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Historie řešení otázek kvality prací v oboru 
pozemních komunikací

. V zemích na západ od hranic tehdejšího Československa byly již 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

. Vyhlášen byl pro těchto pět oblastí:
. oblast průzkumných, projektových a diagnostických prací,
. oblast zkušebnictví (laboratorní činnosti),
. oblast provádění silničních a stavebních prací,
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. 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

. 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:
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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, 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, že 
má vytvořeny systémové nástroje pro zajištění kvality podle kritérií 
uvedených v části II MP.
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Revize Metodického pokynu SJ-PK

Cíle revize MP SJ-PK v roce 2013
. Odstranění rozporů s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, která byla provedena zákonem  č. 55/2012 Sb., která nabyla 
účinnosti 1. dubna 2013 (s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 
185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2014).

. Aktualizace předpisů, na něž se MP SJ-PK odkazuje.. Aktualizace předpisů, na něž se MP SJ-PK odkazuje.

. Zpřesnění pravidel pro akceptování certifikačních orgánů působících v 
rámci SJ-PK a pro jejich činnost.

. Omezení výjimek z prokazování způsobilosti k zajištění kvality (část II/1).
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. Výkon správy SJ-PK 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 

Výkon správy SJ-PK

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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. poradní, iniciační a koordinační orgán ředitele odboru pozemních 
komunikací

. zřízena v roce 2006 Statutem Rady pro jakost OPK MD, jehož poslední 
změna byla schválena MD OPK pod č.j.: 18/2013-120-TNI/1 z 8. března 

Rada pro jakost odboru pozemních komunikací

změna byla schválena MD OPK pod č.j.: 18/2013-120-TNI/1 z 8. března 
2013

. z rozhodnutí Rady pro jakost OPK byl zřízen informační portál www.pjpk.cz
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. Požadavky na způsobilost k zajištění kvality dodavatele podle 
revidovaného MP SJ-PK zadavatel formuluje v rámci stanovení 
technických podmínek (§ 45 a 46 ZVZ). 
Nejedná se o technické kvalifikační předpoklady dodavatele ve smyslu 
§ 56 ZVZ. 
Možnost požadovat prokázání technických kvalifikačních předpokladů 
certifikátem systému managementu kvality byla zákonem 55/2012 Sb. 

Prokazování způsobilosti

certifikátem systému managementu kvality byla zákonem 55/2012 Sb. 
zrušena.

. 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, 
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. Certifikát systému managementu kvality vydaný některým z ČIA 
akreditovaných certifikačních orgánů působících v oblastech II/1, II/2 a 
II/4 SJ-PK a akceptovaných MD, případně certifikát procesu v oblasti II/4.
Do revize MP SJ-PK z roku 2013 jediná možnost.

. Dokument vydaný akreditovaným certifikačním orgánem akceptovaným 
MD potvrzující shodu zavedeného systému managementu kvality s 
požadavky ISO 9001 a dodržování podmínek pro provádění projektových 
prací, průzkumných a diagnostických prací a silničních a stavebních 
prací. prací. 
Ověření způsobilosti provádí jménem zadavatele MD akceptovaný 
certifikační orgán, který musí při ověření způsobilosti postupovat 
v souladu s vlastními dokumentovanými postupy vztahujícími se 
k posuzování plnění požadavků normy ISO 9001 a tohoto MP SJ-PK.

. Certifikát systému managementu kvality vydaný zahraničním 
certifikačním orgánem (jiným než MD akceptovaným).
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. V případě prokazování způsobilosti certifikátem systému managementu 
kvality vydaným zahraničním certifikačním orgánem (jiným než MD 
akceptovaným) 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 Dohody IAF o vzájemném uznávání mezi akreditačními orgány vztahující 
se k certifikaci systémů jakosti (MLA IAF).

Společně s certifikátem systému managementu kvality musí dodavatel 
předložit dokument vydaný certifikačním orgánem akceptovaným MD (viz
potvrzující odbornou způsobilost k zajištění kvality prací uvedených v
částech II/1, II/2 a II/4 MP.
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Finanční limity, kdy je třeba prokazovat způsobilost k zajištění kvality
. v oblasti II/1 200 tis. Kč bez DPH
. v oblasti II/2 200 tis. Kč bez DPH

do 200 tis. Kč bez DPH – příručka kvality/ plán 
kvality (ISO 10005)

. v oblasti II/4 1 mil. Kč bez DPH,
v případě mostů 0,5 mil Kč bez DPH

V oblasti II/2 průzkumné a diagnostické práce je rovnocenným dokladem 
certifikátu systému managementu kvality osvědčení o akreditacicertifikátu systému managementu kvality osvědčení o akreditaci
laboratoře (plnění požadavků ISO/IEC 17025) vydané ČIA, případně
zahraničním akreditačním orgánem, který je signatářem EA MLA nebo 
Úmluvy ILAC. 

V oblasti II/2 navíc zkušební činnosti – způsobilost dle II/3 a osoby mající 
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací ……
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. Spadá do oblasti II/1 projektové práce. 

. Za splnění požadavku na způsobilost dodavatele k zajištění kvality 
projektových prací se považuje, má-li dodavatel zaveden systém 
managementu kvality ve shodě s požadavky ISO 9001 a dodržuje-li 
podmínky pro provádění projektových prací uvedené v čl. 3 části II/1 MP
SJ-PK a v případě, je-li stanoveno zvláštním p ředpisem , rovněž
dokladem vydaným ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy 

Výkon činnosti stavebního dozoru v rámci SJ-PK

dokladem vydaným ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy 
prokazujícím způsobilost personálu provádět vybrané činnosti.

. Zvláštním p ředpisem 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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Revize Technických kvalitativních 
podmínek staveb pozemních komunikací, 

Kapitoly 1 VšeobecněKapitoly 1 Všeobecně
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. zachování struktury stávajícího znění

. zpřesnění definic a případně vypuštění nadbytečných pojmů

. celková aktualizace příslušných ustanovení dílčích kapitol a oddílů
vyplývající z platnosti souvisejících zákonů, vyhlášek a dalších předpisů
MD

. zásadně je přepracována část týkající se kvality stavebních prací (vazba 

Hlavní zásady probíhající revize

. zásadně je přepracována část týkající se kvality stavebních prací (vazba 
na revidovaný MP SJ-PK

. budou upraveny veškeré vazby a odkazy na Obchodní podmínky staveb 
pozemních komunikací

. je řešen dopad vydání vyhl. MMR č. 230/2012 Sb., vztah PDPS a RDS k 
TKP 1 a Směrnici pro dokumentaci staveb PK

. vypuštění přílohy týkající se srážek z ceny
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. vypuštění přílohy č. 4 – RDS (je řešena ve Směrnici pro dokumentaci 
staveb PK)

. zpřesnění/doplnění přílohy č. 6 o účastníky projednání ZTKP (zástupci 
objednatele, zhotovitelů, akademické sféry a zhotovitele PDPS)

. přehodnocení délky záručních dob (příloha č. 7)

. dopracování zásad převzetí prací (kap. 1.7.2)

. aktualizace přílohy 9 ve vztahu ke změnám norem, předpisů a 
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požadavkům investora/správce dálnic a silnic I. tříd

. je přepracována část týkající se prokazování kvality stavebních a ostatních 
výrobků (dopad platnosti Nařízení EP Rady (ES) č. 305/2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS)



děkuji za pozornost
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