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historie řešení otázek kvality prací v oboru 

pozemních komunikací 

. v západních zemích byly už před rokem 1989 uplatňovány systémové 
nástroje postavené na principech certifikace a akreditace (vycházející z 
norem řady 9000 a 45000) 

 

. v ČR byl v roce 1994 vyhlášen metodický pokyn „Resortní systém jakosti v 
oboru pozemních komunikací (RSJ-PK) – Zásady RSJ-PK“ 
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Resortní systém jakosti v oboru pozemních 

komunikací (RSJ-PK) – Zásady RSJ-PK 
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. vyhlášen pro těchto pět oblastí: 

. oblast průzkumných, projektových a diagnostických prací 

. oblast zkušebnictví (laboratorní činnosti) 

. oblast provádění silničních a stavebních prací 

. oblast výrobků a materiálů podléhajících schválení 

. oblast ostatních výrobků 

. RSJ-PK stanovoval pouze obecné principy, konkrétní požadavky byly 
postupně formulovány v dalších metodických pokynech 
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Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 
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. RSJ-PK byl uplatňován až do roku 2001, kdy byla provedena novelizace, 
schválená jako metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací (SJ-PK) pod č.j. 20840/01-120 ze dne 10.4.2001 

. SJ-PK je koncipován jako jeden předpis, který v části I Zásady formuluje 
cíle, v části II potom konkrétně stanovuje požadavky na způsobilost 
zhotovitelů 

 vyhlášen je pro šest oblastí: 

. oblast II/1, projektové práce 

. oblast II/2, průzkumné a diagnostické práce 

. oblast II/3, zkušebnictví (laboratorní činnosti) 

. oblast II/4, provádění silničních a stavebních prací 

. oblast II/5, ostatní výrobky 

. oblast II/6, zavádění nových technologií 

. základním cílem SJ-PK je stanovit zásady pro trvalý růst kvality prací při 
výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací 
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uplatňování SJ-PK 

. SJ-PK je uplatňován v souladu se systémovými normami ČSN EN ISO, 
ČSN EN ISO/IEC, ČSN ISO a ČSN EN, právními předpisy (zejména 
Zákon č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, v platném znění a další 
dotčené zákony, prováděcí vyhlášky a metodické pokyny), technickými 
normami a oborovými technickými předpisy (TKP, TP a další) 

. SJ-PK má být uplatňován zejména u staveb a prací financovaných z 
veřejných rozpočtů, z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, 
půjček a prostředků orgánů a organizací EU 

. základním principem, z něhož MP SJ-PK vychází, je, že provádět práce a 
činnosti ve výše uvedených oblastech smí pouze ten, kdo prokáže 
způsobilost k zajištění kvality podle kritérií uvedených v části II MP 
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. přísluší MD, které v rámci své působnosti zajišťuje: 

 . spolupráci a koordinaci s vlastníky silnic II. a III. třídy a místních 
komunikací s cílem uplatnit principy SJ-PK v rámci jejich působnosti, 

 . kontakt s MD akceptovanými certifikačními orgány a certifikačními 
orgány pro kvalifikaci stavebních dodavatelů, Střediskem pro posuzování 
způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací 
a s Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) při posuzování odborné 
způsobilosti certifikačních orgánů, 

 . koordinaci činností v rámci SJ-PK a kontrolu dodržování principů SJ-PK 
s cílem neustálého zlepšování účinnosti a působnosti SJ-PK a jeho 
vazbu na systém certifikace stavebních dodavatelů, 

 . vyhodnocování jakosti výsledků činnosti zhotovitelů v silničních, 
stavebních a ostatních pracích a činnostech, 

 . prosazování principů SJ-PK u objednatelů, 

 . posuzování a povolování výjimek z ustanovení SJ-PK 
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výkon správy SJ-PK 
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. doklady, jimiž uchazeč o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce 
prokazuje způsobilost k zajištění kvality, jsou ve smyslu MP SJ-PK: 

 . osvědčení o akreditaci laboratoře vydané ČIA a/nebo osvědčení o 
odborné způsobilosti vydané Střediskem pro posuzování způsobilosti 
laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací,  

 . certifikát systému managementu kvality vydaný některým z ČIA 
akreditovaných certifikačních orgánů působících v oblasti SJ-PK a 
akceptovaných MD 

 . v případě prokazování způsobilosti certifikátem systému managementu 
kvality vydaným zahraničním certifikačním orgánem je režim pro 
posouzení jejich odborné způsobilosti uveden v ustanoveních k 
jednotlivým oblastem MP SJ-PK. Certifikační orgán vydávající certifikát 
systému managementu kvality musí být akreditován signatářem 
Multilaterální dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů 
uzavřené mezi členy EA (MLA EA) nebo Dohody IAF o vzájemném 
uznávání mezi akreditačními orgány vztahující se k certifikaci systémů 
jakosti (MLA IAF) 
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prokazování způsobilosti 

ASPK, s.r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno 



 

 . spadá do oblasti II/1 projektové práce  

 . způsobilost k zjištění kvality projektových prací uchazeč/ zhotovitel 

prokazuje prací předložením certifikátu systému managementu kvality    

a v případě, je-li stanoveno zvláštním předpisem, rovněž dokladem 

vydaným ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy 

prokazujícím způsobilost personálu provádět vybrané činnosti  

 . zvláštním předpisem je Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 

26.4.2006 ve znění Dodatku č. 1 č.j. 999/2009-910-IPK/1 ze 17.12.2009 
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výkon stavebního dozoru v rámci SJ-PK 
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. poradní, iniciační a koordinační orgán ředitele odboru pozemních 
komunikací 

. zřízena roku 2006 Statutem Rady pro jakost OPK MD, jehož poslední 
změna byla schválena MD pod č.j.: 754/2008-910-IPK/1 ze dne 25. 
srpna 2008 

. z rozhodnutí Rady pro jakost OPK byl zřízen informační portál www.pjpk.cz 
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Metodický pokyn Výkon stavebního 

dozoru na stavbách pozemních 

komunikací 

Dodatek č. 1  

Schválen MD-OSI č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 

účinnost od 1. ledna 2010 
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. celková aktualizace příslušných ustanovení dílčích kapitol a oddílů 

vyplývající z platnosti souvisejících zákonů, vyhlášek a dalších předpisů 

MD 

. zásadně je upravena kapitola 2.5 Odborná způsobilost, která nově  

komplexněji stanovuje požadavky na osoby vykonávající činnost 

stavebního dozoru (podle zákona 183/2006 Sb., v platném znění 

technický dozor stavebníka nad prováděním stavby) a proces ověřování 

způsobilosti osob k výkonu této činnosti 

. nově zavádí funkci „asistenta specialisty“ jako fyzickou osobu určenou 

správcem stavby podle čl. 3.2 OP, která se podílí na výkonu stavebního 

dozoru v oblastech činnosti úředně oprávněného zeměměřičského 

inženýra, geotechnického dozoru, dozoru výroby a montáže svařovaných 

ocelových konstrukcí, dozoru protikorozní ochrany, dozoru nad 

technologickým vybavením tunelů, případně dozoru nad další úzce 

specializovanou činností při výstavbě PK  
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hlavní změny přijaté schválením Dodatku 
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. Je-li správcem stavby fyzická osoba, vztahují se požadavky na jeho osobu. 

Jestliže správcem stavby je právnická osoba, platí, že požadovanou 

odbornou způsobilost musí mít alespoň vedoucí pracovníci odpovídající 

za výkon stavebního dozoru.  
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. Obecně se požaduje, aby vedoucí pracovník vykonávající činnost správce 

stavby měl ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru a 

alespoň 7 roků praxe, z toho 5 roků ve výkonu stavebního dozoru, a byl 

držitelem Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách 

pozemních komunikací pro stupeň I (vydaného orgánem státní správy 

ve věcech dopravy v souladu s Přílohou č. 8.8 MP). 

. Pro technicky méně náročné a jednoduché stavby platí úleva, že vedoucí 

pracovník vykonávající činnost správce stavby může mít ukončené 

odborné středoškolské vzdělání a nejméně 5 roků odborné praxe, z toho 

alespoň 2 roky ve výkonu stavebního dozoru, a je držitelem Oprávnění k 

výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací pro 

stupeň I (vydaného orgánem státní správy ve věcech dopravy v souladu 

s Přílohou č. 8.8 MP).  
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vedoucí pracovník 
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. U osob vykonávajících činnost asistenta správce stavby nebo asistenta 

specialisty se požaduje, aby měly ukončené vysokoškolské vzdělání a 

nejméně 5 roků praxe v příslušném oboru, z toho alespoň 3 roky ve 

výkonu stavebního dozoru, a aby byly držiteli Oprávnění k výkonu 

stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací pro stupeň 

II (vydaného orgánem státní správy ve věcech dopravy v souladu s 

Přílohou č. 8.8 MP). 

. Pro technicky méně náročné a jednoduché stavby platí úleva, že osoby 

vykonávající činnost asistenta správce stavby mohou mít ukončené 

odborné středoškolské vzdělání a nejméně 2 roky praxe v příslušném 

oboru, z toho alespoň 1 rok ve výkonu stavebního dozoru, a jsou držiteli 

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních 

komunikací pro stupeň II (vydaného orgánem státní správy ve věcech 

dopravy v souladu s Přílohou č. 8.8 MP) pro skupinu odbornosti 

odpovídající vykonávané činnosti.  
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asistent správce stavby/asistent specialista 
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. Pomocný asistent správce stavby je zpravidla podřízen asistentu správce 

stavby, má mít minimálně středoškolské vzdělání v příslušném oboru a 

alespoň 2 roky praxe,  

 

. a pokud pracuje samostatně, musí být držitelem Oprávnění k výkonu 

stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací pro stupeň 

III (vydaného orgánem státní správy ve věcech dopravy v souladu s 

Přílohou č. 8.8 tohoto MP1) pro skupinu odbornosti odpovídající 

vykonávané činnosti.  
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. Požadavky na způsobilost administrativních a pomocných pracovníků 

správce stavby nejsou metodickým pokynem stanoveny a záleží na 

posouzení jejich vhodnosti vedoucím pracovníkem správce stavby. 
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. pozemní komunikace (včetně propustků) 

. mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce  

. mostní objekty betonové, ostatní a zdi 

. vodohospodářské objekty  

. trubní vedení  

. podzemní stavby 

. pozemní objekty  

. elektro (silno a slaboproud)  

. geotechnika  

. činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů  

. protikorozní ochrana  

. výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí  

. technologické vybavení tunelů  
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skupiny odborností 
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. Za rovnocenný doklad Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací pro stupeň II je u osob vykonávajících 

činnost asistenta specialisty pro vybrané skupiny odborností 

považován: 

 

. Pro skupinu odbornosti geotechnika Oprávnění k provádění průzkumných 

a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou 

pozemních komunikací vydané orgánem státní správy ve věcech 

dopravy pro obor geotechnického průzkumu a Osvědčení o odborné 

způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 

vydané dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném 

znění a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o 

osvědčování odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce, v platném znění.  
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. Pro skupinu odbornosti činnost úředně oprávněného zeměměřičského 

inženýra (ÚOZI) Oprávnění k výkonu činnosti úředně oprávněného 

zeměměřičského inženýra vydané dle zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, v platném znění a vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., 

kterou se provádí zákon 200/1994 Sb., v platném znění.  

 

. Pro skupinu odbornosti protikorozní ochrana doklad/certifikát o 

způsobilosti pracovníka dle tab. 1 čl. 19.B.1.6 TKP 19 ((Inspektor 

FROSIO level 3 (podle NS 476), Inspektor NACE level 3, Nátěrový 

inspektor level B (podle ENV P 12837) Korozní inženýr, úroveň 3 (podle 

Std- 401 APC), Evropský specialista pro žárové stříkání – ETSS)). 
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. Pro skupinu odbornosti výroba a montáž svařovaných ocelových 

konstrukcí diplom o kvalifikaci Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr 

I/EVE vydaný po splnění požadavků IAB-002-2000/EWF 409 (I/EWE) – 

Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, minimální požadavky na 

vzdělání, školení, zkoušky a kvalifikaci pracovníků společně s 

certifikátem/ průkazem o odborné způsobilosti – level 2 pro vizuální 

zkoušení (VT) dle ČSN EN 473. 
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. Dodatek  č. 1 k Metodickému pokynu Výkon stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací schválený MD-OSI č.j. 999/09-910-

IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 nabyl účinnosti 1. ledna 2010. 

  

. Požadavek, aby osoba vykonávající činnost správce stavby, asistenta 

správce stavby/asistenta specialisty/pomocného asistenta správce 

stavby byla držitelem Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací pro stupeň I/II/III, má odloženou 

účinnost a bude uplatňován až po uplynutí 18 měsíců od termínu 

konání první písemné zkoušky ve smyslu čl. 4.3 Přílohy 8.8 MP.  

 

. Termín první písemné zkoušky bude oznámen ve Věstníku dopravy 

a/nebo na www.pjpk.cz. 
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Pravidla udělování Oprávnění k výkonu 

stavebního dozoru na stavbách 

pozemních komunikací 

 

Příloha č. 8.8 MP 
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 - stupeň I  

. vztahuje se na fyzické osoby a vedoucí pracovníky správce stavby 
vykonávající činnost stavebního dozoru 

 

. Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň I může být uděleno pouze žadateli, který má 
ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru absolvováním 
fakulty stavební nebo dopravní fakulty příslušné vysoké školy nebo i jiné 
vysoké školy v oboru stavebnictví, má 5 roků praxe v oboru a z toho 
alespoň 2 roky ve výkonu stavebního dozoru.  

  

. Oprávnění může být na základě doporučení nadpoloviční většiny členů 
komise pro ověřování schopností žadatelů uděleno též žadateli, který má 
ukončené středoškolské vzdělání stavebního směru a splňuje požadavky 
délky praxe. 
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 - stupeň II  

. vztahuje se na asistenty správce stavby a asistenty specialisty 
vykonávající činnost stavebního dozoru 

 

. Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň II může být uděleno pouze žadateli, který má 
ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru absolvováním 
fakulty stavební nebo dopravní fakulty příslušné vysoké školy nebo i jiné 
vysoké školy v oboru stavebnictví, má 2 roky praxe v oboru a z toho 
alespoň 1 rok ve výkonu stavebního dozoru.  

  

. Oprávnění může být na základě doporučení nadpoloviční většiny členů 
komise pro ověřování schopností žadatelů uděleno též žadateli, který má 
ukončené středoškolské vzdělání stavebního směru a splňuje požadavky 
délky praxe.   
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 - stupeň III  

. vztahuje se na pomocné asistenty správce stavby vykonávající činnost 

stavebního dozoru 

 

. Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních 

komunikací pro stupeň III může být uděleno pouze žadateli, který má 

ukončené středoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví a má 2 

roky praxe v oboru výstavby pozemních komunikací. 
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. Pro zajištění růstu technické úrovně a sjednocování výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací jednou ročně MD nebo ŘSD 
ČR (případně jimi pověřený subjekt) svolá odborný seminář, na kterém 
budou osoby vykonávající stavební dozor na stavbách pozemních 
komunikací, případně žadatelé o udělení Oprávnění k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací, seznámeni s novými 
poznatky, předpisy, technologickými procesy, materiály a případně s 
výsledky výzkumu. 

  

. Součástí semináře bude ověření úrovně jejich odborných předpokladů pro 
výkon činnosti stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. 
Způsob a hodnocení ověření odborných předpokladů pro výkon činnosti 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací jsou shodné s 
písemnou zkouškou pro udělení Oprávnění k výkonu stavebního dozoru 
na stavbách pozemních komunikací. 
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 - komise  

. Komisi pro řízení a vyhodnocení písemné zkoušky tvoří předseda, 
tajemník a jeden člen.  

  

. Komisi pro ústní pohovor tvoří předseda, tajemník a nejméně 3 členové. 
Předseda a nejméně jeden člen nebo tajemník komise musí být vždy 
zástupci MD nebo ŘSD ČR.   

  

. Členy komise jmenuje ředitel odboru pozemních komunikací ze zástupců 
MD, ŘSD ČR, vysokých škol a odborných pracovišť. 

  

. Složení komise pro ústní pohovor je oznámeno žadateli měsíc předem; 
žadatel má možnost vznést námitky k předpojatosti. 
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 - písemná zkouška  

 

. Probíhá formou testu. Při zkoušce je povoleno žadateli používat veškerou 
dostupnou literaturu, kterou si k ověřování přinese. Používání 
telekomunikačních zařízení, elektronických vyhledavačů a výpočetní 
techniky není při zkoušce povoleno. Za úspěšné absolvování písemné 
zkoušky je považováno, pokud žadatel správně odpoví alespoň na 3/4 
otázek.  

  

. Je-li na jednu otázku více uvedených možností správných, za správnou 
odpověď na otázku se považuje pouze označení všech správných 
možností a žádné nesprávné.  

  

. O výsledku písemné zkoušky je žadatel informován předáním protokolu 
nejpozději do čtrnácti dnů od data konání zkoušky.  
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 - ústní zkouška  

. Je neveřejná. Probíhá formou rozboru odpovědí z písemné zkoušky          

a doplňujících otázek. 

 

. Otázky pro písemnou a ústní zkoušku mohou být pouze z okruhu témat 

zveřejněných na www.pjpk.cz. 

 

. Na návrh předsedy, tajemníka nebo kteréhokoli člena komise, případně 

žadatele může být rozsah Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací pro stupeň II zúžen pouze na určitou 

část skupiny odbornosti. 
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. Platnost vydaného Oprávnění je omezena na dobu 5 roků za předpokladu, 
že jeho držitel vykonává činnost, na niž se vztahuje, nepřetržitě nebo      
s přetržkou ne delší jak 12 kalendářních měsíců.   

  

. Platnost vydaného Oprávnění může na žádost jeho držitele MD prodloužit, 
vždy však nejdéle o dobu 5 roků, a to na základě držitelem 
předloženého seznamu staveb, na kterých vykonával činnost stavebního 
dozoru, včetně období, v němž byla činnost vykonávána, a referencí 
subjektů, pro něž činnost stavebního dozoru byla vykonávána, a dále za 
předpokladu, že prokáže alespoň padesátiprocentní účast na zvyšování 
odbornosti, v rámci níž při ověření úrovně odborných předpokladů 
vyhověl. 

  

. Seznam držitelů Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací bude zveřejňován ve Věstníku dopravy nebo na 
webové stránce http://www.pjpk.cz. 
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děkuji za pozornost 
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