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CES – Centrální evidenční systém
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CES

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

Výhody: - jednotný schvalovací proces, jednotná aktualizace dokladů

- 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, které umožňuje pružně

reagovat na vývoj v oblasti legislativy a je

uživatelsky zcela nezávislé na dalším

programování ze strany tvůrců systému.

Schéma systému CES
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Definice požadavků a vložení do systému

Vložení  • POTŘEBNÉ DOKLADY A ÚDAJE JSOU 
DEFINOVÁNY V KATEGORII VÝROBKU!!!

Vložený 
výrobek

• Kontrola vložených údajů a
dokladů bude provedena
po žádosti na konkrétní stavbu !!!

Průkazní 
zkouška

•Výrobce předá Průkazní zkoušky, zkoušku typu a jiné 
ke kontrole Objednateli

•Předehraje všechny doklady dle definice Kategorie

Kontrola •Kontrolu provádí AZL ŘSD ČR

•Poté je provedena kontrola ve výrobně

Vložený výrobek

Výrobky/ materiály

Směsi

Systém 

zadávání Kategorie
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Proces schvalování materiálu na stavbě

První použití materiálu/výrobku na stavbách ŘSD ČR

Již schválený výrobek/materiál na stavbách
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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, navazování vstupů, 

kontrola kvality vstupů a jiné.
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Aktuální stav k 5.5.2022

- V roce 2021 aplikace CES byla spuštěna a otestována na  2 stavbách ŘSD ČR:

- D11 1107 Jaroměř – Smiřice

- Modernizace D1, úsek 7

- Nastaveny všechny legislativní požadavky dle Zákona č. 22/1997 Sb. a
prováděcích předpisů NV č. 163/2002 Sb. a NePaR 305/2011

- Vytvořeno 40 kategorií výrobků/materiálů a směsí

- V roce 2022 aplikace CES byla spuštěna na 1 stavbě ŘSD ČR:

- I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

- Příprava spuštění aplikace CES na  2 stavbách ŘSD ČR:

- D55 5507 Babice – Staré Město

- D55 5508 Staré Město – Moravský Písek
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Statistika k 30.4.2022

- Celkem uživatelů: 65

- Celkem materiálů, výrobků a směsí: 120

- Celkem založeno 5 staveb
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Aktuální stav k 5.5.2022
-Probíhá registrace uživatelů do aplikace

-Probíhá školení uživatelů – každé pondělí pro nové uživatele, pořádá odbor 18300

-Osloveni výrobci zásadních materiálů, výrobků a směsí k zahájení registrace a vložení 
jejich produktů – zapojeni jsou již významní výrobci

ces.rsd.cz

Rozvojový plán CES
-Do 30.6.2022 převod schvalování průkazních zkoušek betonových a asfaltových směsí
do CES

-Do 30.6.2022 nastavení typových dokumentací a převod schvalování VTD do CES

-Do 31.12.2022 propojení s CEV
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Směrnice GŘ č. 8/2021

• Platné od 9/2021 a nahrazuje původní metodický pokyn z 1.11.2008:

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem

Novinky:

-Nové dělení závěrečných zpráv:

- Souhrnná/ dílčí zpráva Zhotovitele o hodnocení jakosti 
stavebních prací (SZZ/DZZ)

- Zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací 
objektů cizích majetkových Správců (ZZM)

- Plné využití aplikace CES a dokladová část k použitým materiálům,
výrobkům a směsím je výpis z CES.

- U čerstvého betonu (příloha č. 8) se nehodnotí tabulky č. 2 až č. 4 – vstupy,
dokládá se pouze v případě zkoušek na stavbě.
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- Zpracovaná analýza možností integrace CES s digitálními 
modely staveb (BIM modely).

- Navrženy dvě možné úrovně integrace.

- I. úroveň bude realizována v blízké době:
- Jednoduché propojení na základě unikátních 
identifikátorů (GUID)
- Umožňuje snazší kontrolu schválených výrobků, 
materiálů a směsí s využitím strojově čitelných dat
- Je založena na otevřeném datovém formátu IFC

- II. úroveň bude řešena po úspěšném zavedení CES a 
integrace I. úrovně

CES a BIM
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Následující ukázky ilustrují práci s daty na základě 
databázových dotazů prováděných nad digitálním modelem 

stavby využívajících zavedený CESUniKód.
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Zobrazení CES kódu varianty výrobku v digitálním modelu stavby (BIM modelu)
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Stejné místo – zobrazené navržené výrobky, které nejsou schválené v CES
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Stejné místo – zobrazené výrobky, které jsou schválené v CES
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Vyhledání konkrétního výrobku (v tomto případě svodidla) evidovaného v CES dle 

unikátního kódu. Zjištění množství výrobku na stavbě a jeho lokalizace. 
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Elektroniký stavební deník

18
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Elektronický stavební deník - legislativa

Proč ESD? Zákonná povinnost vést stavební deník v elektronické 

podobě od 1.1.2021 u nadlimitních veřejných zakázek na stavební 

práce 140 448 000,- Kč (stav 1.1.2022)

•Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(Stavební zákon)

Povinnost vést stavební deník je stanovena § 157 zákona č. 183/2006 

Sb. (Stavební zákon).

Prováděcí vyhlášky

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

•Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb

Náležitosti a způsob vedení deníku stanovuje vyhláška č. 499/2006 

Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v příloze č. 16.

V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou 

vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést 

elektronickou formou.

Příloha 16 k vyhlášce č. 499 / 2006 Sb.

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě 

Stavební deník 

A. Identifikační údaje 

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního 

povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s 

certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, 

popřípadě číslo jednací, 

b) místo stavby, 

c) obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby 

(není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a 

příjmení): 

- zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby) 

- stavebníka (investora) 

- projektanta 

- poddodavatelů 
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1. Elektronický stavební deník – ŘSD ČR

Vedení elektronického stavebního deníku 

stejně jako u „papírového“, v souladu s 

Vyhláškou č. 499 / 2006 Sb.

Příloha 16
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Před zahájením stavebních prací jsou

Administrátorem ESD do ESD

zaregistrováni uživatelé ESD (Jméno a

příjmení, pracovní e-mailová adresa,

pracovní číslo mobilního přístroje) a jsou

jim přidělena přístupová práva, role a

oprávnění k zápisu do ESD. Každý

uživatel musí vlastnit osobní

kvalifikovaný certifikát pro elektronický

podpis.

Zavedení Elektronického stavebního deníku do staveb ŘSD ČR

Registrovaný a s pravidly užívání ESD 

prokazatelně seznámený uživatel, obdrží 

notifikační zprávu (např. e-mail) s přihlašovacími 

údaji. Poté se uživatel může prostřednictvím SSO

ŘSD ČR, přihlásit do ESD.

✓ E-mail: login

✓ Mobil: heslo
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První kontakt, zavedení do stavby.

Pro účely zavedení ESD je potřeba vyplnit tabulku a formulář IT pro 
vstup externích uživatelů přes SSO ( HelpDesk 57. ESD – elektronický 
stavební deník). 

Posílám v příloze včetně Interního sdělení.

Dále vložení názvu stavby a objektovou skladbu – seznam SO 
v otevřeném formátu – zaslat na e-mail zdenek.zalesak@rsd.cz

Vyplněnou excelovskou tabulku – zaslat ne e-mail
jiri.trunkat@tempus-pm.com

Vyplněné formuláře IT pro vstup jednotlivých uživatelů (1 externí 
uživatel = 1 formulář) – zaslat na HelpDesk, založit nový tiket 57. ESD 
– elektronický stavební deník, zaslat na Podpora L1; 
zdenek.zalesak@rsd.cz

Jakmile budeme mít procesy hotové, přistoupíme ke školení.

mailto:zdenek.zalesak@rsd.cz
mailto:jiri.trunkat@tempus-pm.com
mailto:zdenek.zalesak@rsd.cz
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2. Elektronický stavební deník – ŘSD ČR

Novinky 06/2022
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2. Elektronický stavební deník – ŘSD ČR

Registrační formulář na webu – 06/2022

➢ Registrování nových uživatelů na webu
➢ Registrování již zavedených uživatelů do dalších nových 

staveb
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Mobilní 

aplikace ESD 
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Filtrační pole
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Filtrační pole – kalendář, číselníky filtr. polí



www.rsd.cz

30

Náhled na tabulkový přehled zápisů
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Zobrazení fotografie v náhledu zápisu
Náhled fotografie – výstup PDF
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Záznam administruje mistr, podepíše 

Stavbyvedoucí nebo Hlavní stavbyvedoucí

- do jednoho záznamu Z8 je možné administrovat 

více konstrukcí daného SO

Nový zápis Z8 Denní záznam Zhotovitele
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Elektronický stavební deník – video

https://www.youtube.com/watch?v=38_Lun

W_RRA

https://www.youtube.com/watch?v=38_LunW_RRA
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