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CES 

 

 

 

 

• Centrální evidenční systém – CES pracuje jako interaktivní webová 
aplikaci, která uživatele navádí a usměrňuje při schvalování a kontrole 
dokumentů ve všech fázích stavby 

 

Výhody: - jednotný schvalovací proces 

   - zjednodušení komunikace 

   - omezení posílaných dokumentů a zrychlení procesu 

   - okamžitá reakce na změnu legislativy 

   - jednotné nastavení systému kontrol výroben 

 

Terminologie: 

   - schválený výrobek pro stavbu  

   - výrobek vložený – zatím bez použití na stavbě 

 

Pro zajištění jednotné evidence výrobků na stavbách ŘSD ČR 

bude využit právě Centrální evidenční systém 
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Schéma systému CES 
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• Schéma systému CES, které 

umožňuje pružně reagovat na 

vývoj v oblasti legislativy a je 

uživatelsky zcela nezávislé na 

dalším programování ze 

strany tvůrců systému. 
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Aktuální screenshoty z testovacího rozhraní 
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Příklad – schvalování dodavatelů ČB 
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Legislativní předpoklady/ požadavky: 

 

ČSN EN 206 – kap. 9 Řízení výroby a  Příloha C 

ČSN P 73 2404 – kap. 9 

 

TKP 18 (2015), kap. 18.1.3.3 Způsobilosti zhotovitele 

- Musí doložit platný certifikát systému řízení výroby dle kap. 9 ČSN EN 206 a 
kap. 9 ČSN P 732404 posuzovaný a dozorovaný dle přílohy C ČSN EN 206. 

= Inspekce výroby a přepravy dle přílohy C ČSN EN 206, kterou může 
provádět pouze akreditovaný inspekční orgán nebo akreditovaný certifikační 
orgán pro výrobky, potvrzuje především splnění požadavků výše uvedených 
norem!  

 

TKP 18, Příloha 1, kap. P1.3 Odsouhlasení zprávy 

- Zpráva musí být předložena Objednateli/Správci stavby k odsouhlasení. 

Kontrola výroben čerstvého betonu 
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Legislativní předpoklady/ požadavky: 

 

TKP 1, kap. 1.4.4.2 

Objednatel/Správce stavby je oprávněn za účelem ověřování kvality 
zhotovovacích prací provádět prostřednictvím svých orgánů nebo jiných 
organizací (odborných ústavů, způsobilých laboratoří apod.) potřebné inspekce, 
zkoušky, měření v průběhu provádění stavebních prací nebo na dokončených 
objektech a konstrukcích. Zhotovitel je povinen mu za tím účelem umožnit přístup 
na Staveniště, do výroben asfaltových směsí, betonu, laboratoří apod. a 
poskytnout mu potřebné písemné doklady.  

 

 

 

Kontrola výroben čerstvého betonu 

Bohužel v současné době neprobíhají pravidelné kontroly výroben ČB a dle 

posledních namátkových kontrol jsou indikovány problémy dotýkající se 

technologické kázně a samotné technologie ČB, byly zjištěny případy, kdy nebyl 

dodáván ČB v souladu se schválenou recepturou, nebyly splněny tolerance 

navažování a úpravy vstupů atd.. TDS neprovádí kontrolu s odkazem na TKP 18, 

Příloha P1, kap. P1.3, že Objednatel posuzuje průkazní zkoušky a celkově tedy 

schvaluje výrobce, což je mylná myšlenka. 
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Současný stav 

Průkazní zkoušky 

Schválení pro stavbu 

Průkazní 
zkouška 

• Výrobce předá dle TKP 18, Příloha 1, kap. P1.3 ke kontrole Zprávu o 
provedení průkazní zkoušky 

• Obsahuje i doklady k posouzení systému řízení výroby dle ČSN EN 
206 a ČSN P 732404 a dle požadavku Zákona č. 22/1997 Sb. 

Kontrola  • Kontrolu prování ŘSD ČR, oddělení 18400 

Schválení 

• O kontrole a případném schválení Zprávy o 
provedení průkazní zkoušky je vydán 
schvalovací dopis. Týká se POUZE schválení 
Zprávy, ne samotné výrobny ČB 
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Navržený model kontroly výroben ČB 

Průkazní 
zkouška 

• Výrobce předá dle TKP 18, Příloha 1, kap. P1.3 ke kontrole Zprávu o 
provedení průkazní zkoušky 

• Obsahuje i doklady k posouzení systému řízení výroby dle ČSN EN 
206 a ČSN P 732404 a dle požadavku Zákona č. 22/1997 Sb. 

Kontrola  • Kontrolu prování ŘSD ČR, oddělení 18400 

Audit 
výrobny • Kontrolu provádí ŘSD ČR, odbor 18300 

Schválení 
• CELKOVÉ SCHVÁLENÍ – dopis bude 

obsahovat informaci, že daný výrobce splňuje 
požadavky ŘSD ČR a je možným 
dodavatelem pro stavby ŘSD ČR 

Výhody: 
- Kontrola splnění podmínek TKP 18 

- Předcházení technologickým 

problémům během výstavby v případě, 

že nejsou prováděny průběžné kontroly, 

např. vlhkost kameniva, navažování 

vstupů, kontrola kvality vstupů a jiné. 
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