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PS 002 - Organizační struktura systému 
 

Organizační struktura systému certifikovaných stavebních dodavatelů byla zvolena tak, aby 

svojí skladbou umožňovala transparentní, jednoznačný a snadný postup, zajišťovala plnou 

funkčnost a byla v souladu se zákonem č.134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Schvaluje Systém certifikovaných stavebních dodavatelů. 

 Posuzuje Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů. 

 Posuzuje změny Pravidel a provedených revizí.  

 

Správce systému 

 Správcem systému certifikovaných stavebních dodavatelů je Svaz podnikatelů ve 

stavebnictví v ČR, který je vrcholovým orgánem systému. 

 Správce systému v rámci informačního systému (www.sps.cz/registr) uvádí plné znění 

Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů, evidenci vydavatelů 

certifikátů (certifikačních orgánů pro kvalifikaci), evidenci vydaných certifikátů a 

evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů, kterým byl certifikát vydán. Systém je 

veřejně a bezplatně elektronicky přístupný.  

 Správce systému je povinen zajistit, aby Systém certifikovaných stavebních dodavatelů 

trvale splňoval podmínky stanovené zákonem, jeho případné změny musí projednat se 

všemi účastníky systému.  

 Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR jmenuje členy Rady pro kvalifikaci a 

členy Odvolacího výboru a představenstvo Svazu schvaluje jejich statut. 

 

Rada pro kvalifikaci  

 Rada je poradním orgánem správce systému.  

 Rada kontroluje uplatňování práva stavebních dodavatelů na řádný průběh procesu 

certifikace, dbá na zabezpečování jeho objektivity, jednotnosti a účinnosti, na jeho 

slučitelnost s evropskými pravidly. 
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 Rada je koordinačním orgánem akreditovaných certifikačních orgánů pro kvalifikaci 

stavebních dodavatelů (COK), působících v tomto systému. 

 Rada je informována COK o námitce, kterou v I. stupni odvolání proti postupu 

certifikačního orgánu a výsledkům certifikace podá dodavatel vedoucímu COK a o 

způsobu a výsledku jejího vyřízení. Je rovněž informována o všech dalších námitkách a 

stížnostech ostatních stran, účastníků certifikace. 

 Členové Rady jsou jmenováni prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

 

Odvolací výbor 

 Je odvolacím orgánem správce systému. 

 Odvolací výbor je odvolacím orgánem II. stupně pro objektivní a nezaujaté posouzení a 

rozhodnutí o stížnosti stavebního dodavatele v případě, že odvolatel nesouhlasí 

s výsledkem vyřízení jeho námitky vedoucím COK v I. stupni. 

 Členové Odvolacího výboru jsou jmenováni prezidentem Svazu podnikatelů ve 

stavebnictví v ČR. 

 

Certifikační orgán pro kvalifikaci (COK)  

 Pro svoji činnost má vydané osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. 

 Je výkonným orgánem, který podle zásad zakotvených v Pravidlech systému 

zabezpečuje certifikaci stavebních dodavatelů.  

 Činnost COK řídí jeho vedoucí, který zároveň odpovídá Radě pro kvalifikaci za řádné 

uplatňování Systému ve své činnosti a za prověření a případnou realizaci doporučení 

Rady. 

 Vydává certifikát stavebnímu dodavateli, který prokáže splnění požadavků na 

kvalifikaci dle Pravidel systému.  

 Vedoucí COK informuje Radu pro kvalifikaci a Odvolací výbor o průběhu a výsledcích 

certifikačního procesu a zodpoví případné dotazy, přičemž respektuje zásady důvěrnosti 

sdělených informací. 

 Předkládá Radě pro kvalifikaci a Odvolacímu výboru veškeré jimi požadované 

podklady o provedených certifikacích, včetně zdůvodnění všech významných 

rozhodnutí pro posouzení, zda byl zajištěn řádný průběh certifikace. 

 Podává neprodleně Radě pro kvalifikaci informaci dodavatele o námitce proti postupu a 

výsledkům certifikace v I. stupni odvolání a o způsobu a výsledku jejího vyřízení. 

 

Český institut pro akreditaci (ČIA) 

 Provádí akreditaci certifikačních orgánů pro kvalifikaci dle ČSN EN ISO/IEC 17065 a 

dozor nad dodržováním akreditačních pravidel podle postupů uvedených v MPA 00-01 

Základní pravidla akreditačního procesu (www.cai.cz). 

 

 

http://www.cai.cz/
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Identifikační údaje správce Systému certifikovaných stavebních 

dodavatelů: 

Správcem systému je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, datum vzniku 21. července 

2000. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je oborovou organizací zaměstnavatelů, zapsanou ve 

spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl L 11068, 

zapsáno 1. ledna 2014. 

 

Svaz sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se realizací staveb, výrobou materiálů a 

výrobků (včetně mechanizačních prostředků a nářadí pro stavění), projektováním, 

inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro stavění, informačními 

službami apod., bez ohledu na velikost a formu vlastnictví. 

 

Sídlo:   Národní 138/10 

             Nové Město 

              110 00 Praha 1 

  

IČ:     015 41 641 

DIČ:  CZ 01541641 

 

tel.: 224 951 350 

       224 951 406 

fax: 224 930 416 

 

e-mail :  sps@sps.cz 

 

www.sps.cz 

 

Osoby oprávněné jednat za správce Systému certifikovaných stavebních dodavatelů: 

Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

Ing. Miloslav Mašek, CSc., generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
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