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1.             IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  

1.1. Zhotovitel
Jakub Paulus IČ: 761 786 92 provozovna: Ryjice 245/1 403 31 Ústí n.L www.plotypaulus.com
Vladimír Paulus IČ: 114 262 76 provozovna: Ryjice 245/1 403 31 Ústí n.L www.plotypaulus.com

2.            NÁZVY  A  DEFINICE  POUŽITÝCH  POJMŮ  A  ZKRATKY  

2.1. Všeobecné názvy a definice použitých pojmů a zkratky
Uvedeny v  ( tomto )  dokumentu zhotovitele  „VŠEOBECNÉ  STANDARDY  ZHOTOVITELE  (VSZ) – VŠEOBECNÉ  NÁZVY 
A  DEFINICE  POUŽITÝCH  POJMŮ  A  ZKRATKY  (VND) “.

2.2. Vybrané  názvy, definice a zkratky

TOS - technickoobchodní specifikace VPS - všeob. požadavky na součinnost objednatele 
CN - cenová nabídka (bývá součástí TOS) VCP - všeob. cenové a platební podmínky zhotovitele
DOD - dodávky  ( specifikace dodávek dílů, materiálů apod.) VTH - všeobecné třídění hornin
VTD - výrobní technická dokumentace UT - upravený terén

  (obvykle sestávající z VD, DOD a TOS) PT - původní terén
TZ - technická zpráva HH - horní hrana ( např. podezdívky, brány apod.)
VD - výkresová dokumentace DH - dolní hrana ( např. pletiva, brány apod.)
SOD - smlouva o dílo PÚ - povrchová úprava
VSZ - všeobecné standardy zhotovitele PD - podhrabová deska 

3.            ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  

3.1. Rozsah a účel

VŠEOBECNÉ STANDARDY ZHOTOVITELE ( VSZ ) stanoví základní běžná pravidla ( podmínky, směrnice, zvyklosti, 
vzory ) zhotovitele vztahující se k dílu nebo s dílem související. Jedná se např. o všeobecné podmínky výrobní, montážní, 
technické, obchodní, cenové, platební, smluvní, a další obdobné.

3.2. Závaznost, platnost

3.2.1. VSZ jsou všeobecnými přílohami smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřené v jakékoliv formě ( ústní dohoda, 
objednávka, smlouva o dílo apod. ) a dalších dokumentů zhotovitele vztahujících se k dílu nebo s dílem souvisejících. 

3.2.2. VSZ jsou pro obě smluvní strany závazné a platí v celém svém znění a rozsahu
- pokud ve smlouvě o dílo ( uzavřené v písemné formě )  či v jiných dokumentech zhotovitele vztahujících se k dílu 
nebo s dílem souvisejících ( např. : TOS, VTD, VD, TZ apod. ) nebude výslovně stanoveno nebo dohodnuto jinak.

3.3. Specifikace 

3.3.1. Pro potřeby výrobní, technické, obchodní, smluvní a jiné dokumentace zhotovitele vztahující se k dílu nebo s dílem související a pro  
zhotovení díla se pro přehlednost a jednoznačnost výkladu vybraných použitých pojmů a zkratek stanoví jejich přesné názvy 
a definice.

3.3.2. Uvedené názvy, pojmy, zkratky a jejich definice jsou platné pro celý rozsah dokumentace uvedené v předchozím čl. 3.3.1., a jsou 
rovněž platné pro ostatní dokumenty zhotovitele související se zhotovením díla, jako např. stavební deník, jiná ujednání apod.
- pokud ve smlouvě o dílo ( uzavřené v písemné formě )  či v jiných dokumentech zhotovitele vztahujících se k dílu nebo s dílem 
souvisejících ( např. : TOS, VTD, VD, TZ apod. ) nebude výslovně stanoveno nebo dohodnuto jinak.
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4.            NÁZVY  A  DEFINICE  POUŽITÝCH  POJMŮ - VŠEOBECNÉ  

4.1. Všeobecné standardy zhotovitele  -  VSZ
Rozsah a účel
VŠEOBECNÉ STANDARDY ZHOTOVITELE ( VSZ ) stanoví základní běžná pravidla  ( podmínky, směrnice,
zvyklosti, vzory ) zhotovitele vztahující se k dílu nebo s dílem související. Jedná se např.o všeobecné podmínky  
výrobní, montážní, technické, obchodní, cenové, platební, smluvní, a další obdobné.
Závaznost, platnost
VSZ jsou všeobecnými přílohami smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřené v jakékoliv formě (ústní 
dohoda, objednávka, smlouva o dílo apod. ) a dalších dokumentů zhotovitele vztahujících se k dílu  nebo s dílem 
souvisejících. 
VSZ jsou pro obě smluvní strany závazné a platí v celém svém znění a rozsahu - pokud ve smlouvě o dílo 
( uzavřené v písemné formě )  či v jiných dokumentech zhotovitele vztahujících se k dílu nebo s dílem 
souvisejících ( např. : TOS, VTD, VD, TZ apod. ) nebude výslovně stanoveno nebo dohodnuto jinak.
Specifikace  (všeobecně)
Pro potřeby konkrétních  VSZ se jedná např. o doplnění či upřesnění jejich rozsahu, účelu, závaznosti, platnosti  
apod., týkajících se přímo a  pouze příslušných  VSZ.

4.2. Standard 
Běžná, obvyklá úroveň nebo stav ; zákonná míra, směrnice, pravidlo, ústálený vzor ; měřítko, norma, kritérium.

4.3. Standardní 
Jednotný, ustálený, pevný ; vyrobený podle jednotného vzoru.

4.4. Smlouva o dílo  -  SOD
Účelem smlouvy o dílo je na základě vzájemné shody upravit právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem
(smluvními stranami), a to tak, jak je v dané smlouvě uvedeno.
SOD musí obsahovat identifikační údaje objednatele a zhotovitele (s  uvedením jejich konkrétních zástupců
a osob oprávněných za ně a jejich jménem jednat a podepisovat dokumenty), účel a předmět smlouvy,
dobu plnění, cenu, platební podmínky, platnost smlouvy (nabytí účinnosti, podmínky platnosti apod.)
a případné další potřebná či dohodnutá ujednání nebo ustanovení. Souhlas s obsahem příslušné SOD stvrdí 
oprávnění zástupci smluvních stran svými vlasnoručními podpisy (kromě případů uzavření smlouvy formou 
ústní dohody).
Za ekvivalentní náhradu  SOD se  považuje i smlouva uzavřená v jakékoli jiné přiměřené formě, jako 
například oběmi smluvními stranami  potvrzené dokumenty typu objednávky, TOS, VTD, TZ, VD a jiné 
podobné dokumenty  vztahující se k dílu nebo s dílem související,  pokud obsahují alespoň základní shora 
uvedené náležitosti SOD, a v některých  jednoduchých případech i ústní dohoda.

4.5. Prokazatelné – oznámení, sdělení, předání, převzetí apod.
Za prokazatelné oznámení, sdělení, předání, převzetí apod. se považuje písemný protokol nebo zápis ve 
stavebním deníku, který obsahuje datum, příslušný text, čitelná jména, funkce a podpisy zástupců zhotovitele i 
objednatele oprávněných k jednání a podepisování písemností a případné doplňující vyjádření oprávněných 
zástupců obou smluvních stran.

5.           NÁZVY  A  DEFINICE  POUŽITÝCH  POJMŮ - OPLOCENÍ  

5.1. Trasa oplocení
Vodorovný pás v celé délce oplocení souběžný s osou trasy oplocení široký 1,00 m na každou stranu  od podélné 
osy plotu.

5.2. Prostor staveniště oplocení
Vodorovný pás v celé délce oplocení souběžný s osou trasy oplocení široký 3,00 m na každou stranu  od podélné 
osy plotu.

6.               NEOBSAZENO  
7.               NEOBSAZENO  
8.               NEOBSAZENO  
9.               NEOBSAZENO  
10.             NEOBSAZENO  
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11.          POUŽITÉ  ZKRATKY  

11.1. Všeobecné dokumenty

TOS - technickoobchodní specifikace 
CN - cenová nabídka ( bývá součástí TOS )
DOD - dodávky  ( specifikace dodávek dílů, materiálů apod.  )
VTD - výrobní technická dokumentace ( obvykle sestávající z VD, DOD a TOS )
TZ - technická zpráva
VD - výkresová dokumentace
SOD - smlouva o dílo

11.2. VSZ  - všeobecné standardy zhotovitele

VND - všeobecné názvy a definice použitých pojmů a zkratky
VPS - všeobecné požadavky na součinnost objednatele
VCP - všeobecné cenové a platební podmínky zhotovitele 
VZP - všeobecné záruční podmínky a reklamační řád
VTH - všeobecné třídění hornin
VSTP - všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž dle zvyklostí  zhotovitele
VTZ - všeobecná technická zpráva zhotovitele
VOP - všeobecné obchodní podmínky zhotovitele
VSOD - všeobecná  smlouva o dílo

11.3. Protokoly

VPIS - protokol o převzetí „ vytyčení podzemních inženýrských sítí „ 
PP - protokol o předání a převzetí díla  (předávací protokol)

11.4. Technické pojmy

UT - upravený terén
PT - původní terén
HH - horní hrana ( např. podezdívky, brány apod. )
DH - dolní hrana
PÚ - povrchová úprava
PD - podhrabová deska

EZS - elektrický zabezpečovací systém
AVV - audio video vrátný
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