
 

Společnost Silniční vývoj spol. s r.o., 

z pověření Ministerstva dopravy,  

si Vás dovoluje pozvat na 

 

 

SEMINÁŘ OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH 

ČINNOST STAVEBNÍHO DOZORU 

NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

 
organizovaný v souladu s čl. 3 Přílohy 8.8 Metodického pokynu výkon stavebního dozoru na 

stavbách pozemních komunikací schváleného MD pod č. j. 51/2019-120-TN/1. 

 

 

 

 

 

12. DUBNA 2023 

VÝSTAVIŠTĚ BRNO, PAVILON A3, SÁL MORAVA  



Program semináře 

 

8:00–9:00 registrace účastníků 

od 9:00 dopolední blok – Obecné problematiky pro činnost týmu správce stavby 

- Úvodní slovo (zástupce Ministerstva dopravy) 

- Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (Ing. Jaroslav Vodička) 

- Změny díla smluvní nástroje při neplnění některých pokynů Správce stavby                

(JUDr. Dita Špačková) 

- Výrobky používané při výstavbě a způsoby jejich dokladování (Ing. Jaroslav Vodička) 

 

od 13:15 odpolední blok – Kontrola prací v průběhu provádění a při převzetí díla nebo 

sekce  

- Centrální evidenční systém (Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA) 

- Využití vedlejších produktů a recyklovaných materiálů při výstavbě pozemních komunikací 

(doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.) 

- Hutněné asfaltové vrstvy před a po revizi ČSN 73 6121 a TKP 7                                   

(doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.) 

 

17:00 ukončení semináře 

 

Pořadí přednášek může být z organizačních důvodů změněno. 

Seminář bude zakončen testem. Forma testu bude zvolena taková, že vždy jen jedna 

odpověď bude správná a nebude vyžadovat znalost přesné formulace či konkrétní hodnoty 

(nejedná-li se o hodnoty notoricky známé).  

Odborný program 9:45–16:45 hodin, 16:45–17:00 test a 17:00 závěr semináře. Akce je 

jednodenní, případné ubytování si zajišťují účastníci ze vzdálenějších míst sami.  

V průběhu semináře, dopoledne a odpoledne, budou dvě 30minutové přestávky 

s občerstvením a v poledne oběd.  

Ze semináře nebude vydán sborník, prezentace všech přednášejících budou účastníkům 

k dispozici ke stažení. 

 

Kontaktní osoba: Jaroslav Vodička, vodicka@silvyvoj.cz, tel. 548 424 213. 

mailto:vodicka@silvyvoj.cz


Silniční vývoj spol. s r.o., Jílkova 1634/76, Brno-Židenice, 615 00 Brno, IČ: 49454188, DIČ: CZ 49454188, 

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13011. 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Seminář osob vykonávajících činnost stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací 

konaný 12. dubna 2023, Výstaviště Brno, pavilon A3, sál Morava. 

 

Organizace – firma ...................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Adresa ......................................................................................................................................  

Fakturační adresa (je-li odlišná) ...............................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Fax .................................................... IČ...................................DIČ........................................... 

Kontaktní osoba ..................................................................... Telefon....................................... 

E-mail  .................................................................................... Mobil.......................................... 

 

Závazně objednáváme účast ............. pracovníků na semináři, 

účastnický poplatek činí 3150 Kč / osoba (včetně DPH). 

Účastníci semináře: 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Způsob úhrady: Převodním příkazem na základě zálohové faktury, která bude vystavena po 
obdržení přihlášky a zaslána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Daňový doklad bude 
zaslán poštou v zákonné lhůtě spolu s osvědčením o absolvování semináře. 

Storno podmínky: Účastnické poplatky jsou nevratné, organizace je oprávněna vyslat na 
seminář namísto přihlášeného účastníka náhradníka. 

 

 ........................................................  

 podpis a razítko organizace 

Kopii vyplněné přihlášky zašlete prosím na adresu seminar.stavebni.dozor@email.cz.   

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2023 nebo v okamžiku naplnění kapacity konferenčního sálu. 

mailto:seminar.stavebni.dozor@email.cz
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