez zřetele na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny podle jiných právních předpisů 
proti TDS, bude považováno za hrubé porušení pracovních povinností dle § 301 zákoníku 
práce, jestliže bylo prokázáno, že se TDS dopustil ke škodě zaměstnavatele tohoto jednání: 

a) nabízení, dávání, přijímání nebo zprostředkovávání nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání fyzické nebo právnické osoby či orgánu, (členů samosprávy, 
ostatních zaměstnanců, dodavatelů, subdodavatelů, zhotovitele, úředníků, nebo někoho 
jiného), přímo nebo nepřímo, kdykoli v době plnění dozorované smlouvy o dílo; nebo 

b) zkreslování skutečností za účelem ovlivnění stavebního či jiného řízení nebo dodání a 
využití materiálů, věcí nebo provádění prací anebo přebírání nikoli řádně i dílčích částí 
předmětu plnění dozorované smlouvy o dílo, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod hospodářské soutěže. 
 

IV.  Zahájení a ukončení technického dozoru 
 

1.1. Výkon dozoru bude zahájen převzetím dokumentů k předmětné stavbě (PD aj.). 
1.2. Výkon dozoru bude ukončen kompletací a předáním dokumentace o stavbě, včetně 

odstraněných vad, zpravidla uplynutím posledního dne záruční doby. 
 
 
 

Podpis nadřízeného:………………………         Podpis zaměstnance:………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


