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Předpisy řešící danou problematiku

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb.

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 
319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb.

č. 200/1994 Sb.

Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 
212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č. 
311/2009 Sb.

č. 31/1995 Sb.

Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových 
děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 
81/2011 Sb.

č. 430/2006 Sb.
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Předpisy řešící danou problematiku

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Správní řád, ve znění pozdějších předpisů č. 500/2004 Sb.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů

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

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

č. 183/2006 Sb.

Předpisy řešící danou problematiku

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, (PDF 254 kB)
který byl novelizován

zákonem č. 20/1993 Sb. (PDF 146 kB)zákonem č. 119/2000 Sb. (PDF 527 kB)
zákonem č. 13/2002 Sb. (PDF 413 kB)

zákonem č. 137/2002 Sb. (PDF 387 kB)
zákonem č. 226/2003 Sb. (PDF 2 MB)
zákonem č. 444/2005 Sb. (PDF 2 MB)

zákonem č. 481/2008 Sb. (PDF 612 kB)
zákonem č. 223/2009 Sb. (PDF 724 kB)
zákonem č. 155/2010 Sb. (PDF 753 kB)
zákonem č. 18/2012 Sb. (PDF 327 kB)

(úplné pracovní znění)
Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, (PDF 1 MB)
která byla novelizována

vyhláškou č. 344/2002 Sb. (PDF 543 kB)
vyhláškou č. 229/2010 Sb. (PDF 569 kB)

(úplné pracovní znění, DOCX 467 kB)

Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, (PDF 1 MB)
která byla novelizová vyhláškou č. 424/2009 Sb. (PDF 979 kB)

Technické předpisy, zejména ČSN, řešící 
problematiku staveb 

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů

/ČSN 73 0415 Geodetické body
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na 
posouzení shody konstrukčních dílců

Čá t 2 T h i ké ž d k l é k t kČást 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy
ČSN EN ISO 6284 (01 3405)  Výkresy ve stavebnictví – Předepisování    mezních odchylek

ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti
rozměrů – Zásady a názvosloví

ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování  
přesnosti měřicích přístrojů –

Část 2: Měřická pásma
Část 7: Přístroje používané při vytyčování

Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do  
tody ve výstavbě  – Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti 

rozměrů
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Technické předpisy, zejména ČSN, řešící 
problematiku staveb 

ČSN ISO 17123-1 Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení
geodetických a měřických přístrojů –

Část 1: Teorie
Část 2: Nivelační přístroje

Část 3: Teodolity
Část 4: Elektrooptické dálkoměry

Část 5: Elektronické tachymetry
Část 6: Rotační lasery

Část 7: Optické provažovací přístrojeČást 7: Optické provažovací přístroje
ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –

Část 1: Základní ustanovení
Část 3: Pozemní stavební objekty
Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování –
Slovník a vysvětlivky

Technické předpisy, zejména ČSN, řešící 
problematiku staveb 

ČSN ISO 4463 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě–Vytyčování a 
měření –

Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
Část 2: Měřické značky

Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní 

ustanovení
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrickéČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě Navrhování geometrické 

přesnosti
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění -

Část 1: Přesnost osazení
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –
Část 1: Základní  ustanovení

ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě –
Měřické metody

Povinnost zeměměřického inženýra :
zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření

• Legislativa  ČR, tj. zákon o 
metrologii č. 505/1990 v pl. 
zn. a jeho prováděcí 
vyhlášky

• Zákon o zeměměřictví č. 
200/1994 Sb., v pl. znění

• Vyhl. MPO č.344/2002 Sb.
j d t t á t

• Systém jakosti dle  ČSN EN ISO 
9000, 9001 a souvisejících 
předpisů  

• Společným rysem je zajištění 
jednotnosti a správnosti měřidel 
a měření

• V § 4 odst. 3  zákona je ustanovení: 
“Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, 
vyžadující použití měřidel, mohou být 

jednotnost a správnost 
měřidel a měření

• Vyhl. MPO č.345/2002 Sb.
měřidla k povinnému 
ověřování a schválení typu

• Vyhl. MPO č.264/2000 Sb. o 
základních měřicích 
jednotkách

• MPO,ÚNMZ,ČMI,AMS, SKS

vykonávány pouze s použitím těchto měřidel 
splňujících požadavky zvláštního právního 
předpisu”. 

• Metrologický řád ČÚZK - č. j. ČÚZK 1558/2009-22 

• ČIA, AKL                                            

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním

předpisům
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Třetího dne měsíce června L. P. 2001 byl slavnostně odhalen první mezinárodní pivní 
etalon metru piv na světě. (Mezinárodní etalon – zhmotněná míra k definování, realizaci a 
šíření jednotky – neboli mezinárodnívzor měrové jednotky). Stalo se tak nedaleko Prahy, v 
malé vísce Dobříč. Zmíněná obec leží na frekventované cyklotrase Praha – Karlštejn, a tak 
prohlídku královského hradu můžete spojit se zastávkou u výše uvedeného monumentu, 
zasvěcenému – čemu jinému než – pivu.
Etalon jest tvořen mramorovým prototypem výbrusů otisků deseti pivních půllitrů (zcela 

Co to je  nejistota ?
nepřesnost ?

jistě) a otisku jednoho panáčka (není zcela jisté), kterýžto je řádně úředně zaregistrován a 
zaevidován. K zadělání malty ku spojení mramorových bloků bylo použito, jak velí česká 
stavitelská tradice, celé kopy vajec z daru pana starosty.

Zdroj: foto autor

Zákon o zeměměřictví

• V § 4 odst. 3 zákona je ustanovení: “Zeměměřické činnosti ve veřejném
zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být vykonávány pouze s použitím
těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního právního předpisu”. Tímto
zvláštním předpisem je obecně závazný předpis – zákon o metrologii.

• Zákon o metrologii
• Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osob, které jsou

podnikateli, a právnických osob (dále jen subjekty) a orgánů státní správy, a
to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel ato v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a
měření.

• V § 18 zákona o metrologii je striktně vyžadováno zajišťování jednotnosti a
správnosti měřidel a měření a pro subjekty je deklarována povinnost
vytvoření metrologických předpokladů pro ochranu zdraví zaměstnanců,
bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.

• V § 11 odst. 5 zákona o metrologii se praví, že jednotnost a správnost
pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací,
není-li pro dané měřidlo vhodnější jiný způsob či metoda.

Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví  a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

zákona č. (120/2000 Sb., 186/2001 Sb., 319/2004 Sb., 413/2005 
Sb.,  444/2005 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 281/2009 Sb., 

380/2009 Sb.)

Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu     
zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze  odborně způsobilé 

osoby 
- určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie (IG),

- vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně  dokumentace a 
archivace zeměměřických činností,  

fyzická osoba se středoškolským vzděláním zeměměřického směru
s vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru ……(ÚOZI)

pro oblast výstavby se ověřování týká:pro oblast výstavby se ověřování týká:
geodetického podkladu pro výstavbu,

dokumentace o vytyčovací síti,
dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru pro účely výstavby,

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geometrické, polohové 
a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení),

výsledky zeměměřických činností ve výstavbě (zák 183/2006 Sb. v pl. znění) musí být 
ověřeny fyzickou osobou s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických  
činností …“ Náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům“  a dále podmínkám 

písemně dohodnutých s objednatelem
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Ověřování výsledků zeměměřických činností ve 
výstavbě 

(vyhl. č.31/1995 v pl. znění, tj. ve znění vyhl. 212/1995,  
365/2001,92/2005 a 311/2009 Sb.)

A: Příprava staveb
zhotovení geodetických podkladů,

posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických podkladů, 
B: Projektování staveb

vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost nebo doplnění A,
zhotovení projektu vytyčovací sítě,

zhotovení podkladu pro územní řízení,
zřízení a zaměření všech bodů použitých pro projektování a využitelných pro

t č á í k t l í d k t č í či tivytyčování  kontrolní a dokumentační činnosti,
zhotovení vytyčovacích výkresů,

zpracování koordinačního výkresu (spolupráce na koordinaci prostorového 
umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů),

vypracování projektu měření posunů a přetvoření.
C: Provádění staveb

vytyčení obvodu staveniště se zvláštním právem využití pozemku podle zákonů 
(50/1976 Sb., 334/1992 Sb. a 61/1977 Sb. v pl.znění),

zřízení a zaměření bodů vytyčovací sítě a jejich zabezpečení proti poškození, 
kontrola vytyčovací sítě během stavby,

Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
(vyhl. č.31/1995 v pl. znění, tj. ve znění vyhl. 212/1995,  

365/2001,92/2005 a 311/2009 Sb.)

prostorové vytyčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním 
povolením,

vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být dotčena 
stavební činností,

vytyčení tvaru a rozměrů objektu, s výjimkou drobných staveb v místním 
souřadnicovém systému stavby, pokud netvoří vlastnickou hranici,
geodetická kontrolní měření, měření posunů a přetvoření objektů,

měření skutečného provedení stavby.
D: Dokumentace a provoz stavebp

zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která 
obsahuje: » číselné a grafické vyjádření výsledků skutečné polohy, výšky a 

tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů 
vzhledem k bodům vytyčovací sítě,

polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 
nebo 1:1000 se zobrazením všech nově  postavených objektů a 

zařízení a bodů vytyčovací sítě,
měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek 

bodů bodového pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů,
technickou zprávu,

Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
(vyhl. č.31/1995 v pl. znění, tj. ve znění vyhl. 212/1995,  

365/2001,92/2005 a 311/2009 Sb.)

D: Dokumentace a provoz staveb
geodetická bezpečnostní měření posunů a přetvoření, geodetická 

bezpečnostní měření, zejména jeřábových drah a geodetická kontrolní 
měření, zejména liniových staveb nebo staveb stanovených zvláštními 

předpisy,
pořízení a doplnění geodetické části dokumentace stávajících stavebních 

objektů, 

Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb a zařízení při 
zeměměřických činnostech podle odstavce C se provádí vždy před zakrytím,zeměměřických činnostech podle odstavce C se provádí vždy před zakrytím, 

Přesnost geodetických měření pro účely výstavby je upravena předpisy 
uvedenými (v příloze vyhl. 31/1995 Sb. v pl. znění.)  v přísl. předpisech a 

určených  ČSN.

Výsledky zeměměřických činností musí být označeny názvem, popř. závaznou 
zkratkou použitého  geodetického referenčního systému. (Nařízení vlády 

č.116/1995 resp. 430/2006 Sb o ustanovení geodetických referenčních systémů a 
státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání)
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České technické normy

Veškeré ČSN mají doporučený charakter a závaznými se stávají 
prostřednictvím jiného právního předpisu. Pro oblast 

zeměměřictví plnila tuto funkci prováděcí vyhláška k zákonu o 
zeměměřictví - vyhl. č. 31/1995 v pl. znění a v současnosti 

věstník ÚNMZ, který řeší tzv. určené normy. Rozšiřující funkci 
závaznosti plní dále smluvní ujednání na dodávku 

zeměměřických činností mezi objednatelem a zhotovitelem.
Správcem ČSN byl Český normalizační institut (ČNI)Správcem ČSN byl Český normalizační institut (ČNI) -

příspěvková organizace, nyní - (ÚNMZ)(MPO), který 
organizuje zpracování, přejímání a revize ČSN - technické 

normalizační komise (TNK). 
Informace o zpracování nových, popř. revizích stávajících 

norem jsou veřejnosti oznamovány prostřednictvím Věstníku 
ÚNMZ. V případě zájmu a nutnosti uplatnění technických řešení 

se může subjekt zapojit do připomínkového řízení k dané 
normě.  

Normy pro navrhování

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
Norma stanoví základní charakteristiky přesnosti a základní požadavky pro 

navrhování, zjišťování, kontrolu a hodnocení přesnosti geometrických 
parametrů, které bezprostředně ovlivňují plnění funkčních požadavků staveb po 

dobu jejich životnosti.
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti. (1995)
Norma obsahuje základní charakteristiky přesnosti, funkční požadavky, schéma 

á h á d h á í ři ý h í dh d i d b é á hnávrhu, zásady pro navrhování při výchozím odhadu i podrobném návrhu 
přesnosti, zásady výpočtu přesnosti.  

Obsahuje ustanovení o předepisování kontroly přesnosti a dokumentaci 
požadavků přesnosti. V informativní příloze jsou uvedeny  doporučené hodnoty 

funkčních charakteristik přesnosti pomocí hodnot mezních odchylek a dále 
metodické principy výpočtu přesnosti.

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti.
Norma se používá pro označování charakteristik přesnosti při navrhování 

geometrické přesnosti.
Pro vytyčovací výkresy platí norma ČSN 73 3419 Výkresy ve stavebnictví.

Vytyčovací výkresy staveb.

• ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní 
požadavky

• Norma stanoví zásady provádění vytyčovacích prací a výpočtu kritérií přesnosti (nejistoty) vytyčení 
pro všechny druhy staveb, pro které nebyly vydány zvláštní technické normy nebo předpisy.

• Je vysvětlena použitá speciální terminologie, používaná v zeměměřictví. Jsou definovány proces 
vytyčovacích prací s rozdělením na vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení, využitelné 
referenční systémy a je uvedeno rozdělení druhů staveb. Dále jsou uvedena kriteria přesnosti 
(nejistoty) vytyčení (výpočet  mezní vytyčovací odchylky a směrodatné odchylky ze stavební 
tolerance), kontrola vytyčení, primární systém (vytyčovací síť), sekundární systém, podrobné 

Normy realizačních procesů

), y y , p y ( y y ), y , p
vytyčení a předepisování vytyčovacích odchylek.

• V normativní příloze jsou uvedeny příklady parametrů přesnosti pro užívané druhy technologie 
vytyčovacích prací. 

• ČSN 73 0420-2  Přesnost vytyčování staveb – Část 2 : Vytyčovací 
odchylky

• Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb 
a pro vytyčování staveb s prostorovou skladbou. Dále stanoví zásady pro užívání hodnot mezních 
vytyčovacích odchylek, popř. způsob určování jejich hodnot.

• Je uveden krátký výčet používané terminologie a následuje podrobný přehled hodnot mezních 
vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy staveb ve vazbě na vytyčení prostorové polohy stavby a 
podrobné vytyčení. 
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• ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení. (1996) 

• Do tohoto dílčího souboru norem pro kontrolu geometrické přesnosti je zařazena jako
ČSN 73 0212-2 mezinárodní norma ISO 8322, která sesestávala z 9 částí.Všechny tyto 
části se zabývají ověřením parametrů přesnosti daných měřicích přístrojů 
bezprostředně před započetím zeměměřických činností na staveništi.   Aktuální stav 
platnosti norem k 15.9.2006:

• ČSN ISO 17123-1 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení 
geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie

Č

Normy pro měření, kontrolu a hodnocení

• Část 2: Nivelační přístroje 
• Část 3: Teodolity
• Část 4: Elektrooptické dálkoměry
• Část 5: Elektronické tachymetry
• Část 6: Rotační lasery
• Část 7: Optické provažovací přístroje
• ČSN ISO 8322-2: Geometrická přesnost ve výstavbě - Určování přesnosti měřicích 

přístrojů - Část 2: Měřická pásma
• Část 7: Přístroje používané při vytyčování
• Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro …

ČSN EN 1993-1-4 731401 01.2008 Část 1-4 Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 731401

ČSN EN 1993-1-5 731401 02.2008 Část 1-5 Boulení stěn 731401

ČSN EN 1993-1-6 731401 09.2008 Část 1-6 Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí 731401

ČSN EN 1993-1-7 731401 09.2008 Část 1-7 Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 731401

ČSN EN 1993-1-8 731401 12.2006 Část 1-8 Navrhování styčníků 731401

ČSN EN 1993-1-9 731401 09.2006 Část 1-9 731401

ČSN EN 1993-1-10 731401 12.2006 Část 1-10 Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 731401

ČSN EN 1993-1-11 731401 01.2008 Část 1-11 Navrhování ocelových tažených prvků 731401

ČSN EN 1993-1-12 731401 09.2008 Část 1-12 Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 

700

731401

ČSN EN 1993-2 736205 01.2008 Část 2 Ocelové mosty 736205

ČSN EN 1993 3 1 731431 09 2008 Čá 3 1 S žá k í S žá 731430

EUROKÓDY

ČSN EN 1993-3-1 731431 09.2008 Část 3-1 Stožáry a komíny - Stožáry 731430

ČSN EN 1993-3-2 731432 09.2008 Část 3-2 Stožáry a komíny - Komíny 731430

ČSN EN 1994-1-1 731470 08.2006

4
Navrhování spřažených 

ocelobetonových 
konstrukcí

Část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 731206 732039

ČSN EN 1994-1-2 731470 12.2006 Část 1-2 Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky 

požáru

731206

ČSN EN 1997-1 731000 09.2006

7

Navrhování 

geotechnických 
konstrukcí

Část 1 Obecná pravidla 731001

ČSN EN 1997-2 731000 03.2008 Část 2 Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1998-1 730036 09.2006

8
Navrhování konstrukcí 

odolných proti 
zemětřesení

Část 1 Obecná pravidla, seizmické zatížení a pravidla pro 

pozemní stavby 

730036

ČSN EN 1998-2 730036 05.2007 Část 2 Mosty 730036

ČSN EN 1998-3 730036 05.2007 Část 3 Hodnocení a zesilování pozemních staveb 730036

ČSN EN 1998-4 730036 03.2008 Část 4 Zásobníky, nádrže a potrubí 730036

ČSN EN 1998-5 730036 07.2006 Část 5 Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska 730036

Terminologie a zkratky

Stavba - veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technická          provedení (trvalé, 
dočasné) (stavební řád)

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je 

stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro 
reklamu.

stavby prostorové - stavby, které vznikají prostorovým řazením stavebních konstrukcí; jsou to
budovy, tj. objekty bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby a speciální stavby, např.
vysoké pece, plynojemy, věže, vodojemy a zásobníky kapalin, chemické a technologické objekty,
samostatné stožáry vysílačů, vodní hráze a přehrady

stavby liniové - stavby, u kterých převládá jeden rozměr, např. dráhy (celostátní dráhy, regionální
dráhy a vlečky a speciální dráhy), tramvajové dráhy, lanové dráhy, pozemní komunikace, mosty,
tunely, štoly, upravené a umělé vodní toky, nadzemní a podzemní vedení

stavby plošné - stavby, u kterých převládají dva rozměry, např. pohybové plochy letišť, upravená
prostranství a terénní úpravy.

HB - hlavní bod,                           

CHB - charakteristický bod,                                     Sekundární systém

HVB - hlavní výškový bod,

S-JTSK- systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (polohový systém bodů),
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FÁZE  VYTYČOVÁNÍ

Primární body se vyznačují a zaměřují bod oficiál. závazného           

systému

Sekundární body se vytyčují a  vyznačují bod primárního systému

bod a přímka sekund.   

systému

• I.  třída přesnosti      u=(0,1 +0,1.L(m)) mm
• II. třída přesnosti      u=(0,3 +0,2.L(m)) mm
• III.třída přesnosti      u=(0,6 +0,4.L(m)) mm

Zdroj: propagační materiál UNMZ


