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Obecná témata 

• Přejímky na stavbách ŘSD 

• Vzorová smlouva o poskytování služeb FIDIC

• Revize metodického pokynu pro výkon stavebního 

dozoru.

• TEMPUS - monitoring
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„Metodický pokyn“ je Metodický pokyn „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, schválený

Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací, který je uveřejněn na www.pjpk.cz

Metodika pro tým správce stavby“ Metodika pro tým správce stavby, vydaná Státním fondem dopravní infrastruktury a

uveřejněná na www.sfdi.cz.

„Technické kvalitativní podmínky“ jsou Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené

Ministerstvem dopravy ČR a uveřejněné na www.pjpk.cz.
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Vzorová smlouva o poskytnutí služeb FIDIC 

3.3.3.Konzultant je povinen postupovat v souladu se všemi nařízeními, směrnicemi, pravidly, standardy,

kodexy prověřené praxe a legislativou vztahujícími se na Služby a na Smlouvu. Nedodržení obecně

závazných právních předpisů České republiky představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany

Konzultanta. Konzultant je rovněž povinen při poskytování Služeb postupovat podle Metodického

pokynu a plnit povinnosti, které mu Metodický pokyn stanoví. Konzultant je dále povinen při poskytování

Služeb postupovat v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami a plnit povinnosti, které mu

Technické kvalitativní podmínky stanoví. Konzultant je dále povinen při poskytování Služeb postupovat

v rozsahu odpovídajícím činnosti Konzultanta v souladu s Metodikou pro tým správce stavby a plnit

povinnosti, které mu Metodikou pro tým správce stavby stanoví.

http://www.pjpk.cz/
http://www.sfdi.cz/
http://www.pjpk.cz/
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Vzorová smlouva o poskytnutí služeb FIDIC 

Sjednocení termínů (7,14,21…)

7.1.4 Inflace - Smluvní strany v souladu s § 100 odst. 1 a 222 odst. 2 ZZVZ sjednávají, že v případě, že průměrná 

roční míra inflace, vyjádřená přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen… 

Doplňuje se část smluvních sankcí 

Úprava příloh –

1. Rozsah služeb 

2. Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob zajišťované Objednatelem
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MP Výkon stavebního dozoru na stavbách PK

➢ ŘSD ČR začalo s Ministerstvem dopravy diskutovat možnosti úprav MP, tyto úpravy by 

měli zajistit:

➢ Jasnější vymezení požadavků na odbornost při zajišťování technického dozoru 

stavebníka (ve smyslu § 152 odst. (4) zákona 183/2006 Sb.) v rámci výkonu 

stavebního dozoru na PK, doplnění nové odbornosti pro autorizované osoby

➢ Úprava požadavků na odbornost na pozicích asistentů specialistů a pomocných 

asistentů

➢ Doplnění požadavků na odbornost pro pozice týmu Správce stavby uvedené v 

Metodice SFDI Pro tým Správce stavby

➢ Doplnění alternativních požadavků na odbornost pro typy odborností, u kterých 

nebyly vypsány zkoušky k získání oprávnění (např. odbornost Podzemní stavby 

nebo Elektro)
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TEMPUS – monitoring
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