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Věc: Zařazení certifikačního orgánu mezi Ministerstvem dopravy akceptované certifikační orgány 

působící v rámci Systému jakosti v oboru pozemních komunikací v oblastech projektové 
práce a průzkumné a diagnostické práce a provádění silničních a stavebních prací 

 
Po projednání a posouzení Vaší žádosti doručené dne 13. května 2020 doložené příslušnými 

doklady Ministerstvo dopravy podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací (SJ-PK) 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. 174/05-120-RS/1 ze dne 1. 4. 2005 
(Věstník dopravy 9 z 27. 4. 2005), č. j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1. 8. 2008 (úplné znění včetně 
opravy tiskových chyb bylo vyhlášeno pod č. j. 678/2008-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 18  
z 27. srpna 2008), č. j. 980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010 (úplné znění bylo vyhlášeno 
pod č. j. 980/2010-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 25 z 1. prosince 2010) a změny č. j. 1/2013-120-
TN/1 z 3. ledna 2013, úplné znění bylo vyhlášeno pod č. j. 1/2013-120-TN/2 z 3. ledna 2013  
ve Věstníku dopravy 5/2013, změny č. j. 65/2019-120-TN/1 z 25. září 2019 a změny č. j. 65/2019-
120-TN/3 z 6. prosince 2019 (úplné znění bylo vyhlášeno ve Věstníku dopravy 14/2019  
pod č. j. 65/2019-120-TN/4 ze dne 20. prosince 2019), (dále jen „MP SJ-PK“), rozhodlo o zařazení 
certifikačního orgánu pro certifikaci systému managementu kvality společnosti CQS z. s., Prosecká 
412/74, 190 00 Praha 9, IČO 69346305 (dále jen „CO“), akreditovaného Českým institutem pro 
akreditaci, o.p.s. pod číslem 3029, mezi Ministerstvem dopravy akceptované certifikační orgány  
k certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů a dalšímu působení v SJ-PK v oblastech 
projektové práce, průzkumné a diagnostické práce a provádění silničních a stavebních prací a o jeho 
zařazení do přehledu certifikačních orgánů akceptovaných Ministerstvem dopravy. Současně Vám 
sdělujeme, že tímto rozhodnutím není nijak dotčeno působení CO podle znění MP SJ-PK platného 
před nabytím účinnosti změn č. j. 65/2019-120-TN/1 z 25. září 2019 a č. j. 65/2019-120-TN/3  
z 6. prosince 2019. 

CO bude v rámci SJ-PK mj. dbát příslušných pokynů Ministerstva dopravy a zúčastňovat 
se koordinačních porad s CO organizovaných Ministerstvem dopravy, příp. Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR. 

Tato změna bude provedena na webové stránce www.pjpk.cz a při nejbližší tiskové změně 
rovněž ve Věstníku dopravy. 

Současně Vás upozorňujeme na plnění oznamovací povinnosti, která vyplývá z odst. 3  
článku 6 části I. Zásady a z článků 2.3 části II/1 a článků 2.1 částí II/2 a II/4 MP SJ-PK. Oznámení 
o všech vydaných certifikátech systému managementu kvality, případně dokladů o ověření 
způsobilosti, zasílejte ve shodné struktuře, která byla využívána podle znění MP SJ-PK  
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před vydáním změn účinných od 20. prosince 2019, v listinné nebo elektronické podobě některou 
z oficiálních cest podání na adresu Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací  
(v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Ministerstva 
dopravy ID: n75aau3 nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem  
na: posta@mdcr.cz, anebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
osobně na podatelnu Ministerstva dopravy). 

 

 
Ing. Václav Krumphanzl v. r. 
ředitel 
Odbor pozemních komunikací 
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