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DVD ROM Dopravní stavby
Co je Systém jakosti MD ČR v oboru dopravních staveb?
Systém jakosti ministerstva dopravy ČR v oboru dopravních staveb upravuje a sjednocuje požadavky
orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb
pozemních komunikací. Je tvořen vybranými obecně závaznými právními předpisy, dále všeobecnými
obchodními, kvalitativními a technickými podmínkami v oboru PK, vzorovými listy staveb PK, katalogy
a dalšími dokumenty vydávanými ministerstvem dopravy ČR. SJ-PK sleduje ochranu veřejných zájmů,
bezpečnost dopravy, jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla, obchodní zvyklosti
ve smluvních vztazích. SJ-PK je uplatňován příslušnými orgány a organizacemi v rozhodnutích, povoleních, ve smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a technickém
dozoru na stavbách pozemních komunikací.
Po dohodě s Ministerstvem dopravy ČR byly na DVD XIV. uloženy rovněž předpisy pro stavby drah
a na dráze.
Vydavatelé a zpracovatelé DVD ROM Dopravní stavby
Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě jsou postupně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah na DVD. Realizací tohoto záměru bylo pověřeno Středisko vzdělávání a informací ČKAIT. Středisko zvolilo pro technickou spolupráci společnost GRAND
České Budějovice, která má zkušenosti s hypertextovým zpracováním dokumentů. První CD ROM byl
vydán v roce 2000, další pravidelné aktualizované a rozšířené verze jsou připravovány 1x ročně.
Od roku 2014 je CD ROM nahrazen DVD ROMem, z důvodu překročené kapacity dat na CD ROMu.
Plné texty předpisů, neuvedené na DVD, je možné získat v tištěné formě od zpracovatelských institucí. Odkazy jsou připojeny do chronologického přehledu.
Obsah DVD ROM Dopravní stavby
DVD ROM Dopravní stavby XIV. obsahuje následující dokumenty platné k 31. 3. 2015:
Vybrané obecně závazné předpisy vztahující se k výstavbě dopravních staveb
(zákony, nařízení vlády, vyhlášky, mezinárodní smlouvy)

528 předpisů

Technické podmínky (TP) pro obor pozemních komunikací, věcně rozdělené do 4 skupin
1. Výstavba a opravy vozovek, 2. Mosty, 3. Stavební
materiály, 4. Dopravní značení a příslušenství silnic

180 TP

+ 18 dodatků
+ 1 změna

Vzorové listy pozemních komunikací

VL 0 až VL 6.4

11 předpisů +
podsoubory

Předpisy pro zhotovení dokumentace staveb pozemních komunikací
Směrnice pro dokumentaci staveb PK

1 směrnice +
dodatek č. 1

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK (OPD)

1 OPD

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb PK

1 OPD

Metodické pokyny

3 MP

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP D)

11 kapitol

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK

3 OT

Předpisy pro zhotovení (realizaci) staveb pozemních komunikací
Obchodní podmínky staveb PK

1 VOP

Obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu

1 VOP

Technické kvalitativní podmínky PK (TKP)

31 kapitol

Metodické pokyny

6 MP

Technické předpisy pro stavby drah a na dráze
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách
Vybrané předpisy komunitárního práva

4 předpisy

Technické kvalitativní podmínky (TKP)

33 kapitol

Dopravní předpisy

3 předpisy

Cenové normativy pro ocenění železničních staveb ve stupni záměr
projektu (ZP) pro předprojektovou přípravu staveb
Oborový třídník stavebních konstrukcí – OTSKP-ŽS
Nové předpisy, schválené v průběhu roku 2015, budou uvedeny na www.profesis.cz v rubrice Dopravní stavby a budou také vystaveny na stránkách www.pjpk.cz.
Podmínky prodeje/převzetí DVD ROM
Členové ČKAIT s autorizací v oboru dopravní stavby, v oboru mosty a inženýrské konstrukce, v oboru
geotechnika a v oboru městské inženýrství obdrží DVD ROM Dopravní stavby XIV. bezplatně (podobně jako obdrželi, v případě zájmu, CD ROM I. až XII., DVD ROM XIII.). DVD ROM mohou převzít
v Informačním centru ČKAIT nebo v příslušné oblastní kanceláři ČKAIT proti podpisu licenční smlouvy.
Pro ostatní členy ČKAIT a pro veřejnost činí prodejní cena:
Licence pro

DVD ROM XIV.

Prodej pro veřejnost v prvním roce pořízení

1 PC

3 600 Kč s 21 % DPH

Členové ČKAIT v jiných oborech a specializacích

1 PC

2 400 Kč s 21 % DPH

Prodej pro veřejnost v dalším roce pořízení

1 PC

1 260 Kč

Členové ČKAIT, kteří zakoupili předcházející CD

1 PC

960 Kč

Podmínkou pro získání DVD ROM je písemné potvrzení souhlasu s licenčními podmínkami, které se
týkají nakládání s autorskými právy a daným softwarovým produktem.
Písemné objednávky zasílejte na adresu:
Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, nebo
Informační centrum ČKAIT, pracoviště Hradec Králové Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.
Po obdržení objednávky vystaví Informační centrum objednateli zálohovou fakturu a zašle ji spolu
s licenčními podmínkami (smlouvou). Po provedení úhrady a vrácení potvrzené licenční smlouvy Informační centrum odesílá DVD ROM spolu s daňovým dokladem.
Kontaktní adresa pro další informace, dotazy a návrhy
Informační centrum ČKAIT

Sokolská 15

120 00 Praha 2

Mgr. Eva Stropková

tel. 227 090 211

fax 227 090 222

Prodej Marcela Rosinková

tel. 415 408 904
e-mail: icckait.hk@hsc.cz

www.ice-ckait.cz
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