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PŘEDMLUVA
Předmětem Dodatku č. 1 k MP pro Výkon stavebního dozoru na stavbách PK je celková aktualizace příslušných ustanovení dílčích kapitol a oddílů vyplývající z platnosti následných zákonů, vyhlášek a dalších předpisů MD. Předmětné
úpravy nejsou zásadní vzhledem k obsahu původního znění mimo kapitolu 2.5.
Zásadně je upravena pouze kapitola 2.5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, která ve smyslu doporučení Rady pro jakost OPK
Ministerstva dopravy nově zavádí a komplexněji stanoví proces ověřování způsobilosti osob k výkonu této činnosti.
Původní text jednotlivých částí MP se upravuje na nové znění (viz doplňky vyjádřené tučným písmem typ kurzíva)
v následujícím rozsahu:
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KAPITOLY 1 AŽ 8
1

ÚVOD

Str. 4 až str. 47: všude, kde se vyskytuje výraz: ZVS, tak se nahrazuje pojmem PDPS

2

VŠEOBECNĚ

Str. 4, pravý sloupec, oddíl 2.1, za odstavec označený (6) se vkládá nový odstavec (6a) ve znění:
(6a)“Asistent specialista“ je fyzická osoba určená 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.

Str. 6, levý sloupec, oddíl 2.2, odstavec a) se upravuje na znění:
a) pro stavby, rekonstrukce a opravy zpravidla nad 6 000 000,- Kč (bez DPH)-jmenováním správce stavby pro stálý
dozor,

Str. 6, levý sloupec, oddíl 2.2, odstavec c) se upravuje na znění:
c) pro rekonstrukce a opravy v rozsahu do 6 000 000,- Kč -zpravidla jmenováním správce stavby pro občasný
dozor,

Str. 6, levý sloupec, oddíl 2.2, text psaný kurzívou se nahrazuje novým textem, který zní:
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. ve svém § 152, odstavec (4) stanoví,
že u stavby ﬁnancované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník
povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V tomtéž zákoně, v § 153, odstavce (3 ) a
(4) se stanoví pro osoby vykonávající stavební dozor jejich hlavní povinnosti a poslání.

Str. 7, levý sloupec, oddíl 2.5 se celý mění na znění:
Správce stavby, který je odpovědný za výkon stavebního dozoru, musí z hlediska odborné způsobilosti vyhovovat
požadavkům tohoto MP.
Je-li správcem stavby fyzická osoba, vztahuje se tento požadavek na jeho osobu. Jestliže správcem stavby je právnická osoba, platí, že požadovanou odbornou způsobilost musí mít alespoň vedoucí pracovníci odpovídající
za výkon stavebního dozoru.
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 tohoto MP1) .
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 tohoto MP1) .
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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 držitelem 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 tohoto MP1) pro
skupinu odbornosti odpovídající vykonávané činnosti.
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 držitelem 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 tohoto MP1) pro skupinu odbornosti odpovídající vykonávané činnosti.
U osob vykonávajících činnost asistenta specialisty pro skupiny odbornosti uvedené v čl. 2.3 pod písm. i), j),
k) a l) přílohy č. 1 tohoto MP se za rovnocenný doklad Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách
pozemních komunikací pro stupeň II považuje:
-

pro skupinu odbornosti uvedenou pod písm. i) 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 průzkumu2) 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,

-

pro skupinu odbornosti uvedenou pod písm. j) 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 (ÚOZI),

-

pro skupinu odbornosti uvedenou pod písm. k) 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)),

-

pro skupinu odbornosti uvedenou pod písm. l) 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.

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.
Pro administrativní a pomocné pracovníky správce stavby se neurčuje způsobilost a záleží na posouzení vhodnosti
těchto pracovníků vedoucím pracovníkem správce stavby.
Poznámky:
1)
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 nebude uplatňován do 18 měsíců po termínu konání první písemné zkoušky ve smyslu čl. 4.3 Přílohy 8.8 tohoto MP. Termín první písemné zkoušky bude oznámen ve Věstníku dopravy a/nebo na www.pjpk.cz .
2)

Dle Přílohy k II/2 Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění
změn č.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001 (Věstník dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05120-RS/1 ze dne 1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005) a č.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008; úplné znění včetně opravy tiskových chyb vyhlášeno pod
č.j. 678/2008-910-IPK/2 ze dne 1.8.2008 ve Věstníku dopravy 18/2008 z 27.8.2008

Str. 7, pravý sloupec, oddíl 2.6.1 se doplňuje o druhý odstavec ve znění:
Stálý stavební dozor je nutný na všech technologicky složitých stavbách. Přítomnost příslušného asistenta/asistenta specialisty správce stavby je požadována zejména na činnostech v rámci provádění prací speciﬁkovaných
v oddílu 2.6.3.
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Str. 7, pravý sloupec, oddíl 2.6.2, jeho první odstavec se doplňuje o další větu:
Přítomnost příslušného asistenta/asistenta specialisty správce stavby je požadována zejména na činnostech
v rámci provádění prací speciﬁkovaných v oddílu 2.6.3.

Str. 7, pravý sloupec, oddíl 2.6.2, jeho druhý odstavec se nově označuje jako: 2.6.3 a jeho text se nahrazuje zněním:
2.6.3 Přítomnost příslušného asistenta/asistenta specialisty správce stavby na staveništi je požadována zejména
při následujících činnostech:

Str. 7, pravý sloupec, nově označený oddíl 2.6.3, doplňuje se další odsek mezi stávajícím sedmým a osmým odsekem
ve znění:
•

svařování nosných svarů OK

Str. 10, pravý sloupec, oddíl 2.7.6, první odstavec ve sloupci (mezi odseky) se mění na znění:
Z výše uvedených důvodů se může objednatel podílet svými pracovníky, experty a supervizory, a ve spolupráci se
správcem stavby zajišťovat zejména:

Str. 10, pravý sloupec, oddíl 2.7.6. třetí odsek od konce oddílu, jeho předposlední a poslední řádek se mění a zní:
... jejich monitorování, včetně zhodnocení Souhrnných zpráv zhotovitele o jakosti stavebních prací (SZZ),

Str. 11, levý sloupec, oddíl 2.8, první odsek na straně 11 se upřesňuje na znění:
•

asistent s.s. /asistent specialista s.s.:
– pro pozemní komunikace (včetně propustků)
– pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce
– pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
– pro vodohospodářské objekty
– pro trubní vedení
– pro podzemní stavby
– pro pozemní objekty
– pro specializace elektro (silno a slabo proud)
– pro geotechniku
– pro činnost ÚOZI
– pro PKO (protikorozní ochranu)
– pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
– pro technologické vybavení tunelů
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Str. 11, levý sloupec, poslední odstavec oddílu 2.8 se upravuje na znění:
Objednatel určuje úměrně k velikosti stavby, její technické složitosti a způsobu spolupráce dle odd. 2.7.6. jednotlivé
funkce k výkonu činnosti správce stavby.

3

ČINNOST PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI

Str. 13, levý sloupec, oddíl 3.2.4, předposlední řádek jeho odstavce se výraz: ... v rámci ISPA ... mění na znění celého
řádku: ﬁnancovaných ze zdrojů EU. Obsahují 20 kapitol a 163 odstavců ...

Str. 13, pravý sloupec, oddíl 3.2.6, jeho třetí odstavec, jeho devátý odsek se doplňuje na znění:
•

typová dokumentace objektů nebo konstrukcí včetně VL (vzorových listů),

Str. 15, levý sloupec, jeho třetí odstavec (psaný kurzívou), jeho poslední věta, se ruší.

Str. 16, pravý sloupec, oddíl 3.3.3, jeho třetí, čtvrtý a pátý odstavec pojednávající o citovaných zákonech se upravuje
v předmětu jejich úplných názvů na znění:
Zákon č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Str. 18, levý sloupec, jeho třetí odsek v oddíle 3.4.2, část d) se mění na znění:
– souhrnná zpráva zhotovitele o jakosti stavebních prací (SZZ) event. dílčí zpráva zhotovitele o jakosti stavebních
prací (DZZ).

4

VÝKON ČINNOSTI V PRŮBĚHU STAVBY

Str. 21, levý sloupec, oddíl 4.4.1, jeho druhý odstavec se upravuje na znění:
Na všechny zeměměřičské práce spojené se stavbami pozemních komunikací se vztahují ustanovení Zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláška Českéhoúřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb.,ve znění pozdějších
předpisů.

Str. 21, pravý sloupec, oddíl 4.5, jeho první odstavec, jeho pátý řádek se upravuje jeho znění na:
... zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a podle ...
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Str. 23, pravý sloupec, oddíl 4.7.3, jeho třetí odstavec, jeho šestý řádek, opravuje se:
... zák.č. 22/1977 Sb. na: zák.č. 22/1997 Sb. ...

Str. 23, pravý sloupec, oddíl 4.7.3, jeho třetí odstavec, poslední řádek se upravuje na znění:
... (úplné znění viz. Věstník dopravy č. 18/2008, aktuální změny na www.pjpk.cz) a to: ...

Str. 23, pravý sloupec, oddíl 4.7.3, jeho poslední odstavec na straně se doplňuje ve druhém řádku na znění:
... prohlášením/certiﬁkátům musí být přiloženy nebo poskytnuty k nahlédnutí příslušné protokoly ...

Str. 24, levý sloupec, jeho první odstavec na této straně se doplňuje dalším textem ve znění:
... Není-li tento požadavek v ZDS uveden, může dodatečné předložení protokolů požadovat objednatel/správce
stavby i v průběhu stavby.

Str. 24, levý sloupec, oddíl 4.7.4, jeho část a), její poslední (čtvrtá) odrážka se doplňuje na znění:
•

sleduje soulad s příslušnými ustanoveními Zák.č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV, SJ-PK MD;

Str. 24, levý sloupec, oddíl 4.7.4, jeho část b), její odsek, závorka ve třetím řádku a dále se upravuje na znění:
... do díla (např. betonové výrobky, trouby, nátěry), vyžaduje doklady o schválení MD izolačních systémů mostů
a pod. a doklady o schválení a povolení MD k používání na PK vybraných výrobků a zařízení podle § 124 odst. 2
písm. c) Zákona 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. svodidla, tlumiče nárazu, vodicí stěny, dopravní
značky, dopravní zařízení a pod.);
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VÝKON ČINNOSTI PŘI PŘEJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Str. 28, levý sloupec, oddíl 5.1.3, jeho předposlední odstavec se upravuje na znění:
... Se žádostí o zahájení přejímacího řízení zhotovitel předloží, na základě výše uvedených dokumentů, Souhrnnou
zprávu zhotovitele o jakosti stavebních prací v požadovaném počtu výtisků. Při vypracování zprávy se postupuje
podle „Zásad pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ (Interní Směrnice ŘSD ČR).

Str. 30, levý sloupec, oddíl 5.3.1, jeho první odstavec, jeho druhá věta se mění na znění:
... DSP/projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), případně ...

Str. 30, levý sloupec, oddíl 5.3.1, jeho druhý odstavec v závorce se upravuje na znění:
(viz. § 154, písm.e) stavebního zákona).
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Str. 30, pravý sloupec, čtvrtý odstavec, jeho druhý řádek se doplňuje na znění:
... v rozsahu a s obsahem Zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s přesností podle ČSN ...

7

ADMINISTRATIVA V ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY

Str. 34, levý sloupec,oddíl 7.2.4, první odstavec se doplňuje na znění:
... viz. § 157 stavebního zákona a Příloha č. 5 Vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Str. 35, levý sloupec, oddíl 7.2.4.3, text v závorce se upravuje na:
(viz. § 154, písm. d) staveb. zák.)
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PŘÍLOHY

Str. 43. Příloha č. 8.4, její oddíl C., v posledním řádku se text doplňuje a mění na znění:
Asistent správce stavby/asistent specialista

Str. 47. Příloha č. 8.7, desátý řádek, výraz ZVS se ruší a nahrazuje se na znění:
PDPS ... Projektová dokumentace pro provádění stavby

Str. 47. Příloha č. 8.7, čtrnáctý řádek, výraz MD ČR-OPK se doplňuje dalším výrazem:
MD-OSI ... Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury
šestnáctý řádek, výraz ISPA se ruší bez náhrady.

Str. 48. Příloha č. 8.7, poslední výraz na straně: SZZZS/J se ruší a nahrazuje výrazem:
SZZ ... Souhrnná zpráva zhotovitele o jakosti stavebních prací

Str. 49. Vkládá se nová Příloha 8.8 Pravidla udělování „Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních
komunikací“
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Příloha č. 8.8

PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ
K VÝKONU STAVEBNÍHO DOZORU
NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
1. Všeobecně
Tato Pravidla udělování Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, dále jen Pravidla,
upravují postup při udělování Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (dále též
Oprávnění) žadatelům1), stanovují požadavky na odbornost žadatelů, zásady zvyšování odbornosti, zásady jmenování
komise pro ověřování schopností žadatelů, průběh ověřování schopností žadatelů a jeho vyhodnocení a zásady evidence
a zveřejňování vydaných Oprávnění.

2. Požadavky na odbornost
Pro účely tohoto metodického pokynu se Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
dělí na:
– stupeň I vztahující se na fyzické osoby a vedoucí pracovníky správce stavby vykonávající činnost stavebního dozoru,
– stupeň II vztahující se na asistenty správce stavby a asistenty specialisty vykonávající činnost stavebního dozoru a
– stupeň III vztahující se na pomocné asistenty správce stavby vykonávající činnost stavebního dozoru.
2.1 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.
2.2 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.
2.3 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.
Oprávnění pro stupeň II a III dle čl. 2.2 a 2.3 se vydává pro následující skupiny odbornosti:
a) pozemních komunikací (včetně propustků),
b) mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce,
c) mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
d) vodohospodářské objekty,
e) trubní vedení,
f) podzemní stavby,
g) pozemní objekty,
h) elektro (silno a slaboproud),
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i) geotechnika,
j) činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů,
k) protikorozní ochrana,
l) výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
m) technologické vybavení tunelů.
2.4 Minimální rozsah požadovaných znalostí pro jednotlivé stupně Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách
pozemních komunikací a skupiny odbornosti bude zveřejněn na www.pjpk.cz.

3. Zvyšování odbornosti
Pro zajištění růstu technické úrovně a sjednocování výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací svolává jednou ročně MD nebo ŘSD ČR 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
a bude ověřena úroveň 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 podle čl. 4.3 a 4.4 této přílohy.
Termíny odborných seminářů budou oznámeny na www.pjpk.cz nejméně šedesát dnů před jejich konáním.
Organizací odborného semináře může MD nebo ŘSD ČR případně pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, která má
příslušné oprávnění k této činnosti2).

4. Ověřování schopností žadatelů
4.1 Žádost o udělení Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
Žádost o udělení Oprávnění se podává na Ministerstvo dopravy – odbor silniční infrastruktury (MD – OSI) a musí
obsahovat alespoň:
a) jméno, příjmení, tituly;
b) adresa, PSČ, obec, ulice, č.pop./or., tel., fax.;
c) ﬁrma, PSČ, obec, ulice, č.pop./or., tel., fax., el. adresa;
d) text: „Žádám o udělení Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací pro stupeň I/
II/III (uvést konkrétně pro který stupeň žádá a pro jakou skupinu odbornosti)“;
e) vzdělání, škola, obor, rok ukončení;
f) přehled praxe, ﬁrma, druh vykonávané činnosti, období;
g) prohlášení: „Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje i údaje v přílohách jsou pravdivé.“;
h) datum, podpis.
Žádost lze podat buď na formuláři, který je volně ke stažení na www.pjpk.cz, nebo i na vlastním formuláři obsahujícím
náležitosti uvedené pod písm. a) až h) tohoto článku.
K žádosti je dále potřeba připojit následující doklady:
a) kopie dokladů o dosaženém vzdělání, příp. dalších dokladů prokazujících kvaliﬁkaci (např. osvědčení o autorizaci,
Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací, Oprávnění k provádění
průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komu-
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nikací, Osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, Oprávnění
k výkonu činnosti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, certiﬁkátů apod.);
b) čestné prohlášení o bezúhonnosti;
c) referenční vyjádření ŘSD ČR nebo ostatních správců pozemních komunikací, kde žadatel působil jako správce
stavby/asistent správce stavby/ asistent specialista, resp. vykonával činnost stavebního dozoru.
MD přijatou žádost zaeviduje, prověří úplnost uvedených údajů a přiložených dokladů a v případě úplnosti sdělí žadateli
termín konání písemné zkoušky. V případě chybějících údajů nebo příloh vrátí žádost k doplnění.

4.2. Komise
Členy komise jmenuje ředitel odboru silniční infrastruktury ze zástupců MD, ŘSD ČR, vysokých škol a odborných
pracovišť zajišťujících výkon stavebního dozoru při výstavbě pozemních komunikací.
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.
Složení komise pro ústní pohovor je žadateli sděleno společně s oznámením termínu konání ústního pohovoru nejméně
1 měsíc před termínem jeho konání. Žadatel má právo vznést námitky k předpojatosti tajemníka nebo některého ze členů
komise. O oprávněnosti námitky rozhoduje na návrh předsedy komise ředitel odboru silniční infrastruktury (OSI). Proti
rozhodnutí ředitele OSI není odvolání.

4.3 Průběh ověřování schopností žadatele
Ověřování schopností, znalostí a předložených dokladů žadatele se skládá z písemné zkoušky a ústního pohovoru. Ústní
pohovor může absolvovat pouze žadatel, který byl při písemné zkoušce hodnocen klasiﬁkačním stupněm vyhověl. Při
písemné 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.
Ústní pohovor je neveřejný, tj. pouze za účasti žadatele a komise a skládá se z rozpravy nad předloženými podklady, z rozboru odpovědí na otázky z písemné zkoušky a z odpovědí na otázky předsedy, tajemníka a členů komise. Klasiﬁkované
otázky mohou být pouze z okruhu témat daných minimálním rozsahem požadovaných znalostí pro jednotlivé stupně
Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, případně pro příslušnou skupinu odbornosti.
Rozsah požadovaných znalostí bude zveřejněn na www.pjpk.cz.
Zasedání je ukončeno na pokyn předsedy.

4.4. Hodnocení výsledků
Při hodnocení žadatele se používá dvoustupňové klasiﬁkace:
– vyhověl,
– nevyhověl.
Klasiﬁkačním stupněm „vyhověl“ je klasiﬁkován žadatel, který v písemné zkoušce správně odpoví alespoň na 3/4 otázek. Pokud na jednu otázku je více uvedených možností správných, za správnou odpověď na otázku se považuje pouze
označení všech správných možností a žádné nesprávné. Klasiﬁkačním stupněm „vyhověl“ je klasiﬁkován žadatel, který
při ústním pohovoru na kladené otázky odpovídá bez podstatných chyb.
Žadatel, který nesplní požadavky na hodnocení dle předchozího odstavce, je klasiﬁkován stupněm „nevyhověl“. Stupněm
„nevyhověl“ je klasiﬁkován rovněž uchazeč, který se bez vážného důvodu a písemné omluvy, odeslané nejpozději pět
pracovních dnů před stanoveným termínem, k ústnímu pohovoru nedostavil nebo po započetí z něj odstoupil.
Splňuje-li žadatel požadavky na odbornost stanovené v čl. 2.1 a 2.2 a žádá o vydání Oprávnění k výkonu stavebního
dozoru na stavbách pozemních komunikací pro stupeň I a II, je mu Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách
pozemních komunikací vydáno pro ten/ty stupeň/-ě a skupinu/-y odbornosti, u nichž byl při ověřování schopností hodnocen klasiﬁkačním stupněm „vyhověl“.
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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
dle čl. 2.3 této přílohy.

4.5 Vyhodnocení a záznam
Výsledkem písemné zkoušky je protokol, který kromě identiﬁkačních údajů žadatele, identiﬁkace souboru otázek, odpovědí žadatele na jednotlivé otázky a podpisu žadatele obsahuje hodnocení jednotlivých otázek a celkové hodnocení
a je podepsán předsedou a tajemníkem nebo předsedou a jedním členem komise. Protokol je vyhotoven v jednom vyhotovení a jedné kopii, která je uložena ve spisu žadatele. O výsledku písemné zkoušky je žadatel informován předáním
protokolu nejpozději do čtrnácti dnů od data konání zkoušky.
O průběhu ústního pohovoru vede tajemník komise protokol, ve kterém zaznamenává všechny rozhodné skutečnosti
z rozpravy nad předloženými podklady, z rozboru odpovědí na otázky z písemné zkoušky a na otázky předsedy, tajemníka a členů komise. Přílohou protokolu jsou záznamy vedené předsedou, tajemníkem a jednotlivými členy komise
a obsahující hodnocení rozpravy, jednotlivých otázek a celkové hodnocení.
Výsledné hodnocení žadatele navrhuje tajemník komise na základě celkového hodnocení předsedy, tajemníka a jednotlivých členů komise a předkládá je k rozhodnutí předsedovi komise.
Žadatel je celkově hodnocen stupněm „vyhověl“, jestliže jej stupněm „vyhověl“ hodnotila nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hodnocení stupněm „vyhověl“ a „nevyhověl“ rozhoduje hodnocení předsedy komise.
Celkové hodnocení zaznamenává tajemník do protokolu, který podepisuje předseda a tajemník. Protokol se vyhotovuje
v jednom výtisku a je uložen ve spisu žadatele u tajemníka komise. Žadatel, který byl při písemné zkoušce nebo při
ústním pohovoru celkově hodnocen stupněm „nevyhověl“, může se opětovně zúčastnit písemné zkoušky nebo ústního
pohovoru nejdříve po uplynutí šesti měsíců. Počet opakování písemné zkoušky nebo ústního pohovoru není omezen.

4.6. Udělení Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
Na základě celkového hodnocení stupněm „vyhověl“ vydá MD žadateli Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na
stavbách pozemních komunikací.
Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací obsahuje:
– stupeň (I, II nebo III a u stupně II a III vymezení skupiny/-n odbornosti);
– jméno, příjmení, tit., datum narození;
– adresa bydliště, PSČ, obec, ulice, čís.pop./or.: tel./fax.;
– zaměstnavatel/ﬁrma, název, PSČ, obec, ulice, čís.pop./or., tel./fax., el. adresa;
– registrační číslo, číslo jednací;
– případné vymezení rozsahu technologických procesů, na něž se vztahuje;
– datum, podpis předsedy komise a ředitele OSI MD, razítko.
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 za předpokladu, že prokáže dále stanovenou a stupněm „vyhověl“
klasiﬁkovanou účast na zvyšování odbornosti dle čl. 3 této přílohy a že stupeň Oprávnění a skupina odbornosti zůstává
zachována. K žádosti o prodloužení platnosti Oprávnění přikládá držitel rovněž kopie dokladů prokazujících změny
údajů uvedených v písm. a) a e) článku 4.1. Žádost o prodloužení Oprávnění předkládá žadatel nejpozději 3 měsíce
před uplynutím jeho platnosti buď na formuláři, který je volně ke stažení na www.pjpk.cz, nebo i na vlastním formuláři
obsahujícím náležitosti uvedené pod písm. a) až h) článku 4.1 této přílohy.
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O prodloužení platnosti Oprávnění rozhoduje komise složená z předsedy, tajemníka a alespoň jednoho člena na zasedání
konaném bez účasti žadatele. V případě potřeby může komise vyžadovat na žadateli účast na zasedání komise. Lhůty
pro oznámení složení komise a termínu konání zasedání se řídí čl. 4.2.
Pokud žadatel neprokáže alespoň padesátiprocentní účast na odborných seminářích ke zvyšování odbornosti dle čl. 3
této přílohy za dobu platnosti Oprávnění a v rámci nichž při ověření úrovně odborných předpokladů pro výkon činnosti
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací byl hodnocen klasiﬁkačním stupněm „nevyhověl“ a/nebo žádá
změnu stupně Oprávnění, případně skupiny odbornosti, postupuje se podle čl. 4.2 až 4.6 této přílohy.
Platnost vydaného Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací může být MD zrušena
v případě, že ze strany jeho držitele došlo ke změně údajů uvedených v Oprávnění nebo ke změně dalších rozhodných
skutečností, za nichž bylo toto Oprávnění vydáno, a nebo opakovaně jsou ze strany zástupců MD, ŘSD ČR nebo ostatních
správců a investorů pozemních komunikaci (písemně k MD) vznášeny námitky k technické úrovni výkonu stavebního
dozoru na stavbách pozemních komunikací v rozsahu, na nějž se vztahuje platnost Oprávnění.
Oprávněnost těchto námitek řeší komise jmenovaná ředitelem odboru silniční infrastruktury ve složení zástupce MD,
dva zástupci ŘSD ČR, dva specialisté, nebo znalci na posouzení technické problematiky. V případě, že komise uzná
oprávněnost námitek, rozhodne ředitel odboru silniční infrastruktury o zrušení platnosti Oprávnění a tato skutečnost
bude zveřejněna ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce http://www.pjpk.cz.
Proti rozhodnutí ředitele OSI není odvolání.

5. Evidence, zveřejňování a změny vydaných Oprávnění
Změny vydaných Oprávnění provádí na žádost jeho držitele MD, které po posouzení komisí, ve složení předseda a nejméně jeden člen nebo tajemník, žadatelem ohlášených změn, vydá v případě plnění všech rozhodných skutečností pro
udělení Oprávnění nové Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, nebo v ostatních
případech rozhodne o ověření schopností žadatele v souladu se čl. 2 a 4 těchto Pravidel.
Seznam osob – držitelů Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací včetně rozsahu
činnosti, na kterou se Oprávnění vztahuje, bude zveřejňován ve Věstníku dopravy nebo na webové stránce http://www.
pjpk.cz.
Poznámky:
1)
Fyzická osoba ve smyslu hl. II zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
2)
Zejména Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění nebo Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
v platném znění, ...
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