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Obrazy z valných hromad 2013

Na fotografích:
Brno: auditorium valné hromady v Brně při hlasování
Zlín: Bartošův dětský folklórní soubor obohatil program valné hromady 2013
Olomouc: Předávání čestného členství Ing. Františku Macháčkovi
Liberec: valná hromada oblasti v multifunkčním sále
Karlovy Vary: valná hromada oblasti
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Nevím, kdo přišel se spásnou myšlenkou, že
je nutné zvýšit platy, aby lidé více nakupovali, aby více mohli politici rozdělovat nebo
lépe vyhazovat naše peníze, o které nás
„pumpnou“ ve formě neustále se zvyšujících
přímých i nepřímých daní. Daně spotřební,
zdravotní, sociální, daně z přidané hodnoty
atd. a co já vím jaké neustále se měnící sazby daní a neustále se rozrůstající počty lidí
závislých na rozdělování tuzemských peněz
osvícenými politiky. Napadlo mě – neděláme
něco podobného v Komoře? Nezacházíme
s našimi již mnohokráte zdaněnými členskými příspěvky podobně? Nejsme již na úrovni
osvícených politiků?
Jistě, vše, co děláme, děláme pro autorizované osoby, ale chtějí to? Tyto otázky znějí
velmi provokativně, ale jsou určitě nutné. Umíme se ještě podívat na naši činnost jiným pohledem (tím zvenčí)? Umíme. Zatím je v nás určitě dostatek sebereflexe. Komora hospodaří
velmi zodpovědně a není potřeba, aby dávala do svých řádů žádnou „finanční ústavu“.
I když jsme vystavováni dalším a dalším požadavkům na zvýšení daní, na rozdíl od poslanců a politiků máme zdaněny náhrady času, ačkoliv nás stojí nemalé peníze. Na druhou
stranu jsme vytvořili za minulých dvacet let dostatek instrumentů k ocenění dobré práce
pro Komoru. Nemusíme zvyšovat příspěvky, což by představenstvo považovalo jistě za
nemravné, zejména v době nedostatku zakázek ve stavebnictví.
Bylo toho v lednu dost. Volební bitvy bez rukaviček, plné noviny zvláštních teorií, jak to
dopadne. Vedle toho probíhalo konání valných hromad České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jež jsou pro českou společnost bezvýznamné.
Pro mne je lednový čas obdobím cestování, jsem pozván na třináct valných hromad
(dále VH). Pokusím se níže nastínit poněkud odlišný pohled na jejich průběh.
Naši členové určitě jdou na VH oblastí se zájmem o věc. Letošní vystoupení by se dala
shrnout téměř všude do dvou témat: kritérium nejnižší ceny u veřejných zakázek a novela
autorizačního zákona v § 19 – vypracování dokumentace, zejména v oboru pozemních
staveb. Nebudu se ani o jednom rozepisovat, neboť se jim věnuje dostatečná pozornost na webových stránkách Komory i v Z+i. Na všech VH je snaha o dobrou přípravu
a následné setkání s přáteli, což platí jednoznačně o všech VH.
Seriál začal v Hradci Králové, kdy se předseda oblasti jako vždy pustil zostra do
Představenstva ČKAIT, takže na nás nezůstala nit suchá. Nevadí mi to, dokážu na místě
samém podat vysvětlení jeho některých nepřesností, ale i ocenit faktickou připomínku. Je
mi vždy sympatické potkat se s wroclavskou delegací a také předávat studentům ocenění
jejich práce. Z Hradce jsem se vydal druhý den do Jihlavy. Tentokráte se VH konala v gotickém sále jihlavské radnice. Týden jsme zakončili v Plzni v krásném sále Měšťanské besedy.
Druhý týden začínal v Pardubicích – je mi líto, že nobility kraje i města řeknou své na
začátku VH a potom musí pryč. Škoda, protože neslyší naše připomínky. Přesto zůstalo
pár starostů a ti se okamžitě zapojili do diskuse. Jedním z námětů se mimochodem stal
výkon autorského dozoru. Přes čtyřicet let jsem si myslel, že vím, co je autorský dozor.
Mnoho věcí se však změnilo. Autorský dozor si někde pletou s autorskými právy. Dokonce
je někde zadáván zhotoviteli stavby (alespoň tak bylo řečeno v Pardubicích). Neskutečné!
Nepovedlo se v novele stavebního zákona zakotvit povinnost investorovi objednat výkon
autorského dozoru, a to nejenom pro veřejné zakázky. Praha je mojí oblastí, kde také
mohu hlasovat. Vyjádřeno v procentech, chodí nás však na VH málo, i když 367 přítomných je nejvyšší počet ze všech VH.
Do Českých Budějovic jezdím rád, protože jsem jezdíval do „Budějic“ o prázdninách
a mám tam několik spolužáků. Valná hromada proběhla v kongresovém sále nově renovovaného hotelu. Ing. Hladík, předseda oblasti, je ve vedení jednání zručným, a tak VH
proběhla hladce. Myslel jsem, že ještě chvíli před odjezdem na nádraží pohovořím s přáteli, nebyl však čas, najednou jsem byl doslova vehnán do auta a odvezen na nádraží.
Tímto se tedy všem omlouvám za svůj odchod bez rozloučení. Vlak vyjel v šest hodin, včas.
Snaha byla dobrá, mohli jsme být v Praze o hodinu dříve. Nebyli. Před Táborem nějaký
nešťastník skočil pod protijedoucí vlak. Nevím, proč v době mobilních telefonů a jiných ▶
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možností nejsou schopni zaměstnanci ČD poskytnout lidem relevantní informace. Festina lente – spěchej pomalu – se vždy vyplatí.
Do Prahy jsme místo v osm večer tedy přijeli o půlnoci.
Závěr dalšího týdne se konal v Ústí nad Labem a před námi byl
slezsko-moravský týden. Ten je vždy náročný, ale najde se čas posedět večer s přáteli a popovídat si s nimi nejenom o věcech komorových, zůstane čas i na soukromí. Mám rád tato setkání. Letos
v Olomouci byl s námi na večeři Ing. Rozsypal, který mě velmi mile
překvapil širokým záběrem znalostí poezie, literatury. V Brně se rád
zastavím s profesorem Zdeňkem Šmerdou a mým přítelem Mirkem
Loutockým. Tihle dva mladí kluci představují encyklopedii moudrosti. Když Mirek navíc zavzpomíná na svůj pobyt v Mongolsku,
kdy kolegové měřili rychlost v řece pomocí tzv. Argalovy metody,
a Zdeněk přidá něco o parašutismu, čas před odjezdem domů
je pryč. Pánové mi jistě prominou mírnou nezdvořilost v oslovení.
Brněnská VH bývá dobře navštěvována, ale v poslední době je
poněkud klidná. Letos tomu tak bylo jen do doby, než vystoupil
jeden člen, který věnoval svůj diskusní příspěvek cenám komunikačních staveb. Nic zvláštního. Až na to, že to vyprovokovalo kolegu sedícího vzadu, jenž se do té doby neprojevoval. Vstal v celé
své velikosti a s hlasitým projevem, ulevuje si razantním křikem
o rozkrádání, zrychloval a zvyšujícím se hlasem se blížil dopředu.
Najednou si asi uvědomil, že vyčerpal odborné téma, a tak završil své angažmá výkřikem: „A proto volte Tomio Okamuru.“ Pozdě,
v tu dobu jsme byli všichni již postaveni před rozhodnutí, koho
v druhém kole zvolíme.
V Brně jsem se chtěl trochu blýsknout a pozdravit přítomné brněnským hantecem, ale také se rozloučit. Valného úspěchu jsem nedosáhl. Možná nebylo ode mne očekáváno nic jiného než seriózní
vystoupení. Možné je však i vysvětlení, jehož se mi dostalo od kamaráda, Brňáka, který mi řekl, že mi nerozuměl. Tradice se vytrácejí,
moje žižkovské rodiště již dávno nemá svou mluvu a tak tomu bude
v rámci globalizace i v jiných částech naší zemičky. (Mimochodem:
správnost hantecu byla konzultována se znalcem par excellence.)
Končili jsme v Liberci, kde posunuli začátek oproti minulosti o hodinu dopředu, což mi bylo sympatické, protože to znamenalo, že se
dostanu dříve domů. Jenomže zvyk je železná košile.

• Cena ČKAIT

Kolegyně určená k vedení VH nikde nebyla, asi si nevšimla změny
zahájení. Předseda oblasti nakonec pozměnil program a přednesl
zprávu o činnosti. Mezitím chudák paní inženýrka, celá uřícená, se
ujala své určené role a VH se dostala do obligatorního průběhu.
Přece jenom vše proběhlo ale poněkud jinak. Skupina techniků byla
připravena si to s Komorou vyřídit, a když s Komorou, tak pochopitelně se mnou, ale od toho jsem předsedou, abych mohl za všechno. O co šlo? Především o interpretaci § 19 autorizačního zákona
a možnosti práce techniků z oboru pozemní stavby. Já sám, když
jsem uvedené znění četl, měl jsem s jeho výkladem mírný problém.
Jsem rád, že jsme našli společnou řeč s MMR ČR a naši technici
mohou pracovat stejně jako v minulosti v rozsahu svého oboru.
Podrobnosti jsou k této kauze jak na webových stránkách Komory,
tak na stránkách MMR ČR. Co mne však překvapilo, byla neznalost přítomných techniků komorových řádů. Dost razantně jich několik vystoupilo s názorem, že technici jsou v Komoře diskriminováni,
ani jeden totiž není zastoupen v představenstvu. Před touto diskusí
však proběhlo odsouhlasení delegátů na Shromáždění delegátů
ČKAIT a nezaznamenal jsem jedinou odezvu na změnu nebo doplnění delegátky. Takže vážení přátelé technici, není vás v Komoře
málo, abyste nemohli své názory uplatnit, začněte však, prosím,
u sebe a na svých oblastech konstruktivně pracovat.
Jihlava, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín valné hromady doplňují
vystoupením místních dětských souborů, což je vždy milé.
Celkově jsem toho názoru, že valné hromady mívají dobrou úroveň.
Samozřejmě se někdy vyskytnou drobné „překlepy“, ale vždy vidím
snahu sdělit něco zajímavého všem, kteří přijdou. Nejedná se
jen o VH, ale i pracovní setkání. V Ostravě jsem měl jednání
se zástupci Fakulty stavební VŠB – TU, v Brně se zástupci Veletrhů
Brno, a.s., ve Zlíně s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR
dr. Gajduškovou. Všechna taková setkání vedou k posílení prestiže
Komory. Ve Zlíně a Karlových Varech jsem jednal s hejtmany.
Děkuji všem oblastním výborům za dobrou práci a pokusím
se k vám opět přijet na stavbu roku nebo při jiné příležitosti.
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Vyhlášení cen IX. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2012.

O devátý ročník soutěže byl v roce 2012 velký zájem, o čemž svědčí 32 přihlášených soutěžních prací členů Komory:
• Ucelený větrací systém Bytovent (účastník: Ing. Josef Cuhra,
Údolní 33, Brno (účastník: Ing. Petr Kniha, DELTAPLAN spol. s r.o.,
LI-VI Praha spol. s r.o., spoluautoři: Ing. Radislav Krupa,
spoluautoři: Ing. Michal Walla, Ing. Miloš Keltner);
Ing. Lukáš Cuhra, Ing. Pavel Černoch, Vladimír Jakimčík);
• Nový Tyršův most v Přerově
• Koncová odlehčovací komora (účastník: Ing. Michal Sedlá(účastník: Ing. Milan Komínek, AF-CITYPLAN s.r.o., spoluautoři:
ček, Ph.D., KO-KA s.r.o., spoluautor: Ing. Pavel Fatka);
Ing. arch. Tomáš Koumar, prof. Ing. akad. arch. Alena
• Obvodní oddělení Policie ČR, Karlovy Vary –
Šrámková, Ing. Ladislav Dvořák, Ivana Šrámková);
zprovoznění objektu v rámci budování KŘP
• Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné –
(účastník: Ing. Hana Hrubá, TORION, projekční kancelář, s.r.o.,
Golf park Darkov (účastník: Ing. Lubor Dvořák, VOKD, a.s.,
spoluautor: Ing. Robert Špalek);
spoluautor: Ing. arch. Petr Labudek);
• Rekonverze plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic na koncertní sál • Pasivní administrativní budova Otazník
(účastník: Ing.Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s.,
(účastník: Pavel Gelnar, INTOZA s.r.o., spoluautoři:
spoluautoři: Ing. Miloslav Lukeš, Ing.Hana Šeligová);
Ing. arch. Radim Václavík, Ing. Jaroslav Habrnal,
• Parkovací dům v areálu spol. Telefónica O2 Czech Republic a.s.
Ing. Michal Havlíček);
(účastník: Ing.Vladimír Vančík, CSc., VIN Konsult s.r.o.,
• Zvedací lávka ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
spoluautoři: Ing. Michal Svoboda, Zdeněk Ondrůšek);
(účastník: Ing. Petr Pchálek, DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.,
• Malá vodní elektrárna Litoměřice – zajištění stavební jámy
spoluautoři: Ing. Martin Vilč);
v prostředí artéských tlakových vod
• Přístavba a nástavba ob. č.p. 105 na parcele č. 480
(účastník: Ing. Karel Staněk a Ing. Oldřich Neumayer, CSc.,
a objektů na parcele č. 481/3, 483/2 Vlčnov u Starého
FG Konsult, s.r.o., Pöyry Environment a.s., spoluautoři:
Jičína, se změnou užívání na ubytovací zařízení
Ing. Pavel Metelka, Ing. Ladislav Košíček);
(účastník: Ing. Josef Vitásek, spoluautor:
• Otevřené zahrady a poradenské centrum NNO,
Jana Lončáková – Ateliér Jana);
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• Přeložka silnice II/156 a II/157 v Českých Budějovicích
„Zanádražní komunikace“ – stavba 2/1
(účastník: Ing. František Stráský, Ing. František Stráský
– Ateliér SIS, spoluautor: Ing. Martina Opelková);
• Most ev. č. 146-001 Hluboká nad Vltavou –
náhon a most ev. č. 146-002 Hluboká nad Vltavou
(účastník: Ing. František Košán, Pontex, spol. s r.o., spoluautoři:
Ing. Jan Komanec);
• Silnice II/154 konec obce Branná –
začátek města Třeboň a stavba mostu ev. č. 154-014
a 154-015 (úsek č. 9) – část A
(účastník: Ing. František Košán, Pontex, spol. s r.o., spoluautoři:
Ing. Radek Lukeš, Ing. Jáchym Martin – ZESA spol. s r.o.);
• Přístaviště Lannova loděnice v Českých Budějovicích
(účastník: Ing. Daniel Vaclík, VH-TRES s.r.o.);
• Retenční vodní nádrže v k.ú. Valtínov (účastník:
Ing. Vilém Šedivý, Ing. Vilém Šedivý – projektová činnost);
• Kongresové centrum Staré Město
(účastník: Vladimír Vránek, Navláčil stavební firma, s.r.o.,
spoluautoři: autor díla – Ing. arch. Jan Konečný –
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.);
• Vila u lomu (účastník: Ing. Jiří Pavlů, ASANO, spol. s r.o.,
spoluautoři: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek,
Ing. arch. Jana Medlíková);
• Přestavba základní školy na pasivní dům – Dubňany
(účastník: Zdeněk Káňa, Úsporné bydlení s.r.o., spoluautor:
Ing. arch. David Vašíček);
• Rehabilitace a restaurování Vily Tugendhat v Brně
(účastník: Ing. Michal Malásek, UNISTAV a.s.,
spoluautor: OMNIA projekt, s.r.o.);
• Náhrada opláštění obvodového pláště z Boletických
panelů u administrativního objektu společnosti
NTS-reality a.s., Křenová 409/52 v Brně
(účastník: Ing. Jiří Duda, STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.,
spoluautor: Ing. Robert Balák);
• Stavba silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského
(účastník: Ing.Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.,
spoluautoři: Ing. Jiří Smrž, Ing. arch. Jindřich Kaněk,
Ing. Radek Pachl, Ing. Vít Tachovský, Ing. Jiří Pechman);
• Hangár pro lakování letadel – Letiště Mošnov
(Účastník: Ing. Jiří Skyva, I.K.SKYVA, spol. s r.o., spoluautor:
Ing. Petr Sodomka, TAKENAKA EUROPE, GmbH);
• Výstavba skladových kapacit – Loukov.
Předpjatá betonová konstrukce nádrží na pohonné hmoty
(účastník: doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Stráský,
Hustý a partneři, s.r.o, Brno, spoluautoři: prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.,
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Pavel Kasal, Ph.D.,
Ing. Miloš Šimler, Ing. Miroslav Kroupa, Ing. Ladislav Michálek);
• Dostavba budovy Slovanského gymnazia v Olomouci –
konstrukční řešení (účastník: Ing. Stanislav Barák
a Ing. František Balcárek, Ing. Stanislav Barák,
Ing. František Balcárek, spoluautoři: ateliér – r, spol. s r.o.,
Uhelná 27, Olomouc, autor architektonického návrhu –
Ing. Miroslav Pospíšil, Hladík a Chalivopulos s.r.o., Pekařská 4,
Brno, řešení pohledových betonů fasády – Ing. P. Hladík);
• Olomouc, Tramvajová trať tržnice – Trnkova
(účastník: Ing. Jiří Vrublovský, Stavoprojekt Olomouc a.s.);
• Silnice I/26 Plzeň – Nová hospoda – přeložka
(účastník: Ing. Martin Mokrý, BERGER BOHEMIA a.s.,
spoluautoři: Petr Polák, Martin Netrval);
• Belánka – návrh nového veřejného prostoru
(účastník: Ing. Robert Špalek, TORION,
projekční kancelář, s.r.o., spoluautor: Ing. Hrubá);

• Snížení energetické náročnosti budov Škoda Power
(účastník: Ing. Eduard Trojánek, CGD, spol. s r.o.);
• Dřevěná lávka Samota
(účastník: Ing. Miroslav Sochorec, CB s.r.o.);
• Finanční úřad, č.p. 2921/4, 2921/6,
k.ú. Veselí nad Moravou
(účastník: Ing. Petr Badanko, Rapos, spol. s r.o.).
ceny
Hodnoticí komise předložila představenstvu návrh na udělení tří
hlavních cen a tří cen za ekologii. Představenstvo na svém zasedání 14. února 2013 schválilo předložený návrh a 16. března 2013
byly na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze předány ceny.
Hlavní cena
▶ Rekonverze plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic na koncertní sál
(účastník: Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s., spoluautoři:
Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Hana Šeligová)
Plynojem se stal po rekonverzi podle návrhu Ing. arch. Pleskota novým
kulturním centrem v Dolní oblasti Vítkovic. Ve vnitřním prostoru plynojemu byly vybudovány nové konstrukce – hlediště pro1500 diváků,
jeviště a další konstrukce potřebné pro zajištění provozu centra.
Vznikl tak gigantický prostor o objemu cca 110 000 m3, který se
využívá pro pořádání kulturních a společenských akcí.
▶ Nový Tyršův most v Přerově
(účastník: Ing. Milan Komínek, AF-CITYPLAN s.r.o., spoluautoři:
Ing. arch. Tomáš Koumar, prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková,
Ing. Ladislav Dvořák, Ivana Šrámková)
Tyršův most přes řeku Bečvu stojí na místě původního Tyršova
mostu, jenž byl po druhé světové válce zničen německými vojsky
8. května 1945. Jedná se o třípolový železobetonový most, ke středu vzepjatý. Podepírá jej dvojice betonových opěr a pilířů, čímž
se zachovává členění původního mostu. Na mostě je umístěna
výtvarná výzdoba symbolizující historii i současnost města. Most
má na krajích chodníky pro pěší a uprostřed dva komunikační pruhy, z nichž jeden slouží jako cyklostezka a druhý je určen pro jednosměrný provoz automobilů směrem z centra města. V mimořádných případech lze uvažovat o provozu obousměrném. Vydláždění
celého povrchu je navrženo z kamenných kostek tak, aby navázalo
na zadláždění obou předpolí. Most je široký 12,5 m a délka přemostění činí 71,5 m. Most byl slavnostně otevřen 8. května 2012.
▶ Stavba silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského
(účastník: Ing. Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.,
spoluautoři: Ing. Jiří Smrž, Ing. arch. Jindřich Kaněk,
Ing. Radek Pachl, Ing. Vít Tachovský, Ing. Jiří Pechman)
Severozápadní část Velkého městského okruhu, označovaná VMO
Dobrovského, jejíž hlavní součástí je Královopolský tunel, je největší
a nejvýznamnější dopravní stavbou v Brně v posledním desetiletí.
Samotný Královopolský tunel délky cca 1260 m je unikátní stavbou
nejen v ČR, ale i v evropském měřítku. Důvodem pro toto tvrzení je
zejména originální způsob ražby s členěním na šest dílčích částí,
velmi nízké nadloží s hustou městskou zástavbou nad oběma tunelovými troubami a geologické poměry – celý tunel je vyražen pouze v neogenních jílech, tzv. brněnských fíglech. Součástí stavby jsou
kromě tunelu i navazující úrovňové i mimoúrovňové křižovatky, mosty,
galerie a lávky pro pěší na obou předpolích, citlivě zasazené do
husté městské zástavby. Dopravní řešení této části VMO se muselo vypořádat s mnoha často protichůdnými požadavky, řeší tranzitní dopravu, rychlé a kapacitní propojení městských částí, napojení na stávající radiální systém a v neposlední řadě i místní a pěší
dopravu městských částí Královo Pole a Žabovřesky. To všechno
v silně urbanizovaném prostředí uvedených městských částí.
Architektonické řešení včetně souvisejících terénních a sadových ▶
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úprav dává celé stavbě díky citlivému zasazení do hustě zastavěné
oblasti města nezaměnitelný charakteristický výraz při maximálním
respektování ochrany obyvatel před negativními účinky dopravy.
Cena za ekologii
▶ Koncová odlehčovací komora (účastník:
Ing. Michal Sedláček, Ph.D., KO-KA s.r.o., spoluautor: Ing. Pavel Fatka)
Nově realizovaná koncová odlehčovací komora OK 1C na
kmenové stoce C v Maďarské ulici v pražské Bubenči nahradila
původní, kapacitně a provozně nevyhovující komoru typu „žabí
tlama“. Nová komora s přímou přelivnou hranou plní především
funkci regulační s částečnou retencí. Návrh nové odlehčovací
komory vycházel z koncepčního řešení celého povodí kmenové
stoky C zpracovaného v rámci Generelu odvodnění hlavního města Prahy (GO HMP).
▶ Otevřené zahrady a poradenské centrum NNO, Údolní 33,
Brno (účastník: Ing. Petr Kniha, DELTAPLAN spol. s r.o., spoluautoři:
Ing. Michal Walla, Ing. Miloš Keltner)
Jedná se o projekt „obálky budovy“, jejíž vlastnosti zaručují dosažení potřebných parametrů šetrné a energeticky pasivní budovy
s ohledem na architektonické požadavky.
▶ Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné – Golf
park Darkov (účastník: Ing. Lubor Dvořák, VOKD, a.s., spoluautor:
Ing. arch. Petr Labudek)

Vybudování golfového areálu a souvisejících budov vycházelo
z celkového záměru investora vybudovat v dané lokalitě příměstské
osmnáctijamkové golfové hřiště včetně zázemí a technického vybavení. Zastavované pozemky spadají do sanovaného a rekultivovaného území po důlní činnosti mezi řekou Olší a Stonávkou. Lokalita se
tak stala vhodnou pro výstavbu golfového areálu. Areál se nachází
v těsné blízkosti komunikace 1/59 mezi Karvinou a Ostravou. Tento
golfový areál je jedinečný tím, že jde o příměstský areál v hustě
osídlené oblasti – je tak velmi dobře přístupný jak pro místní obyvatelstvo městskou dopravou, tak i pro vzdálené pasanty s individuální dopravou. Zároveň se jedná – vzhledem k parametrům doznívajících účinků poddolování – o lokalitu nevhodnou, problematicky
nebo velmi nákladně zastavitelnou běžnou občanskou výstavbou.
Hodnoticí komise a Představenstvo ČKAIT byly postaveny před
úkol vybrat nejlepší, nejhodnotnější z 32 prací, z nichž každá
si zasloužila uznání za profesionalitu a odpovědnost k zadanému
úkolu. Velmi si vážíme autorů a spolupracovníků všech podaných
dvaatřiceti prací, jež dokumentují schopnosti a umění našich kolegyň a kolegů, a děkujeme za účast v soutěži. Autorům a spolupracovníkům vítězných prací srdečně blahopřejeme.
Ing. Pavel Pejchal, CSc.
předseda hodnoticí komise

Příprava a realizace staveb:
postřehy z činnosti předsedy oblasti
Snížení počtu staveb a nižší objem investic zasahuje významně mezi
naše členy v oblasti Plzeň. Setkáváme se mimo jiné i s nekvalitní
přípravou investic a postupem při výběrových řízeních orientovaných jen na cenu stavby.
Nejhorší situace podle našeho názoru panuje v pozemních stavbách pro nestátní sektor. Zatímco pro státní zakázky je zákonem
stanoven systém jejich přípravy, u ostatních prací bývá často jiný.
Systém bývalého postupného vývoje přípravy investice od jednoduché studie k prováděcím výkresům se na některých akcích zcela
zhroutil, a pokud celý pohled zjednodušíme, jsou bohužel někdy
zpracovávány dokumentace pouze pro přechod přes povolení
státními úřady.
Další cestou investorů, zejména u menších zakázek, je oslovení
stavebních firem přímo, bez konkretizovaného zadání nebo projektového podkladu k ocenění stavby. S touto cenou se pak dále počítá se všemi negativními důsledky pro stavbu. Nabídka není úplná,
rozsah stavby není pokryt zkoordinovaným projektem a cena má
být konečná. To přináší problémy přímo realizačním firmám.
Nelze však vidět pouze negativa, existují samozřejmě také dobře
připravené a probíhající stavby, zejména s dobrým přístupem ze
strany investora a spoluprací s projektantem.
Chybí prováděcí projekty
Dalším nedostatkem dnešního stavění jsou často chybějící prováděcí projekty. Ne každý investor je tak prozíravý, že chce v současnosti také platit prováděcí podrobné projekty, které bohužel dříve
bývaly běžnou součástí stavby a podle mého názoru pomáhají
stavitelům na stavbě. V lepším případě by je investor rád přesunul
na projektanta do rozsahu dokumentace stavebního povolení nebo
přímo na dodavatele v rámci ceny díla. A tak se někdy dostáváme
do situace, že se až těsně před prováděním na stavbě zjistí,
že bez podrobných výkresů to dál už na stavbě nejde. Improvizuje
se, včetně zahrnutí dalších úprav a změn materiálů.
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Bývá také často vyvíjen tlak na projektanty na rychlé dopracování
výkresů. Stačilo by jen, aby tato dokumentace nějakým závazným
způsobem musela být pro stavbu zpracována. Nejde však jen
o zpracování podkladu pro stavbu, ale i o archivování přijatého
technického stavebního řešení. Jedná se přece o podklad využitelný při další životnosti stavby a pro práce na budoucích stavebních
úpravách. Je tristní, že stavby staré jen několik let při následném
návrhu úprav nemají například konstrukční výkresy nosné konstrukce
nebo konstrukčních skladeb. Je také na místě připomenout pečlivost
jednotlivých investorů o dokumentaci hotových staveb a důslednost
kontroly obsahu dokumentace všemi účastníky výstavby.
Naši členové, ať již v pozice projektanta nebo dodavatele, nemají
zatím zákonnou možnost působit na investora, aby dané výkresy
byly předem řádně zpracovány. Jde o otázku smluvní a bohužel
i přesvědčovací. Je však nutno říci, že pro rozsáhlé stavby bývá
stav přípravy lepší. Záleží také na tom, kdo nebo jaká kancelář
stavbu připravovala nebo projektovala. Musíme říci, že úroveň
dokumentace je však často obsahově rozdílná a odvislá od zkušeností, zodpovědnosti, ale i od ceny za tuto práci. Přesto však
první kritérium zní, aby práce byla technicky a obsahově správná.
To je základním úkolem členů naší oblasti a Komory vůbec, jako
garanta výběru osob, které autorizovanou činnost čili odbornou
vybranou stavební činnost provádějí.
Cena
Není také správné, že hlavním kritériem hodnocení díla je cena.
Oceňování staveb pro nabídky se často provádí podle nedostatečně propracovaných technických podkladů a forma zadávání
prací mimo státní sektor není jednotná. Forma soutěží bohužel také
není ze strany investora dobře a dostatečně kvalifikovaně připravována a vyhodnocována. Jediné kritérium absolutně nejnižší ceny
přivádí všechny zúčastněné na výstavbě do dalších potíží. Výjimkou
jsou některé státní zakázky s řízením podle interních propozic
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zadávacích institucí nebo podle zkušeností a podle zákona o veřejných zakázkách.
Nelze však popisovat jen daná negativa. Takto bychom mohli uvedené problémy dále rozebírat. Je však dobré pojmenovat a pokusit
se stanovit hlavní problémy současné výstavby.
Hlavní problémy současné výstavby
Jedná se, podle mého názoru, o tyto problémy:
• nedostatečná obsahová a technická úroveň zadávací
dokumentace výběrových řízení;
• orientace pouze na cenu, ale ne na kvalitu návrhu;
• oceňování staveb podle nedostatečných technických podkladů;
• krátký čas na přípravu stavby včetně projektů
a zajištění povolení;
• nedostatečné podklady a podklady o technologii ve stavbě
dodávané se zpožděním;
• častá absence prováděcí dokumentace staveb;
• koordinace technického řešení a činností, v projektu
a na stavbě (dozory);
• změny norem a předpisů včetně nárůstů požadavků zákonů;
• řád a jednotnost v ocenění vlastní projektové
a inženýrské práce.
Myslím, že o těchto problémech, které jsem vyjmenoval, víte a možná byste doplnili další. Problematika by si jistě zasloužila podrobnější popis a rozbor. Celá věc se řeší i ve vedení Komory. Je potřeba
se pokusit postupně hledat a najít postup ke zlepšení dané situace.
Je škoda, že v České republice neexistuje jednotný a samostatný
metodický a řídící orgán na úrovni ministerstva nebo mezirezortního
úřadu, který by koncepčně a pravomocně mohl řídit a rozhodovat
v oblasti přípravy investic, koordinace předpisů, koncepčních prací
a stavebních činností vůbec. Tyto činnosti se podle mého názoru
tříští mezi více subjektů a ministerstev.
Jednotné koncepční a koordinační vedení včetně sjednocení
stavebně právních a investičních předpisů pro všechny stavby
bez rozdílu postavení investorů by, myslím, velmi pomohlo nejen
v Komoře, ale především našim členům při řešení každodenních
úkolů spojených s vykonáváním jejich práce a práce autorizovaných osob v procesu výstavby.
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

Může autorský dozor
provádět kterákoliv
autorizovaná osoba?
Polemika se stanoviskem Legislativní komise ČKAIT.
V minulém čísle Z+i 04/2012 jsem si se zájmem přečetl zkušenosti
Ing.  Vlastimila Šmiřáka s veřejnými soutěžemi na autorský dozor,
které jsou podle jeho názoru vzhledem k autorům dokumentace
nehorázné, a následné stanovisko Legislativní komise ČKAIT, že
autorský dozor může provádět kterákoli autorizovaná osoba.
Chápu, co vede investory k vypsání veřejné soutěže na autorský
dozor. Jsou to často neúměrně vysoké finanční požadavky, jež
vznášejí autorizované osoby (členové ČKAIT i ČKA) pod vlivem
skutečnosti, že autorský dozor je pro stavby financované z veřejného rozpočtu povinný a investor nemá kam uhnout.

K tomu mám doporučení:
• pro investora – zahrňte cenu za autorský dozor již do veřejné
soutěže ve fázi výběru projektanta na zpracování projektové
dokumentace;
• pro autorizované osoby – nepoužívejte cenu za autorský
dozor jako prostředek k vyrovnání svých podhodnocených
nabídek a používejte ceny obvyklé;
• nabízí se ještě třetí cesta – protizákonná – vyhlásit veřejnou
zakázku na autorský dozor pro úzký okruh zájemců s předem
známým výsledkem.
Přesto se stanoviskem Legislativní komise ČKAIT zásadně
nesouhlasím. Ve spojení slov „autorský dozor“ jednoznačně
vnímám, že přísluší jen a pouze autorovi projektu (pominu výjimečné situace, jako je úmrtí nebo odejmutí autorizace). K tomuto tvrzení
mě vede i ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona, kde se
mimo jiné uvádí, že pro stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, pokud projektovou dokumentaci může zpracovat jen osoba
autorizovaná, zajistí stavebník autorský dozor projektanta,
popřípadě hlavního projektanta. Z této citace jednoznačně
vyplývá, že nemůže být veřejná soutěž na projektanta, popřípadě hlavního projektanta provádějícího autorský dozor, protože ten
je již znám z předchozí veřejné soutěže na dodávku projektových
prací. Obdobně lze vyvodit, že to, co platí pro stavby financované
z veřejných rozpočtů, platí i pro ostatní stavby.
Stanoviska Legislativní komise ČKAIT tam, kde není dán jednoznačný výklad zákona, by měla hájit zájmy autorizovaných
osob. Domnívám se, že v tomto případě tomu tak nebylo.
Ing. Milan Havlišta
člen redakční rady Z+i ČKAIT

Specializace energetické
auditorství – ano, či ne?
Jednou z autorizací, kterou ČKAIT uděluje, je energetické auditorství.
Není vyjmenovaným oborem podle zákona č. 360/1992 Sb., ale
pouze tzv. dílčí specializací podle § 6. Podmínkou pro získání této
autorizace je autorizace v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb či technika prostředí staveb. Autorizace zahrnuje nezávislé měření potřeby energie pro provoz budovy, zdroje
tepla, technologického zařízení nebo rozvodů energetického média a návrh řešení ke snížení spotřeby energie u stávajících budov
a prokázání hospodárné spotřeby u nových budov. To byla citace z publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby.
Zvláště v současnosti, kdy začala platit novela zákona o hospodaření energií a brzy budeme projektovat jenom domy s téměř
nulovou spotřebou energie, by se zdálo, že bez autorizace energetické auditorství se neobejde žádná projektová dokumentace,
ať se jedná o novostavbu, nebo obyčejné stavební úpravy.
Opak je pravdou a z vlastní zkušenosti mohu konstatovat:
• za uplynulých deset let se nikdo ke zkouškám v této autorizaci
v oblasti Hradec Králové nepřihlásil;
• autorizaci nikdo při předkládání dokumentace pro územní nebo
stavební řízení nepožaduje, stačí základní autorizace, například
pozemní stavby;
• autorizace je povolena pouze pro inženýry, co však ostatní,
touto skutečností diskriminovaní technici v oboru pozemní stavby,
technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb? ▶
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• autorizací energetické auditorství je v Komoře celkem 71,
tj. 0,25% všech autorizací.
V novele zákona o hospodaření energií se ukládá stavebníkovi
povinnost doložit při podání žádosti o stavební povolení nebo
ohlášení stavby průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz
může zpracovat příslušný energetický specialista – fyzická osoba,
jež je držitelem příslušného oprávnění udělovaného Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR. K udělení oprávnění je potřeba složit
odbornou zkoušku a prokázat odbornou způsobilost (střední
či vysokoškolské vzdělání technického směru nebo stavebnictví).
Žádné slovo o ČKAIT, natož o jeho autorizaci energetické auditorství.
Zdá se, že nám tady ujel vlak. V této situaci se nabízejí dvě možnosti:

• okamžitě začít jednat a prosadit členy ČKAIT, autorizované
v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb nebo
technika prostředí staveb jako nejvhodnější po odborné
stránce, tj. vzdělané osoby pro zpracování průkazů
energetické náročnosti budov, popřípadě navrhnout obor
energetické auditorství jako automatický předpoklad bez
dalšího prověřování pro zpracování průkazů;
• vzhledem k výše popsanému stavu utlumit autorizaci energetické
auditorství až k jejímu úplnému vypuštění z materiálů ČKAIT.
Já jsem pro druhou variantu. A vy?
Napište nám své názory

Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové

Nový správce pojištění ČKAIT
Stala se jím společnost GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Níže odpovídá Ing. Petr Salač, regionální ředitel firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o.,
na otázky Ing. Františka Mráze, místopředsedy ČKAIT.
Na základě výběrového řízení jste
byli od 1. ledna 2013 vybráni jako
nový pojišťovací makléř pro ČKAIT.
Jaká je vaše úloha?
Naší úlohou je správa pojistných zájmů
jednotlivých autorizovaných osob, pomoc
při likvidaci škod a reporting.
Změnila se v něčem nová rámcová
smlouva?
V nové rámcové smlouvě jsme jako nový
makléř vyjednali se staronovým pojistitelem, tj. pojišťovnou ČSOB, například
rozšíření územního krytí na členské státy
Evropské unie. Další novinkou je, že současně jsou autorizované osoby pojištěny i na
plnění škod z nemajetkové újmy s limitem
plnění do 100 000 Kč a možností navýšení až do 500 000 Kč. Nová rámcová
smlouva navazuje na předmět činnosti AO
a je pro ně doslova ušitá na míru.
Co se rozumí pod pojmem nemajetková újma?
Nemajetková újma je újma psychického
rázu. Podle ustanovení § 11 občanského
zákoníku má každý právo na ochranu své
osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Všechny tyto atributy požívají právní
ochrany. V případě, že někdo neoprávněně zasáhne do práva na ochranu osobnosti a způsobí tím jinému imateriální újmu, je
za takovou újmu odpovědný a poškozený
může nárokovat odškodnění vzniklé nemajetkové újmy. Příklad: chybou v projektu dojde ke zřícení stavby a smrtelnému úrazu
dělníka, což je právě neoprávněný zásah
do zdraví člověka a narušení psychického
zdraví jedince, tedy vznik psychické újmy
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pozůstalých. Ti v takovémto případě mají
nárok na odškodnění za psychickou újmu.
Zaviněná smrt blízké osoby může tedy
za určitých okolností představovat natolik vážnou nemateriální újmu pro rozvíjení
a naplňování osobnosti pozůstalého, že
může být kvalifikována jako újma snižující
jeho důstojnost či vážnost ve společnosti.
Pozůstalým tedy náleží i náhrada vzniklé
nemajetkové psychické újmy, která způsobila zásah do jejich osobnosti. Výši
odškodnění určuje vždy soud.
Vyjednali jste ještě nějaké další zajímavé
změny v rámcové smlouvě?
Je jich více, ale zmínil bych ještě alespoň dvě,
a to, že autorizované osoby mají možnost
dokoupení základního limitu 250 000 Kč,
což znamená, že pokud autorizovaná
osoba vyčerpá svůj základní limit nebo
jeho část škodou a nemá další připojištění, může si přikoupit do konce pojistného
období znovu tento limit nebo jeho část za
jednotnou cenu 1000 Kč.
Změnou je i to, že tzv. udržovací pojištění
je zahrnuto přímo v této smlouvě. Dříve se
to řešilo samostatnou smlouvou.
Máte nějaké řešení pro ty, kterým
nestačí základní,
tzv. „komorové“pojištění?
Součástí naší práce pro autorizované
osoby je samozřejmě i pomoc při sjednání připojištění nad limit toho základního.
Autorizované osoby se mohou připojistit
de facto na libovolnou částku. Pokud využijí přihlášky k připojištění, která je mimochodem součástí nové rámcové smlouvy, limit
pojistného plnění je 15 milionů. Přihláška
platná od 1. února 2013 je navíc společná jak pro osoby fyzické, tak právnické,

pokud fyzická osoba má v osobě právnické
statut majitele nebo jednatele.
Další možností je to, že nás autorizovaná
osoba vybaví svou plnou mocí a my poptáme pojistný trh a předložíme více nabídek,
ze kterých si může vybrat.
Shrnul bych na tomto místě spektrum možností pojištění, které můžeme autorizovaným osobám nabídnout:
• základní pojištění profesní odpovědnosti
AO plynoucí z rámcové smlouvy ČKAIT;
• individuální pojištění profesní
odpovědnosti nad limit rámcové smlouvy;
• udržovací pojištění;
• individuální pojištění na kontrakt;
• individuální pojištění podle potřeb AO;
• pojištění autorizovaných inspektorů.
V této souvislosti je třeba zeptat se i na
řešení škod.
Ano, škody nás potkávají i v tomto oboru
a tuto kapitolu bych začal citací:
Chammurapiho zákoník (1728–1686 př. n. l.)
(229) Jestliže stavitel postavil někomu dům
a své dílo neudělal pevně a dům, který postavil, spadne a usmrtí majitele domu, bude
tento stavitel usmrcen.
(232) Jestliže zničil majetek, vše, co zničil, nahradí; a poněvadž dům, který postavil, neudělal pevně a tento dům spadl, postaví ze
svých vlastních prostředků dům, který spadl.
Tato ustanovení Chammurapiho zákoníku se běžně citují ve více materiálech vydaných ČKAIT. Přemýšleli jste někdy nad
nimi? Jejich obsah určitě vyzývá k zamyšlení, jaké výhody přináší současná doba.
Kdyby v době Chammurapiho existovalo pojištění, nemusel by se tento jeho
zákon aplikovat. Nejen že by byla zachráněna spousta životů, ale kompenzace způsobené škody by byla zajisté efektivnější

z činnosti komory

Opravdu trefné! Je vidět, že už i naši
předkové chybovali a řešení bylo poplatné době, proto se vrátím k současnosti. Jak pomáháte v této situaci našim
členům – autorizovaným osobám?
Řešení těchto nepříjemných situací je samozřejmostí a jednou z hlavních náplní naší
práce a pomoci. Při řešení škod doporučujeme: Nikdy neuznávat před poškozeným
odpovědnost za škodu, neslibovat úhradu
nároku, neplatit v žádném případě náhradu škody! Vždy nás však kontaktovat, a to
proto, aby již od počátku řešení škodních
událostí byla naše společnost, která má
s nimi zkušenosti, propojovacím bodem
mezi autorizovanou osobou, poškozeným
a pojišťovnou. Makléř by měl být vždy první osobou, na kterou se obrátíte při řešení pojistné událostí. Makléř ví koneckonců
nejlépe, jak postupovat v těchto situacích.
V souvislosti s tématem řešení škod se společnost GrECo JLT Czech Republic s.r.o
zavázala spolupracovat s ČKAIT a AO při
likvidaci všech škod, které budou kryty i pojistnými smlouvami předcházejícími nově
uzavřené pojistné smlouvě tzv. retroaktivní
krytí škod.
Téma pomoci při řešení škod bych shrnul
v těchto několika bodech:
Naše společnost jako makléř ČKAIT:
• přijímá od AO hlášení o uplatněném
nároku poškozeného;
• komunikuje s AO o doplnění podkladů
pro likvidaci škody;
• komunikuje s pojišťovnou o vzniklém
nároku a přenáší požadavky na AO;
• pomáhá formulovat podstatu škody
s ohledem na pojištěná rizika;
• kontroluje postup likvidace ze strany
pojišťovny;
• rozporuje výše výplaty v případě krácení.
Tyto informace jsou, z mého pohledu,
pro naše členy velmi zajímavé. Zmínil jste
vaše zkušenosti. Jaké konkrétně jsou?
Již od počátku se naše společnost profilovala i jako makléř pro pojištění komor.
V současné době mj. spravujeme Komoru
daňových poradců, Svaz účetních, řešíme
připojištění autorizovaných architektů a insolvenčních správců. Stran pojištění profesní odpovědnosti, řešení připojištění a likvidace škod máme tedy obrovské zkušenosti.
Kam a na koho se mají naši členové obrátit v případě řešení škod, připojištění
nebo dalších dotazů?
Veškeré informace, smlouvu, přihlášky
i hlášení škod najdete na webu:
www.ckait.cz, v sekci pojištění AO

(www.ckait.cz/pojisteni-ao).
V případě jakýchkoli potřeb týkajících se
pojištění AO ČKAIT, prosím, kontaktujte:
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Veveří 111, 616 00 Brno
e-mail: ckait@greco.cz
kontakt: Ing. Petr Salač
tel.: 724 488 308
e-mail: p.salac@greco.cz ◼

Bilance Dozorčí
rady ČKAIT za
uplynulých šest let

podá stěžovatel osobně), obdrží evidenční
číslo oblastní kanceláře a v co nejkratším
termínu se přeposílá na kancelář Komory
v Praze. Pro lhůty disciplinárního šetření
je rozhodující datum prvního podání!
Počty řešených stížností v letech 2002 až
2012 zachycuje graf 1.
Pokud se podíváme na vývoj stížností v uplynulém období, můžeme říci, že první zlomový nárůst nastal mezi lety 2005 a 2006
(nárůst o jedenáct stížností). Od uvedeného
roku neklesl počet stížností pod 74 – s tím,
že nejvíce stížností (87) bylo v roce 2009.
Další postup šetření stížnosti koriguje
a řídí tajemník DR s předsedy obou DK.
Předseda DK určí člena DK (většinou to
kopíruje příslušnou oblast, podle zařazení
AO v ní), který danou stížnost šetří (je tedy
šetřitelem stížnosti). Stěžovatel i stěžovaný
– autorizovaná osoba jsou informováni
zahajovacími dopisy o začátku řešení stížnosti. Stěžovatel obdrží potvrzení o přijetí
stížnosti a zprávu, že bylo zahájeno disciplinární šetření v souladu se zákonem
č. 360/1992 Sb. V případě nutnosti je požádán o doplnění stížnosti.

Jedním ze stěžejních bodů činnosti Dozorčí
rady ČKAIT (dále v textu DR) je šetření
podnětů a stížností vůči Komoře nebo jejím členům, tedy autorizovaným osobám.
Disciplinární šetření probíhá v souladu se
zákonem č.  360/1992 Sb., v platném
znění, a podle vnitřních předpisů Komory –
organizačního řádu ČKAIT, profesního
a etického řádu ČKAIT a disciplinárního
a smírčího řádu ČKAIT a interních pravidel pro činnost Dozorčí rady ČKAIT,
87
80 79
80
Dozorčích komisí ČKAIT (dále v textu DK)
75
74
73
a jejich součinnost s orgány ČKAIT, kde je
62
podrobně rozpracována kontrolní činnost
53 50 54
Dozorčí rady ČKAIT v rámci Komory.
Disciplinární šetření se zahajuje na základě
podaného podnětu či stížnosti na autorizovanou osobu. Z podání musí být patrné,
kdo je činí, které věci se týká (na koho je 2000: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
stížnost podávána) a podstata stížnosti.
Graf 1. Počty řešených stížností v letech 2002–2012
Podání musí být písemné, případně přes
datovou schránku, či zaslané elektronicStěžovaný – autorizovaná osoba je písemky (s ověřeným elektronickým podpisem),
ně, formou doporučeného dopisu informonebo musí být zapsáno ústně do protokován, že ČKAIT obdržela stížnost na jeho
lu. U e-mailových podání bez zaručeného
osobu. Kopie stížnosti je přiložena a určí
elektronického podpisu je stěžovatel vždy
se přesný termín, do kterého se má možpožádán o písemné potvrzení v soulanost písemně ke stížnosti vyjádřit, včetně
du se správním řádem. Anonymní stížnosti
poskytnutí dokladů, jež stanovisko stěžovase pouze evidují (není možné informovat
ného dokazují. Současně se mu sdělí jméstěžovatele o zahájení řízení, průběhu
no šetřitele stížnosti a spojení na něj. Je vya výsledku). Je možné pozvat stěžovanou
zván, aby předložil ke kontrole DAO a je
osobu na kontrolu DAO a při této příležipozván k ústnímu jednání. Termín u oblastní
tosti se informovat o stěžované věci.
kanceláře Praha určuje po dohodě se šetřiPři ústním podání (pokud stížnost stěžoteli tajemník DR.
vatel nemá napsánu a připravenu) se
Šetřitel stížnosti obdrží kopie získaných dostížnost zapíše, v souladu se zákonem
kumentů, případně je mu zapůjčena celá
č. 500/2004 Sb. (správní řád) podle § 37
složka stížnosti. Postupně přicházející ma(podání). Pokud přijde stížnost přímo na
teriály, doplnění, písemná vyjádření stěžokancelář (ať už poštou, případně osobvaného předává tajemník Dozorčí radě
ně), dostane přiděleno evidenční spisové
ČKAIT – ať už v papírové formě, nebo pročíslo z knihy došlé pošty a chronologicstřednictvím pošty. Přednostně podle možké pořadové číslo stížnosti v daném roce
ností a rozsahu se materiály skenují a za(každý rok se začíná od čísla 1 a končí číssílají v elektronické formě ve formátu PDF
lem posledním stížnosti podle počtu stížnosk dalšímu využití.
tí v daném roce). Pokud přijde stížnost na
Stížnosti se sledují a vyhodnocují podle
oblastní kancelář (ať už poštou, případně ji
následujících hledisek: ▶
počet stížností

než kompenzace metodou připomínající:
„oko za oko, zub za zub“.
Proti úmyslné chybě se pojistit ovšem nelze!
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Stěžovatelé se dělí do následujících kategorií: investor či stavebník, dále orgány
státní správy (stavební úřad, Státní fond
životního prostředí, orgány hasičského záchranného sboru a jiné), dále ČKAIT nebo
jeho orgány a v neposlední řadě ostatní
osoby či zájmové organizace, tj. především sousedé stavebníka či investora.
Počty disciplinárně řešených AO v uplynulých letech zachycuje graf 2. Tyto počty
jsou ovlivněny počtem zahájených disciplinárních šetření při nezaplacení členského
příspěvku ČKAIT. Z přehledu vyplývá, že
došlo ke změně podílu stížností od stavebníka a investora, narostly ty ostatní. Někteří
stěžovatelé si podáním stížnosti řeší své nedobré vztahy se sousedy, případně stěžovatelé-investoři se chtějí přes pojištění AO
dostat buď k finančním prostředkům, nebo
využít závěr Komory při soudních projednáváních sporů. Současně lze konstatovat, že
v procesu stížností stěžovatelé čím dál častěji využívají služeb advokátů a advokátních kanceláří, což klade značně zvýšené
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Počty disciplinárně řešených AO v uplynulých letech

nároky na kvalitu prováděného disciplinárního šetření a odůvodnění usnesení o zastavení, případně žalobních návrhů.
Jedním z prohřešků AO bývá porušení
jejich povinností vůči Komoře (§ 6 odst. 5,
písm. a) profesního a etického řádu ČKAIT),
tedy nezaplacení členského příspěvku stanoveného Shromážděním delegátů ČKAIT.
AO je potom upozorněna kontrolními orgány, že bylo zahájeno disciplinární šetření
z důvodu neuhrazení členského příspěvku. Stanoví se termín, do kterého je možné
členský příspěvek uhradit bez dalšího disciplinárního postižení. Pokud není v této lhůtě
uhrazen, podává Dozorčí rada ČKAIT
žalobní návrh na zahájení disciplinárního
řízení. Výši disciplinárního opatření přitom
stanovuje podle předchozích prohřešků
AO v této oblasti. Další možnou příčinou je
zanedbání povinnosti AO oznámit podle
§ 6, odst. 5, písm. b) PEŘ oblastní kanceláři
Komory změny adresy či kontaktní adresy.
Další členění při disciplinárním šetření je
podle druhu provinění, v rámci jedné stížnosti se může objevit více druhů provinění.
U porušení členských povinností se uvádějí
počty podaných disciplinárních opatření
Stavovskému soudu ČKAIT pro nezaplacení členského příspěvku v jednotlivých letech.
Pokud nebylo provinění vznesené ve stížnosti prokázáno, disciplinární šetření se
zastaví podle § 16 disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT, o čemž jak stěžovatel, tak
autorizovaná osoba obdrží zprávu.
Pokud došlo ze strany stěžovaného k porušení § 12, odst. 1 autorizačního zákona,
ve znění pozdějších předpisů, podávají
kontrolní orgány ČKAIT žalobní návrh na
zahájení disciplinárního řízení s AO s uložením disciplinárního opatření podle § 20
autorizačního zákona (musí být podána
k Stavovskému soudu ČKAIT do šesti měsíců od podání stížnosti). Stěžovatel je

informován o předání žalobního návrhu
Stavovskému soudu ČKAIT a o výsledku
bude na požádání informován soudem po
ukončení disciplinárního řízení. U některých stížností ještě disciplinární šetření běží.
Do této kategorie byla zahrnuta i podaná odvolání, která jsou plně v kompetenci Dozoročí rady ČKAIT. V disciplinárních
opatřeních nejsou zahrnuta podání u nezaplacených členských příspěvků.
Dalším důležitým bodem je, jak kontrolní
orgány dohlížejí na řádný výkon činnosti autorizovaných osob v souladu s § 8
a § 9 organizačního řádu ČKAIT. Jedná se
zejména o odbornou úroveň činnosti a dodržování předpisů, které jsou nejčastějšími příčinami stížností. To kontrolní orgány
realizují především prostřednictvím prováděných kontrol deníků autorizovaných
osob (DAO), které organizují a provádějí
po oblastech členové dozorčích komisí.
AO mají příležitost vysvětlit problematiku vedení DAO, spolupráci s dalšími AO,
pojištění a dodržování rozsahu oprávnění. Počty provedených kontrol v minulých
letech zachycuje graf 3.
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Graf 3. Počty provedených kontrol v letech 2007 až 2012

V případě opakovaného se nedostavení je
podán návrh na zahájení disciplinárního
opatření s autorizovanou osobou. ◼
Ing. Miroslav Zicháček
tajemník Dozorčí rady ČKAIT

Některá rizika při provádění úprav nosných konstrukcí
v panelových domech
Dozorčí rada ČKAIT byla jedním z iniciátorů diskuse o rekonstrukcích prováděných
v panelových domech. Ukázalo se, že
mladá generace (ale často i starší generace) projektantů není zcela dostatečně
seznámena s problematikou navrhování
těchto domů, uživatelé bytů nemají často
jasno, co je nosným prvkem v konstrukčním systému, designerská studia navrhují
krásné obrázky nových koupelen či jiných
úprav bytů, aniž by byla stavebními odborníky, stavební úřady v některých případech
více než důsledně respektují požadavky
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stavebního zákona z hlediska mechanické
odolnosti a stability. Pokusím se srozumitelně vysvětlit na příkladech, jež buď byly
v minulých letech řešeny dozorčími orgány v rámci podaných stížností, nebo se
objevily v rámci seminářů o dodatečném
zřizování otvorů, proběhnuvších v roce
2012. V uplynulých dvaceti letech se realizovalo mnoho zásahů do nosných konstrukcí v panelových domech. Problematika
rekonstrukce bytových jader byla časem
zvládnuta, problematika zřizování otvorů ukázala v řadě případů nepochopení

chování napjatosti tuhých stěnových konstrukcí. Vysvětlení této statické problematiky
zaznělo na citovaných seminářích a pro
projektanty-statiky se připravuje vydání
pracovní příručky i s nezbytnou trochou teorie. V tomto příspěvku se zmíním o aspektech uvedených výše.
Na území České republiky je celá řada stavebních soustav, zejména s příčně nosnými
stěnami. Jedná se o tzv. malorozponové
soustavy s moduly 2,4 m, 3 m, 3,6 m,
4,2 m a 4,8 m. Dále se jedná o tzv. středněrozponové soustavy s moduly 6,0 m.

z činnosti komory
Ukázku malorozponové soustavy reprezentuje řadová sekce soustavy OP1.11.
V těchto typech soustav je každá příčná dělicí stěna mezi místnostmi nosná. Ukázkou
středněrozponové soustavy je pak řadová
sekce VVÚ ETA, kde jsou příčnými dělicími prvky mezi místnostmi i příčky. Jedná
se o podstatné rozdíly ovlivňující možnosti
zásahů do konstrukcí.
V jednom případě jsem byl kontaktován
rozrušenou majitelkou bytu. Přiběhli na ni
totiž sousedé, které obtěžoval hluk z probíhajících stavebních prací. Chtěli, aby
práce pozastavila a ptali se jí, zda vůbec
tuší, že úpravy je třeba předem projednat
na stavebním úřadě. Provedenou úpravu
ukazuje obr. 1.
Obyvatelka bytu byla okamžitě vyrozuměna, že byt musí být okamžitě opuštěn
a operativně musí být kontaktován stavební úřad. Rychle se pak postavila provizorní
podpůrná konstrukce, následně se dveřní
otvor zabetonoval a posílil se překlad nad
kruhovým otvorem. Uživatelka bytu viděla
tuto úpravu v časopise, výtvarně ji konečná úprava zaujala (čtenář si udělá názor
laskavě sám), pracovník provádějící bourací práce se domníval, že tloušťka 150 mm

dvanáctipodlažního domu by již kolaps
stěny nemusel být vyloučen.
Z hlediska platné legislativy je zcela zřejmé, že tak zásadní zásah do konstrukce
má výrazný vliv na mechanickou odolnost
a stabilitu konstrukčního prvku i domu jako
celku a měl být tedy respektován požadavek stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
§ 156, odst. 1. – do stavby mají být zabudovány pouze takové úpravy, které garantují mechanickou odolnost a stabilitu.
Pro úpravu měla být vypracována řádná
projektová dokumentace a mělo probíhat
stavební řízení. Divoká rekonstrukce proběhla zcela mimo zásady platných zákonů, vyhlášek a zvyklostí.
V případě jiné řešené stížnosti dozorčími
orgány byl rovněž navržen kruhový otvor
do stěny, ale tentokrát rozměru 150 mm,
viz obr. 2.
Pracovnice stavebního úřadu konstatovala,
že se jedná o zásah do nosné konstrukce, proto musí proběhnout stavební řízení
a musí být zpracována projektová dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v rozsahu částí
A až F. Je zřejmé, že tento otvor má zcela
jinou závažnost než otvor na obr. 1 a v dří-

jednoznačného přiřazení a právníkům se
jednoznačněji argumentovalo ve sporech.

Obr. 2.
Otvor 150 mm pod stropem v oblasti masivní části stěny

Navrhování konstrukcí často pracuje
s matematickými funkcemi, které konvergují k nekonečným hodnotám, proto bývalo v předpisech, že o významu toho či
onoho problému rozhodne inženýrským
citem nebo jiným způsobem individuálně odborník s přihlédnutím k ostatním
okolnostem. Když použiji úplně absurdního příkladu, tak i vyvrtání otvoru pro
hmoždinku, aby bylo možno na stěnu
pověsit obraz, je zásahem do nosné
konstrukce. Myšlenka, že tento zásah
do konstrukce si vyžádá stavební řízení
s uhrazením správního poplatku 5000 Kč,
úhrady statického posouzení a úhrady
architektonicky stavebního řešení v rozsahu částí A–F vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
mne přivádí k úžasu, byť čtenář může
nabýt dojmu, že uvedení tohoto příkladu je
mimo možné reálné situace. Kéž by tomu
tak bylo! Nevzdávejme se zcela selského
rozumu, byť komplexní řešení legislativní
problematiky je skutečně složité. ◼
Ing. Jaromír Vrba, CSc.
předseda Dozorčí rady ČKAIT

Obr. 1. Vyřezaný otvor průměru 2 m a další oslabení v nosné stěně

znamená příčku. Žil v domnění mnoha
předchozích desetiletí, kdy zděné příčky
do tloušťky 150 mm byly definovány jako
nenosné, tedy kdykoliv během existence
domu mohly být i odstraněny, aniž by významněji utrpěl nosný systém (i u zděných
domů ovšem docházelo ke vzniku trhlin
v příčkách vyšších podlaží, pokud byly
nad sebou). Čtenáři je jasné, že u panelových domů není vyloučena tato úprava
u středněrozponových soustav v příčkách,
je ale komplikovaná u malorozponových
soustav v nosných stěnách. Pro úplnost sděluji, že naštěstí k bourání došlo u domu čtyřpodlažní zástavby, byť v nejméně vhodné
etážI, v přízemí. U osmipodlažního nebo

vější době stačilo jednostránkové vyjádření
statika i bez výpočtu. U stavebních odborníků by snad vznikly obavy v případě, kdyby se tento otvor nacházel v úzkém pilířku vedle dveří, nikoliv v masivní části stěny.
Vypracování projektové dokumentace si
vyžádá mnoho času, projednávání, složka
dokumentace nebude úplně útlá a zabere
v archivu zbytečné místo. To je příklad, kdy
při posuzování zcela chybí jednoduchý
odborný úsudek, ustanovení zákona bylo
uplatněno příliš „otrocky“.
Je k zamyšlení, zda skutečně ve stavebních zákonech musí být vždy problematika
definována úplně beze zbytku v takovéto míře, aby úředníci měli možnost jejího

„Bezpečná cena”
je problémem
i v Německu
Jedním z hlavních bodů jednání Středoněmeckého inženýrského dne, uspořádaného 26. října 2012 Saskou inženýrskou komorou, ve spolupráci s komorami
a profesními organizacemi středoněmeckého prostoru v Lipsku, byla problematika
ceny projektových prací. V závěru jednání přijali účastníci rezoluci adresovanou
ministrům hospodářství všech spolkových
zemí Spolkové republiky Německo. Znění
této rezoluce pokládáme za tak zásadní,
že je v překladu Ing.  Jany Zachové přetiskujeme pro členy ČKAIT, čtenáře Z+i,
v plném znění. ▷
Ing. Svatopluk Zídek
člen redakční rady Z+i ČKAIT
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z činnosti komory
▷ Požadavky k novele Německého
honorářového řádu (HOAI 2009)
Vrácení projektových prací z přílohy 1
HOAI 2009 do závazné části.
Odpovědné jednání a ohleduplné nakládání se svěřenými finančními prostředky
musí být pro projektanty i pro veřejné zadavatele nejvyšší prioritou.
Vynětí původních projektových výkonů,
tj. ekologická studie, stavební termofyzika, zvuková izolace a prostorová akustika,
půdní mechanika, zemní práce a zakládání staveb, zeměměřické výkony a místní stavební dozor (části VI, X–XIII a § 57 HOAI
1996), ze závazného cenového práva
(HOAT) a pojetí těchto výkonů jako nezávazných poradenských výkonů v příloze
1 honorářového řádu z roku 2009 této zásadě odporuje. Nelze jej – zejména vzhledem k zásadě trvale udržitelného využití
investičních prostředků – ospravedlnit.
Na základě příkazu Spolkové rady k přezkoušení tohoto rozhodnutí bylo v posudku Technické univerzity Darmstadt a Berlín
vědecky podloženo, že se u jmenovaných
výkonů jedná o původní projektové výkony, které jsou součástí interdisciplinárního
procesu celkového projektování. Posudek
přitom konstatuje, že:
• závazně upravené výkony zajišťují
kvalitu projektu a vytvářejí jistotu
v oblasti nákladů;
• nezávaznost vybraných inženýrských
výkonů vede ke zřetelným vícenákladům
při zadávání a k problémům
s vyhodnocením nabídek;
• nezávaznost podporuje nabídky
pod minimální sazbou a nakonec vede
k vadám jakosti a zřetelnému nárůstu
dodatků rozpočtů.
Celkově se tak míjí stanovený cíl – odbourání byrokracie.
Konference ministrů stavebnictví tento negativní vývoj identifikovala a následně ve
dnech 20. až 21. září 2012 jednohlasně
rozhodla, že: existují věcné důvody pro to,
aby poradenské výkony byly opětovně zahrnuty do závazné nařizovací části HOAI.
Podepsané komory a svazy proto vyzývají
ministerstva hospodářství svých zemí, aby:
• uspíšily neprodlené vrácení projektových
výkonů inženýrů a architektů, vyčleněných z regulované části HOAI, včetně
přiměřené úpravy honorářů v souladu
se zvýšenými požadavky, zpět do
regulované části HOAI;
• předložily příslušný návrh rozhodnutí
i konferenci ministrů hospodářství.
Lipsko, 26. října 2012, podepsáni:
Dr. Ing. Arne Kolbmüller, prezident Inženýrské
komory Sasko; Dipl. Ing.  Peter Boxberger,
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předseda zemského svazu BDVI Sasko;
Dipl. Ing.  Jörg Hermmann, prezident
Inženýrské komory Sasko-Anhaltsko;
Dipl. Ing. Claudio Ziegler, předseda zemského svazu BDVI Sasko-Anhaltsko; prof.
Dr.-Ing.  habil. Hans-Ulrich Mönnig, prezident Inženýrské komory Thüringen; Dipl.-Ing. 
Torsten Hentschel, předseda zemského
svazu BDVI Thüringen; Dipl.-Ing.  Peter
Simchen, předseda zemského svazu VBI
Sasko; Dipl.-Ing.  Matthias Kaden, předseda zemského svazu VDV Sachsen;
Dr.-Ing.  Peter Grubert, předseda zemského svazu VBI Sasko-Anhaltsko; Dipl.-Ing. 
Achim Dombert, předseda zemského
svazu VDV Sasko-Anhaltsko; Dr.-Ing. HansReinhard Hunger, předseda zemského
svazu VBI Thüringen; Dipl.-Ing.  Gerald
Heilwagen, předseda zemského svazu
VDV Thüringen; Dr.-Ing.  Arne Kolbmüller,
prezident Inženýrské komory Sasko;
Dipl.-Ing.  Peter Boxberger, předseda zemského svazu BDVI Sasko; Dipl.-Ing.  Jörg
Hermmann, prezident Inženýrské komory Sasko-Anhaltsko; Dipl.-Ing.  Claudio
Ziegler, předseda zemského svazu BDVI
Sasko-Anhaltsko; Prof. Dr.-Ing. habil. HansUlrich Mönnig, prezident Inženýrské
komory Thüringen; Dipl.-Ing.  Torsten
Hentschel, předseda zemského svazu
BDVI Thüringen; Dipl.-Ing.  Peter Simchen,
předseda zemského svazu VBI Sasko;
Dipl.-Ing.  Matthias Kaden, předseda zemského svazu VDV Sachsen; Dr.-Ing.  Peter
Grubert, předseda zemského svazu VBI
Sasko-Anhaltsko; Dipl.-Ing. Achim Dombert;
předseda zemského svazu VDV SaskoAnhaltsko; Dr.-Ing.  Hans-Reinhard Hunger,
předseda zemského svazu VBI Thüringen;
Dipl.-Ing.  Gerald Heilwagen, předseda
zemského svazu VDV Thüringen. ◼
Překlad Ing. Jana Zachová

Kauza „neplatiči”
z pohledu
Stavovského soudu
Podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona
č.  360/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), je při výkonu
své činnosti autorizovaná osoba (dále jen
AO) povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, vydaných příslušnou Komorou. Vůči České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě je její člen zejména povinen do
posledního dne měsíce března běžného
roku uhradit na účet Komory členský příspěvek ve výši stanovené shromážděním

delegátů Komory podle § 6, odst. 5, písm.
a) profesního a etického řádu ČKAIT.
Základní výše příspěvku v současnosti
činí 3000 Kč za příslušný rok, pro seniory 1000 Kč za rok, členové Komory nad
70 let věku neplatí nic. Tyto podmínky jsou
komfortní ve srovnání s jinými profesními
komorami (např. ČKA) nebo cechovními
společenstvími (např. kominíci).
Pravidelně, před polovinou každého
roku dostává Stavovský soud ČKAIT od
Dozorčí rady ČKAIT návrhy na zahájení
disciplinárního řízení s AO, které z nejrůznějších důvodů svoji základní povinnost
nesplnily. Disciplinární řízení, s ohledem na
specifický průběh a nutnou procesní úspornost, je v rámci celé Komory v kompetenci
Disciplinárního senátu ČKAIT (dále jen DS),
zasedajícího v Praze. V roce 2011 bylo,
z titulu neuhrazení členského příspěvku,
zahájeno disciplinární řízení se 172 AO,
v roce 2012 se 189 AO. Ve smyslu platné
legislativy bylo např. v roce 2011 výsledkem dlouhého řízení disciplinární opatření,
tj. pozastavení autorizace na 18 měsíců
(51 x) při prvním, pozastavení autorizace
na 24 měsíců (13 x) při druhém a odejmutí autorizace (17 x) při opakovaném provinění. Dále 72 AO dodatečně zaplatilo,
čtyři AO zemřely, 4 x byla pozastavena,
respektive 7 x zrušena autorizace na vlastní žádost, 3 x byla přiznána sleva seniora
a 1 x byla AO osvobozena od příspěvků
z důvodu dovršení sedmdesáti let. Z celkového počtu disciplinárně řešených případů
se k Představenstvu ČKAIT odvolalo pět
AO s výsledkem, že příslušná rozhodnutí
Stavovského soudu ČKAIT byla potvrzena.
Důvody nesplnění výše uvedené základní
povinnosti AO jsou přibližně tyto:
• opomenutí;
• zdravotní či osobní situace
(dlouhodobá nemoc, rozvod,
úmrtí v rodině apod.);
• sociální situace (exekuce, ztráta
zaměstnání, nedostatek zakázek apod.);
• úmrtí;
• ostatní, většinou irelevantní důvody.
Opomenutí se většinou rychle vysvětlí
a AO zaplatí dlužný členský příspěvek
tak, aby nemusela být disciplinárně postižena. Zdravotní a sociální podmínky jsou
v odůvodněných případech řešeny např.
formou pozastavení autorizace nebo odejmutím autorizace na vlastní (písemnou)
žádost AO, kterou obratem řeší kancelář
Komory, stejně jako např. slevu seniora
pro důchodce, přivydělávající si méně než
50 000 Kč za rok.
Počet tzv. neplatičů je s ohledem na celkové
množství členů Komory sice zanedbatelný

z činnosti komory / valné hromady 2013
(necelé 1 %), nicméně administrativa, spojená s korespondencí a jednáním s tímto relativně malým množstvím „delikventů“, zatěžuje zcela neúměrně zejména aparát Komory.
Trvalým problémem totiž stále zůstává:
• nepřebírání pošty (včetně nenahlášení
změny doručovací adresy);
• nedostavení se k ústnímu jednání
v rámci disciplinárního řízení
(s omluvou či bez omluvy);
• úhrada členského příspěvku
v nejpozději možném termínu
v průběhu disciplinárního řízení;
• komplikovaná legislativa.
Celý proces vymáhání dlužných příspěvků
začíná ihned po 31. březnu příslušného
roku a v případě využití všech jeho mechanismů probíhá následovně:
• 1. upomínka účtárny (obyčejný dopis) –
týká se až 5000 AO;
• předání redukovaného seznamu
neplatičů Dozorčí radě ČKAIT;
• 2. upomínka Dozorčí rady ČKAIT
(obyčejný dopis);
• předání návrhů na zahájení
disciplinárního řízení s nereagujícími
AO Stavovskému soudu ČKAIT;
• 1. zaslání pozvánky a návrhu na
zahájení disciplinárního řízení k DS
nařízenému ústnímu jednání podle
§ 9, odst. 1 disciplinárního a smírčího
řádu ČKAIT (dále jen DSŘ ČKAIT) –
doručenka s modrým pruhem;
• 2. zaslání pozvánky AO k DS
nařízenému ústnímu jednání podle
§ 9, odst. 1 a 3 DSŘ ČKAIT –
doručenka s modrým pruhem;
• eventuálně vyvěšení pozvánky pro
nedoručitelné na úřední desce
(veřejnou vyhláškou) v sídle a na
webových stránkách Komory;

• ústní jednání DS StS za účasti nebo
bez účasti disciplinárně obviněného.
Do budoucna zůstává otázkou, zda ustanovení § 9, odst. 3 DSŘ ČKAIT Nedostavíli se disciplinárně obviněný opakovaně
bez náležité omluvy k jednání, nebo dá-li
k tomu písemný souhlas, může příslušný
orgán činný v disciplinárním řízení jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti
musí být i v případě tzv. neplatičů používáno doslovně. Nestačila by, vzhledem
k předchozím výzvám, jedna pozvánka
k jednání DS?
Zcela účelově také dochází k platbě za
příslušný rok v samotném závěru disciplinárního řízení s tím, že u několika víceméně
totožných AO se situace opakuje rok co
rok. S ohledem na neúměrné odčerpávání
časových i personálních kapacit aparátu,
respektive volených orgánů Komory a zbytečně vynakládané náklady na poštovné,
by se nabízela varianta takovým AO v případě neuhrazení členského příspěvku
ihned po 31. březnu běžného roku pozastavit či odejmout autorizaci. Takovéto
řešení by však bylo podmíněno příslušnou
novelizací zákona, což se za současné
situace nejeví jako reálné. Je tedy třeba
hledat řešení cestou úpravy DSŘ ČKAIT.
Bez takové úpravy bude nezodpovědná menšina členů svým přístupem nadále
„trestat“ Komoru. V současné době Komora
rovněž zvažuje zpoplatnění účelového
a často opakovaného pozastavování
a obnovování autorizace na vlastní žádost
autorizovaných osob.
Poslední, malou skupinu neplatičů (ostatní,
většinou irelevantní důvody) tvoří AO, které
mají např. výhrady k činnosti Komory, pochybnosti o užitečnosti členství pro výkon
své profese apod. Patří sem i kolegové

a kolegyně, otevírající choulostivé téma
povinného členství v Komoře v souvislosti
se současnou tíživou ekonomickou situací.
Závěrem tedy dovolte několik citací z korespondence AO – zejména „neplatičů“–
s Komorou:
• vymáhání členských poplatků ČKAIT
pod hrozbou pozastavení autorizace
mi připomíná časy nesvobody, které
bychom jistě nechtěli vrátit;
• žalobní návrh DR ČKAIT je mimo realitu
hospodářské situace v této zemi
a zejména na stavebním trhu;
• výsledky mé celoživotní odborné
činnosti jsou oceňovány investory
i uživateli staveb, a jsou tedy
i neplacenou reklamou ČKAIT, o které
však nemohu říci, že by mě nějak
významně podporovala;
• já jsem žádný předpis, abyste mi mohli
uložit pokutu, neporušil, a proto nevím,
na jakém základě mě „komise“
odsoudila, či mohla odsoudit;
je mi líto, ale žádnou pokutu platit
nechci, nechce se mi a platit nebudu;
• rovněž jsem se nikde nedočetl,
že ČKAIT je postavena na úroveň
instituci, která je oprávněna postupovat
podle Správního řádu ČKAIT.
Stavovský soud ČKAIT, Dozorčí rada ČKAIT
i kancelář Komory se důsledně a s maximálním porozuměním snaží pomoci autorizovaným osobám, které se prokazatelně, bez vlastního přičinění, dostávají do
finančních problémů. I tato snaha však
musí být limitována stávajícími obecně závaznými právními předpisy, jakož i vnitřními
řády Komory. ◼
Ing. Jan Korbel
předseda Stavovského soudu ČKAIT

Valné hromady 2013 na standardní úrovni
Naši členové přišli na valné hromady oblastí s upřímným zájmem o věc, o přežívání na stavebním
trhu a o Komoru – tedy to, co dělá a jak se orientuje v pomoci k důstojnému přežití současné krize.
Máme se starat o to, co jsme se naučili,
o svou profesi, pořádek v ní, sledovat zájem
třiceti tisíc členů a dbát o pořádek v práci
i pořádek v odměňování.
Představíme-li si zájem členů jako jedoucí
vlak, z hlediska procenta účasti na valných
hromadách táhnou vlak Pardubice, Liberec
a Plzeň a na konci vlaku jsou Praha a Brno.
Klesá procento účasti na schůzích a roste
věkový průměr.
Zprávy o činnosti byly přijaty plénem na
vědomí bez dotazů a připomínek. Větší
zájem byl o názory politiků a čestných
hostů. Zákonodárci pilují zákon o veřejné

zakázce do posledního puntíku, aby korupčníci a podvodníci pohybující se na trhu
měli co nejmenší prostor. Nevím, kdo jsou
ti korupčníci a podvodníci.
Politici i Komora se shodují v tom, že princip
nejnižší ceny ve veřejné soutěži je škodlivý. Solidní firmy řízené informovanými
autorizovanými osobami ignorují soutěže,
ve kterých se požaduje sleva 30 % z ceny.
Kdo si to však může dovolit? Rovněž zaznělo, že projektant nebo stavbyvedoucí
bere každou nabízenou příležitost, aby
neměl hlad, což opravdu není důstojné.
Slyšeli jsme varování, že slibované finanční

prostředky v programu PANEL a Zelená
úsporám II mohou být poníženy, a to až na
10 % dnešních slibů.
Podmínky, v nichž pracujeme, jsou opravdu „složité“, což je krásné, všeobjímající
slovo. Za daných podmínek musíme hledat odpovídající východiska. Předseda
Komory Ing.  Pavel Křeček některá východiska naznačil.
Můžeme dělat pořádek ve věcech, na
které naše síly stačí. Kvalitu našich lidí vidíme na Gaussově křivce a věnujeme péči
jejím krajním hodnotám. Celkem 40 % rozpočtu Komory v tomto roce směřuje do ▶
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Datum
konání

Oblast

Počet
delegátů

Počet
AO oblasti

Počet AO na
valné hromadě

Účast v %

8. 1.

Hradec Králové

13

1838

158

8,60

9. 1.

Jihlava

6

874

75

8,58

10. 1.

Plzeň

11

1581

167

10,60

14. 1.

Pardubice

7

1001

133

13,30

15. 1.

Praha

64

9430

367

3,90

16. 1.

České Budějovice

11

1663

145

8,70

17. 1.

Ústí nad Labem

12

1750

131

7,49

21. 1.

Ostrava

17

2549

220

8,60

22. 1.

Olomouc

9

1379

103

7,39

23. 1.

Zlín

9

1357

123

9,10

24. 1.

Brno

28

4078

155

3,80

29. 1.

Karlovy Vary

6

863

80

9,27

31. 1.

Liberec

7

975

115

11,82

Valné hromady ČKAIT 2013

vzdělávání. Oslovíme mladé členy k větší spolupráci. Podívejme se objektivně na
podíl autorizovaných osob, působících na

stavebním trhu, a jednejme s odpovídající
autoritou o jejich oprávněných zájmech.
Nejsme sice připomínkovým místem při

tvorbě zákonů de iure, ale máme pozici spojenou s pověstí neopomenutelného
partnera ke korektní spolupráci. Věnujme
více pozornosti autorizovaným stavbyvedoucím a projektujícím autorizovaným
technikům. Smekáme před projektantem
a stavbyvedoucím, kteří jsou schopni plnit
korektně své úkoly za současných podmínek na trhu. Komora má velký kus práce
před sebou.
Slyšeli jsme náměty velmi zajímavé. Kdyby
na schůze přišlo více členů mladších padesáti let, slyšeli bychom ještě více.
Nedovedu si představit, jak tato mladá
generace bude spravovat tento stát, zní
slova Aristotelova. K takové filozofii nemáme právo se přiklonit, a proto příště s touto
mladou generací na valných hromadách
na shledanou.
V době ještě neutěšenější se s námi v nočním
vysílání Londýna loučíval sir Robert Bruce
Lockhart slovy: Dobrou noc a pevnou naději. Takže pevnou naději na lepší časy. ◼
Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady Z+i ČKAIT

Hradec Králové
I do roku 2013 vstupuje oblast Hradec
Králové jako čtvrtá nejpočetněji zastoupená oblast po Praze, Brnu a Ostravě,
přičemž v oboru stavby pro plnění funkcí
lesa jsme dokonce druzí hned za Brnem.
O tom se ovšem na naší valné hromadě
konané na začátku ledna v Kongresovém
centru Aldis nemluvilo. Oficiálně se valná
hromada sešla, aby projednala a schválila
zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní
kanceláře, plánu činnosti na další období,
zvolení delegátů a jejich náhradníků na
shromáždění delegátů. Neúčastníci mohou
veškeré důležité dokumenty a informace
najít na příslušných webových stránkách.
Význam valné hromady však pro mnoho
účastníků spočívá v tom, že se mohou setkat s kolegy, které neviděli jeden rok od
uplynutí minulé valné hromady, mohou
si vyslechnout názory ostatních na život
a obzvlášť na situaci ve stavebnictví, mohou slyšet stanoviska představitelů Komory
na věci, které všechny zajímají. Nevím, jak
v jiných oblastech, ale pro účast na naší
valné hromadě platí už několik let zvláštní
paradox – s narůstajícím počtem členů oblasti klesá počet účastníků valné hromady.
Vysvětlení tohoto stavu mám jediné – počet pravidelných účastníků valných hromad odcházejících do důchodu nebo na
onen svět je větší než zájem nových členů
o valnou hromadu.
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Valná hromada v Hradci Králové (foto: Jiří Vejvoda)

I ostatní členové oblasti, kteří Kongresové
centrum Aldis v den valné hromady nenavštívili, by měli vědět, že:
• jsme společně vzpomenuli minutou ticha
kolegy, kteří nás v roce 2012 opustili,
především bývalého přednostu oblasti
Ing. Miroslava Ježka, CSc.,
a tajemníka oblastní pobočky ČSSI
Ing. Františka Bartoně;
• jsme si mohli prohlédnout výstavu staveb
přihlášených do soutěže Stavba roku
Královéhradeckého kraje 2012;
• jsme se seznámili s prezentací studentů
Střední průmyslové školy v Hradci
Králové Filipa Komárka a Michaely

Zámečníkové věnovanou řešení
koželužny v Kuklenách v Hradci Králové,
za kterou obdrželi 1. místo v SOČ;
• nejstarším účastníkem valné hromady
byl pan František Mázl, ročník
narození 1923;
• medailí k 20. výročí ČKAIT a osobním
dárkem byla oceněna Mgr. Anna Ficner
z Dolnoslezské oblastní komory
stavebních inženýrů (DOIIB) a PZITB
Walbrzych (polská obdoba ČSSI)
a osobním dárkem Dr. Ing. Andrzej
Pawlowski z DOIIB, oba za dlouhodobou příhraniční spolupráci;
• nejskloňovanějšími slovy v příspěvcích

valné hromady 2013

Valná hromada v Hradci Králové – předání ocenění studentům (foto: Jiří Vejvoda)

nebo diskusi se staly: cena projektové
dokumentace v soutěžích, energetický
zákon a související předpisy i novela
stavebního zákona;
• dělat chyby je lidské, ale chyby
v projektové dokumentaci a výkazech
výměr vedou při nevýhodně sepsané
smlouvě až k likvidaci projektanta.
Nakonec 155 účastníků valné hromady
z celkem 1838 zvaných schválilo usnesením zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře a plán činnosti na první
pololetí letošního roku. Navržené akce
v jednotném plánu činnosti oblasti tvoří jen
základní kostru vzdělávacího programu,
další akce jako přednášky nebo exkurze
se do něj doplňují průběžně a informace
o nich se poskytují pouze elektronicky. Kdo
tedy nesleduje každý den svoji e-mailovou
schránku nebo nejčerstvější informace na
webových stránkách Komory, může o některé takto plánované akce přijít. V případě přednášky k novele stavebního zákona
může nastat situace, že i včasné zachycení
informace neznamená úspěšné přihlášení k účasti, protože kapacita 80 míst byla
zaplněna rychlejšími. Doufejme, že celkem
čtyři termíny přednášek k novele stavebního zákona uspokojí touhu autorizovaných
osob po informacích a způsobí nárůst posluchačů i na ostatních, méně populárních
přednáškách. Sledujte proto e-maily, jež
dostáváte z oblastní kanceláře, protože
v naprosté většině případů nejde o spam,
ale životně důležité informace pro váš
odborný růst. Například v listopadu minulého roku jsme v návrhu plánu práce měli
jednu přednášku, ale nakonec proběhly
akce čtyři.
V letošním roce oslavíme deset let trvání
soutěže Stavba roku Královéhradeckého
kraje. Každý rok se potýkáme s účastí odpovídající množství investičních akcí v kraji
(tedy malou a někdy ještě menší) a přitom
se určitě realizují stavby, které by stálo za
to zviditelnit širokému okruhu odborníků
nebo i laiků. Nemusí jít o stavbu megalomanskou v řádech desítek a stovek milionů
korun, ale i malé účelné věci přinášející potěchu uživatelům, návštěvníkům, majitelům.

Rádi bychom, abyste se po takových stavbách ve svém okolí podívali a do soutěže
je do konce června přihlásili. Nic to nestojí, jen trochu času a námahy při přípravě
přihlášky a výstavního panelu.
Pokud si myslíte, že máte nějaký problém,
který by mohla Komora vyřešit, můžete
se bez obav obrátit na oblastní kancelář
nebo se po předchozí dohodě zúčastnit
přímo zasedání výboru oblasti. Někdy tím
lze předejít nepříjemným situacím nebo
jim dokonce zabránit. Můžete dokonce
napsat do Z+i. Doufejme společně, že
v roce 2013 konečně stavebnictví zastaví
svůj pád a zejména v projektové činnosti
nastartuje výkony směrem vzhůru. ◼
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové
Miroslava Dolanová
tajemnice oblasti Hradec Králové

Jihlava
Valná hromada 2013
Ustavující valná hromada oblasti Jihlava
a několik dalších valných hromad proběhlo v sále Hotelu Gustav Mahler, který byl
kvalitně zrekonstruován z bývalých kasáren, předtím bohatého kláštera. Po dokončení opravy význačného společenského
střediska Jihlavy – Dělnického domu, který péčí bývalých „majitelů“ málem zanikl
a posléze byl rekonstruován do původní
podoby, jsme měli několik valných hromad
ve velkém sále této budovy. Jeho velkou
nevýhodou bylo, že teplota byla „na kabáty“. Proto přišla změna. Letošní valná
hromada se konala v historickém Rytířském
sále jihlavské radnice. Areál budov radnice prošel mnohaletou nákladnou a kvalitní
rekonstrukcí. Zejména Primátorský salonek,
Sál zastupitelů a Rytířský sál jsou dokonalé. Bylo proto logické, že jsme před valnou
hromadou uspořádali alespoň krátkou exkurzi do nejzajímavějších prostor radnice.
Účast byla veliká a následně opožděný
začátek valné hromady zdůvodnitelný.
Od počátku existence oblasti Jihlava
jsme naše valné hromady krášlili hudbou.

Nejinak tomu bylo i tentokrát. Sólové
vystoupení studenta ZUŠ J. V. Stamice
v Havlíčkově Brodě, která se vyznačuje velmi kvalitní výukou dechových nástrojů, bylo
přijato s nadšením. Sólový klarinet je těžká disciplína. Dvořákovo Largo a Montiho
Čardáš však zahrál klarinetista Cai Yang
dokonale.
Jihlavské valné hromady se také vyznačují
pravidelnou přítomností hostů z Poslanecké
sněmovny i Senátu Parlamentu ČR, Kraje
Vysočina a význačných měst kraje.
Pravidelným hostem bývá Ing.  Jaroslav
Vymazal, primátor Jihlavy, RNDr. Miloš
Vystrčil, bývalý hejtman Kraje Vysočina,
v současnosti senátor, nebo zástupci Kraje
Vysočina, které letos reprezentoval první
náměstek hejtmana Ing.  Libor Joukl. Jeho
letošní vystoupení bylo velmi zajímavé, popisoval dotační procedury, transfery finančních prostředků mezi Bruselem, Prahou
a Jihlavou a zejména kontrolní procedury,
jež každý program provázejí.
Valné hromady schvalují, navrhují, usnášejí
se a nabízejí. Je proto namístě nabídnout
pár posledních míst na naši květnovou
exkurzi do Toskánska, která proběhne od
13.  do 18. května letošního roku. Máme
ještě volná místa.
Zpráva o činnosti za rok 2012
V roce 2012 jsme si připomněli dvacáté
výročí založení naší České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě. Připomenutí tohoto výročí bylo
přiměřené, bez velké pompy a halasu.
Namístě bylo poděkování zakladatelům,
aktivním členům Komory a zejména našim
příznivcům ze všech koutů společnosti.
Byl to také rok, kdy se projednávaly některé zákony, které významně ovlivňují naši
profesi. Dramatické bylo projednání zákona č. 406/2000 Sb., ve znění zákona
č. 318/2012 Sb., o hospodaření s energiemi. Dlouhodobé diskuse, veto prezidenta,
negativní tlaky developerské lobby měly
však dobrý konec – zákon byl schválen.
Doposud však není uzavřeno jednání o šesti prováděcích vyhláškách k tomuto zákonu, přitom však zákon platí již od 1.  ledna 2013. Podstatně méně dramatické ▶

Z+i 1/2013	  15

valné hromady 2013
bylo projednání novely stavebního zákona. Bohužel ne všechny náměty ČKAIT
byly v novele akceptovány. Novela velmi
významně zkomplikovala činnost autorizovaných inspektorů. Ani novela zákona
o veřejných zakázkách nám nepřinesla
mnoho radosti. Veřejné zakázky v městech, obcích i v kraji jsou nejčastěji vyhlašovány na kritérium nejnižší ceny, což vede
k totální devastaci projektantského trhu.
Uplynulý rok také znamenal ukončení programu Zelená úsporám. Tento program
v roce 2009 přinesl naší zemi smysluplný
dotační titul, který zajistil úspory energií
v budoucnosti, zlepšil vzhled rodinných
domků, bytových domů a celých městských
sídlišť. Významně přispěl také do zdevastovaného stavebního trhu našeho kraje
stavebními zakázkami za cca 1,3 mld. Kč,
což bylo zejména pro malé stavební
firmy velmi důležité. Je to krásné 8. místo
v pomyslné lize krajů ČR. Co je však pro
naše členy nejpodstatnější, přinesl jim jako
projektantům z Vysočiny práci za minimálně 120 mil. Kč. V Kraji Vysočina bylo podáno 5800 žádostí, což je velmi pěkné
5. místo v lize krajů (za námi zůstaly kraje Západočeský, Severočeský, ale také
Pardubický a Královéhradecký). Přes původní obavy o kvalitě zpracovatelů projektů a odborných posudků se ukázalo,
že chybovost nevybočuje z očekávaných
hodnot a pochybení projektantů nebyla
hlavní příčinou vyřazení některých žádostí.
Projektantů – „hříšníků“ bylo pouze několik
desítek, jsou ve většině případů napravitelní a na Vysočině se nevyskytli. Je zvlášť nutno ocenit dva faktory:
• Dotace na projektové práce nepřímo
stanovila jejich cenu, nedošlo proto
k bratrovražedné cenové válce
projektantů.
• Dotace byla uhrazena až po doložení
dokladu o úhradě faktury. Tímto prostým
opatřením se zajistilo hrazení vydaných
faktur a nevznikli neplatiči.
Rok 2013 přináší pokračování programu
s titulem Nová zelená úsporám. Doufáme,
že po zkušenostech z ukončeného programu přinese mnoho dobrého žadatelům, stavbařům a v neposlední řadě také
projektantům.
Za zmínku stojí také dobrá spolupráce s volenými představiteli Kraje Vysočina a s výkonným aparátem kraje. Dlouholeté pozitivní vztahy se potvrdily podzimními krajskými
volbami. Proto očekáváme další prohloubení vzájemných vztahů a spolupráce.
V průběhu loňského roku uspořádala naše
oblastní kancelář v Jihlavě celkem 13 akcí,
kterých se zúčastnilo 247 členů. Z toho můžeme specifikovat.
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Přednášky a semináře:
• Součinnosti projektantů, SÚ
a odvolacích orgánů;
• Hygienické předpisy;
• Statické řešení oprav panelových domů.
Celkem: 73 účastníků.
Všechny tyto akce jsme uspořádali v budově Krajského úřadu v Jihlavě. Po dohodě
s hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
a jeho náměstky zveme na semináře také
pracovníky KÚ a stavebních úřadů.
Prezentace odborných firem:
• PSM, OEZ, AZ PROMO, ELKO.
Celkem: 128 účastníků.
Exkurze:
• Tallin a Riga
Jarní návštěva Pobaltských republik byla
velmi inspirující. Například město Riga bylo
velmi poničené válkou a poté následnou
čtyřicetiletou správou SSSR. Za posledních
dvacet let samostatnosti proběhla masivní oprava opravitelných domů, postavily
se repliky původních historických budov.
To vše bylo doplněno citlivou moderní zástavbou proluk, kdy se místní projektanti
nebojí umístit v proluce historických budov
dům ze skla a kamene. Vše je velmi zajímavé a inspirující (což by mohlo být poučné
hlavně pro experty NPÚ).
• Brixen:
Podzimní exkurze do Brixenu byla motivována partnerstvím měst Havlíčkův Brod
a Brixen. Opět nás zaujala symbióza historie a moderny, která se projevuje zejména v detailech historických (a funkčních)
domů, kdy nikdo nebrání celoskleněnému
portálu vstupu do domu nebo aplikaci hliníku či leštěného kamene v dalších detailech.
Inspirující je kampus vysoké školy v těsné
blízkosti historického centra města. Opět
by bylo dobré uspořádat exkurzi pro pracovníky NPÚ.
Celkem: 46 účastníků.
Loňský rok byl však zejména rokem boje
o práci, zakázku a o možnost dalšího vykonávání profese projektanta. Recese ve
stavebnictví, jež zaznamenává již několik roků pokles, snižuje absolutní množství
zakázek a jejich cenu. Tento pokles činí několik procent ročně a nelze očekávat zlepšení ani v tomto roce. Daleko horší je však
bratrovražedný boj mezi jednotlivými uchazeči o projektovou zakázku, který probíhá
napříč mezi členy ČKAIT a ČKA a má již
likvidační parametry.
V roce 2011 byly v ČR provedeny stavební
práce v hodnotě cca 460 mld. Kč. Pokud
bychom z této částky vyčlenili rozumných
7 % na projektové a inženýrské práce, měli

bychom k dispozici 32,2 mld. Kč na rok.
Při produktivitě 500 Kč/hod. a 2000 pracovních hod./rok by tak získalo práci cca
32 000 projektantů. Při vyčlenění 3 % na
projektové a inženýrské práce máme k dispozici již jen 13,8 mld. Kč na rok. Při produktivitě 500 Kč/hod. a 2000 pracovních
hod./rok by tak získalo práci cca 13 800
projektantů.
Realita je však jiná. Cena projektových
a inženýrských prací se pohybuje kolem
1 %. Na projektové a inženýrské práce
tak zůstane již jen 4,6 mld. Kč na rok.
Při produktivitě 500 Kč/hod. a 2000 pracovních hod./rok máme práci pro cca
4600 projektantů. Na tomto místě je nutno
připomenout, že ČKAIT má 29 000 členů,
ČKA 3500 členů a zcela určitě v našem
oboru působí několik tisíc projektantů bez
autorizace (zejména mladých kolegů).
Není nikde evidováno, kolik lidí se snaží
živit projektováním, bude to však méně,
než je počet členů obou komor, ale určitě
více než 5000.
V tom spočívá jádro problému – dumpingem zdevastovaný projektantský trh, jehož
likvidaci zahájila nedokonalá legislativa
a dokončuje ji cenová válka projektantů.
Nekvalita projektových prací, která je přímým důsledkem dumpingu, přináší další
riziko – je jím vada projektu a s ní související soudní stíhání, náhrada škody, pojistné plnění a další nepříjemnosti. Nesmíme
zapomínat, že 14 000 členů České advokátní komory potřebuje také práci a my
jsme při naší komplikované, legislativně
rozmáchlé a snadno dokazovatelné práci
velmi citlivý terč.
Musíme si uvědomit, že řešení tohoto obrovského problému je hlavně v nás. Nesmíme
zapomínat na kvalitu naší práce, na to, že
projednávací procedury se komplikují, že
potřebujeme neustále více příloh, posudků a studií. Do hry vstupují další subjekty,
například novela zákona č.  406/2000
Sb., ve znění zákona č.  318/2012 Sb.,
požaduje stanovisko Státní energetické
inspekce (SEI), která je vydá na základě
projektu pro stavební povolení a průkazu energetické náročnosti budovy. SEI
bude kontrolovat mj. výpočty součinitele
prostupu tepla konstrukcí obálky budovy včetně posouzení kondenzace vodní
páry, bude také kontrolovat úplnost projektu včetně TZB (vytápění, TUV, VZT, EI)
s jejich výkony, potřebami a účinnostmi jednotlivých systémů. Odbory životního prostředí vyžadují posudky a výpočty vsakování dešťových vod apod.
Naši klienti vyžadují 100% kvalitní výkazy výměr a při jakékoliv chybě chtějí náhrady v hodnotě pozapomenuté nebo
chybné položky.
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Budeme schopni tyto práce provést za 1%
honoráře? Snadná odpověď: Nebudeme.
Co je třeba? Stanovit metodiku pro bezpečnou cenu projektových prací, přesvědčit zákonodárce a apelovat na zadavatele,
klienty i projektanty, aby se touto hodnotou
řídili. Zahájit procedury Stavovského soudu ČKAIT s těmi, kteří tuto realitu nebudou
chtít akceptovat. Uvědomit si, že náš honorář sestává z ceny nápadu a invence,
z ceny vlastního projektantského řemesla
a z ceny za odpovědnost. Věříme tomu, že
se nám tento proces podaří zahájit a posléze úspěšně ukončit. ◼
Ing. Karel Vaverka
zástupce předsedy oblasti Jihlava

Plzeň
Valná hromada
Uskutečnila se 10. ledna 2013 v sále
Měšťanské besedy v Plzni. Na jednání byli
pozváni zástupci veřejných orgánů kraje
a města Plzně a vedoucích pracovníků úřadů magistrátu města dotčených stavební
činností. Jednání se účastnili zástupci České
komory architektů, Obce architektů, Svazu
podnikatelů ve stavebnictví, Střední průmyslové školy stavební v Plzni a Západočeské
univerzity v Plzni. Byli pozváni i další hosté
z řad odborné veřejnosti.
Oblastní kancelář
Kancelář oblasti je umístěna v pátém podlaží kancelářské budovy ŘSD v Hřímalého
ulici č. 37 v Plzni. Zahrnuje kancelář předsedy oblasti a tajemnice. Nově byla od
ledna 2013 pořízena vedlejší místnost s kapacitou osm až patnáct osob. Budou v ní
pořádány výborové schůze oblasti, setkání členů, kontroly deníků a menší odborné
akce. Bude v ní umístěna také knihovna se
základní literaturou vydávanou Komorou
a odborné časopisy. Místnost bude vybavena stávající kopírkou pro zřízení kopií
článků z časopisů a literatury. Předpokládá
se, že tuto místnost mohou využívat i členové pobočky pro svoje jednání a setkání.
Administrativu oblastní kanceláře průběžně zajišťovala Hana Hričinová působící
ve funkci tajemnice oblasti. Podstatnou náplní její práce mimo vlastní administrativu
kanceláře byl příjem žádostí o autorizace a jednání s jednotlivými žadateli. Paní
Hričinová dále zabezpečovala služby servisu pro členy oblasti a výboru pobočky.
Jednalo se o jednání výboru, práci Dozorčí
komise ČKAIT a jednání se členy. Prodej
knih dále zajišťuje paní Jirásková, která
dochází na zajištění některých akutních
úkolů kanceláře.

Stav členské základny
Před třemi lety do roku 2010 vstupovala
členská základna oblasti se 1957 členy.
Během roku 2012 se stav zvýšil na 2024
členů. V současné době máme 1581
členů s platnou autorizací. Celkem bylo
přijato 35 nových žádostí, tři žádosti o rozšíření autorizace a tři žádosti o opakování
zkoušek.
Celoživotní vzdělávání
Jako příspěvek k celoživotnímu vzdělávání
členů ČKAIT připravil výbor oblasti pravidelná školení. Tématem těchto školení byly
informace o nových a zajímavých stavbách a technologiích, technických řešeních
nebo novelizovaných normách a předpisech. Všechna tato školení se konala
v kinosále Střední průmyslové škole stavební v Plzni vždy každé třetí úterý v měsíci.
Pravidelné semináře se v roce 2012 zaměřovaly na aktuální soubor témat, pokud
možno pokrývající nejsilněji zastoupené
obory s autorizací. Nelze však vyhovět
plně všem specializacím v rámci devíti témat školení. Dobře obsazeny jsou vždy
aktuální přednášky ke změnám zákonů.
Velká účast členů Komory byla na poslední přednášce o novele stavebního zákona, kterou velmi dobře připravila vedoucí
oddělení stavebního řádu krajského úřadu
Ing. Helena Štvánová.

Živá diskuse v předsálí

Literatura
Členové se mohou vzdělávat a získávat
nové předpisy a literaturu při návštěvě
technické knihovny v budově magistrátu
v Kopeckého sadech č. 11 v Plzni. Komora
se finančně podílí na chodu této knihovny.
Knihovna je pravidelně doplňována o tituly, které přicházejí na oblastní kancelář,
v roce 2012 byla jednorázově doplněna
o nové knihy (cca do 100 ks) získané zdarma z edičních řad Komory.
Dalším zdrojem informací je i univerzitní knihovna Západočeské univerzity na
Borských polích, kterou bychom postupně
rádi vybavili také literaturou vydávanou
Komorou. Tato část knihovny by měla sloužit i pro studenty a pedagogy studijního
oboru stavební inženýrství na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd. Zatím
bylo zdarma převedeno na 110 titulů.

Spolupráce se školami
Dlouhodobě Komora spolupracuje s vedením Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Stavební průmyslovka v Plzni
je renomovanou střední stavební školou
s dlouholetou historií a tradicí trvající od
počátku minulého století. Nachází se v původní architektonicky výrazné budově na
Chodském náměstí v Plzni.
Ve škole probíhají již zmíněné semináře
zaměřené na celoživotní vzdělávaní členů
oblasti. Po změně ředitele školy předpokládáme další konkrétní spolupráci, například
podporu pro výukové projekty zajišťované na SPŠ stavební pro současné trendy
stavění.
Členové pobočky působí i na Západočeské univerzitě v Plzni, kde na katedře
mechaniky již šestým rokem probíhá výuka
čtyřletého bakalářského oboru stavební inženýrství. V loňském roce započala
i výuka navazujícího magisterského jedenapůlročního studia s titulem Ing. Celá výuka
je zaměřena na pozemní stavby. Zahrnuje
klasickou i současnou stavební problematiku včetně konstrukčních předmětů a návrhu
instalací. Obsahově je výuka srovnatelná
s ostatními třemi stavebními fakultami v republice. Absolvent by měl být komplexně připraven pro návrh i realizaci budov
pozemních staveb.
V přípravě výuky je třeba na tomto místě
poděkovat prof. Ing.  Františku Pláničkovi,
CSc., za dlouhodobé vedení přípravy
výuky a prosazení studia stavebního oboru
v Plzni. Děkujeme také všem členům oblasti, kteří se na výuce na univerzitě podílejí.
Oblastní kancelář podpořila tvorbu akreditačních programů výuky a rozvoj tohoto nového stavebního studijního zaměření v Plzni
například i formou soutěže o nejlepší bakalářskou práci v roce 2012. Přesto však
zatím je výuka stavitelství v rámci odborné veřejnosti i města málo známa a často
se spojuje s neexistující stavební fakultou.
I přes významnou podporu vedoucího katedry mechaniky prof. Ing. Vladislava Laše,
CSc., vnímáme jako potřebné více podpořit stav a rozvoj výuky oboru stavitelství
i mimo univerzitu.
Na valné hromadě vystoupil prof. Ing. 
František Plánička, CSc., z katedry mechaniky na Fakultě aplikovaných věd ZČU
a informoval přítomné o zajištění a obsahu
výuky oboru stavitelství na univerzitě.
Stavba roku Plzeňského kraje
2012 a cena ČKAIT
Oblastní kancelář ČKAIT má každoroční
zastoupení v porotě soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje. V současné době je členem poroty předseda oblasti. I když se
jedná o architektonickou soutěž, na ▶
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oceněných dílech se podíleli i naši členové. V loňském kole soutěže zvítězily
v jednotlivých kategoriích stavby jako hala
firmy kompotech v Sušici, rekonstruovaný
vodojem na rozhlednu v Heřmanově Huti
a úpravy klatovských katakomb.
K soutěži stavba roku byl v tomto roce přičleněn již druhý ročník Ceny ČKAIT. Do
soutěže bylo v oblasti přihlášeno pět staveb. Komise soutěže vybrala tři projekty
a realizace. Vítězem soutěže se stal
jako vedoucí kolektivu autorů náš člen
Ing. Robert Špalek s návrhem úpravy prostoru Beránka v Plzni při Klatovské třídě.
Překlenutí stávající tratě vytvořilo nový zklidněný prostor v místě křížení dvou dopravních koridorů.
Předpokládáme pokračování této soutěže – vyhlašování Ceny ČKAIT i v letošním
roce. Vyhlásíme třetí ročník soutěže s předpokládanou uzávěrkou v dubnu 2013.
Vyzýváme proto naše členy k účasti s projekty a realizacemi staveb z roku 2012, které
by vhodně doplnily a předvedly naši práci
veřejnosti společně se stavbami zařazenými do soutěže Stavba Plzeňského kraje.
Ocenění k výročí Komory
v roce 2012
Výbor oblasti rozhodl o předání pamětního listu k dvaceti letům ČKAIT následujícím
hostům a členům oblasti na valné hromadě:
• Ing. Helena Štvánová –
vedoucí oddělení
stavebního řádu, Plzeňský kraj;
• Ing. Irena Vostracká – vedoucí útvaru
koncepce a rozvoje Magistrátu
města Plzně;
• Ing. arch. Miloslav Michalec –
vedoucí odboru regionálního rozvoje,
Plzeňský kraj;
• Ing. Jiří Balihar – vedoucí odboru veřejně
správního na Magistrátu města Plzně;
• prof. Ing. František Plánička, CSc. –
vedoucí oddělení stavitelství na
katedře mechaniky ZČU v Plzni;
• Ing. arch. Karel Svoboda –
Obec architektů, Plzeň;
• Ing. Petr Fridrich – dlouholetý člen výboru
oblasti a projektant ocelových konstrukcí;
• Ing. Miroslav Brada – dlouholetý člen
výboru a místopředseda oblasti Plzeň;
• Ing. Petr Bureš – dlouholetý pracovník
dozorčích orgánů Komory;
• Ing. Jaroslav Urbánek – dlouholetý člen
výboru oblasti a projektant ocelových
konstrukcí.
Výhled činnosti pobočky na
další období
Po valné hromadě bude výbor oblasti pracovat v sedmičlenném složení podle bodů
ve schváleném usnesení z valné hromady.
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Ze členů výboru a dalších spolupracovníků
byla sestavena jedenáctimístná kandidátka na celostátní Shromáždění delegátů
ČKAIT.
Každé třetí úterý v měsíci budou probíhat pravidelné semináře pro členy oblasti
v kinosále na SPŠ stavební v Plzni. Témata
jsou volena k pokrytí šíře odborné způsobilosti našich členů a bylo možné seznámit se s nimi v sále. Předpokládáme doplnění těchto školení ještě vhodnými náměty
v dalších termínech. Jednotlivé úkoly budou
specifikovány v plánu činnosti na rok 2013.
Komora v roce 2013
Stojíme na prahu nového roku a pro stavební činnosti, bohužel, nemůžeme zatím
očekávat nějaké úspěšné období. V roce
2012 ubylo stavebních zakázek a následně došlo i ke snížení objemu projektových
prací a připravovaných investic. Nejhorší
je však to, že se projevuje celkový tlak
na snížení ceny staveb a projektů včetně
důsledků na dobu zpracování a kvalitu.
Tyto skutečnosti bohužel působí na technickou a obsahovou stránku zakázek, zajišťovanou převážně autorizovanými členy
Komory. Stav je rozdílný pro jednotlivé
obory a odbornosti, ale celkově vnáší problémy především mezi generální dodavatele a hlavní projektanty, následně pak mezi
subdodavatele i jednotlivé živnostníky.
Asi nejhorší stav panuje v oblasti pozemního a dopravního stavitelství.
Co lze udělat pro lepší stav ve stavebnictví? Komora sice nemůže přímo zajistit
dobré zakázky, ale může se pokusit zlepšit podmínky pro práci našich členů návrhy
a připomínkováním obecně platných předpisů, vyhlášek, zákonů a norem na celostátní úrovni. Cestou je také jednání na úrovni
kraje a města o zajištění odborné kvality
a dobré přípravy investic. Komora je totiž
jedinou zastřešující organizací, zajišťující
prací svých členů odbornou kvalitu stavebního díla.
Z valné hromady oblasti Plzeň
Na valné hromadě oblasti a diskusi s ní související se objevilo několik zpráv a námětů
z oblasti přípravy a realizace staveb a činnosti Komory.
Vystoupení Ing. Pavla Křečka
Předseda naší Komory seznámil přítomné
členy s prací vedení Komory a aktuálními
úkoly včetně přípravy nových předpisů pro
práci našich členů a řešení současného stavu ve stavebnictví. Zdůraznil, že zásadním
úkolem je pozvednout vážnost stavební
profese a práce členů ČKAIT nejen v očích
veřejnosti, ale i v celé ekonomice a státních
orgánech.

Vystoupení Ing. Jana Muziky
Základním tématem vystoupení předsedy Krajské stavební společnosti SPS v ČR
Ing.  Jana Muziky se staly závěry ze studie o udržitelných stavebních investicích
v České republice. Snížení počtu staveb
a nižší objem investic zasahují významně
veřejné a dopravní stavby. Ve svém příspěvku poukázal Ing.  Muzika na zdokumentovanou návratnost vložených prostředků do investic. Pro příklad můžeme citovat
z jeho vystoupení: Každá realizovaná miliarda stavební produkce vyvolá celkový
nárůst další produkce ve výši 2,2 miliardy
korun. Prostřednictvím veřejných zakázek
lze tak výrazně ovlivnit ekonomický růst
a zaměstnanost. Tato role stavebnictví
by měla být v rámci hospodářské politiky
spolehlivě využívána.
Vystoupení Ing. Václava Honzíka
Ing. Honzík informoval o seminářích a navazujících pracích k tematice úprav panelových domů, konkrétně otvorů v nosných
stěnách. Společně s dalšími odborníky
z Komory i stavebních fakult budou připravovány podklady k uvedené problematice,
která zasahuje velkou část tuzemského bytového fondu. Požadavky na úpravy existují, jednotlivé soustavy však mají své možnosti. Je třeba vyhovět platným předpisům
a statickým normám, a to při zachování
lokální spolehlivosti upravované panelové
stěny i celkové spolehlivosti a životnosti
soustavy.
Projekt na podporu vzdělávání
V příspěvku připraveném ve výboru oblasti
její předseda Ing. Vejvara informoval o programu nazvaném Vzdělávejte se pro růst
v Plzeňském kraji. Tato iniciativa spočívá
v podpoře kvalifikace a udržení zaměstnanosti pro stavební firmy.
V létě Úřad práce Plzeňského kraje otevřel
program pro poskytnutí finančních prostředků na udržení zaměstnanosti, který se může
čerpat do roku 2014. Jde o podporu vzdělávání a je určen hlavně zaměstnavatelům,
fyzickým i právnickým osobám v odvětvích
s předpokladem růstu a významným podílem na tvorbě HDP v Plzeňském kraji. Tímto
způsobem lze překlenout pro stavební
firmy část nepříznivého období s malým
objemem zakázek a zároveň doplnit pro
své pracovníky informace formou odborných školení za finanční podpory státu.
Návrh na úpravu rozsahu autorizace
Z členské základny kraje vyplynul námět
na posouzení rozsahu autorizace oboru
technika prostředí staveb – specializace
elektrotechnická zařízení zahrnující doposud projekty vnitřních elektrorozvodů.
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Je navrženo uvážit, zda by bylo možné navrhovat i vnější osvětlení přímo související
s pozemní budovou v rámci dané autorizace a nebylo nutno mít autorizaci pro technologická zařízení staveb. V návrhu je dokumentována profesní zdatnost projektanta
pro návrh vnitřní elektroinstalace i vnějšího
osvětlení. ◼
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

Pardubice
Valná hromada oblasti
Pardubice
Od rána sněží, teplota pod bodem mrazu. Je pondělí 14. ledna 2013 a od
15.00 hod. se koná jubilejní 20. řádná
valná hromada ČKAIT oblasti Pardubice.
Silnice i chodníky jsou až do odpoledních
hodin plné sněhu, který dosud nikdo neodklízí. Začíná to připomínat Vánoce. Ještěže
se lze z naší kanceláře dostat pěšky do
místa konání valné hromady. Co však naši
členové z Chrudimska, Ústeckoorlicka
a Svitavska? Dorazí včas? Budou vůbec
schopni dorazit? Od 13.30 hod. již připravujeme v Domě techniky v Pardubicích
předsálí pro prezenci našich členů a hostů a organizujeme prezentaci nasmlouvaných firem. Okolo 14.00 hod. se začínají objevovat první autorizované osoby
a v 14.45 hod. je prezence v plném proudu. Za dvě minuty bychom měli začínat,
ale ještě nedorazila delegace z Prahy
v čele s předsedou Komory Ing.  Pavlem
Křečkem. Ta přichází v 15.05 hod. s omluvou ohledně zpoždění vlaku na trase 1. koridoru Praha–Pardubice vlivem poruchy
lokomotivy dopravce ČD. V 15.10 hod.
nakonec začínáme.
Sečtením podpisů z prezenčních listin zjišťujeme, že je přítomno „pěkných“ 133 autorizovaných osob evidovaných u nás v kanceláři, což je 13,3 % všech evidovaných
členů.
Dále probíhá vše podle programu na
pozvánce, kterou naši členové dostali
poštou společně s výtiskem Zpráv a informací č.  4/2012. Schůzi zahajuje a celým jejím průběhem nás bude provázet
člen výboru Pavel Čížek. Vítá přítomné
členy a všechny hosty, mezi nimiž jsou
Ing.  Pavel Křeček, Ing.  Lenka Zimová,
Marie Báčová, Mgr. Soňa Rafajová,
Ing.  Milan Havlišta, Ing.  Vlastimil Klazar,
Ing. Roman Línek, MBA, prof. Ing. Bohumil
Culek, CSc., Ing.  Renata Petružálková,
Ing. Martin Prikner, Jiří Dytrt, Ing. Miloslav
Soušek, Ing. Radim Jirout, MBA, a zástupci pojišťovacího makléře Ing.  Petr Salač
a Ing. Milan Rak.

Druhý bod schůze je ocenění studentů středních a vyšších škol a vysoké školy
u nás v kraji. Z Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém
Mýtě je oceněna Klára Němcová, studentka 4. ročníku střední školy, a Radek Prudič,
student 3. ročníku vyšší odborné školy,
z Průmyslové střední školy v Letohradu
pak Ondřej Cech, student 4. ročníku,
ze <Střední průmyslové školy stavební
v Pardubicích pak Stanislav Kotaška, student 4. ročníku, a z Dopravní fakulty Jana
Pernera Univerzity Pardubice student magisterského studia Erik Lajžner.

První náměstek hejtmana Pardubického kraje
Ing. Roman Línek, MBA, hovoří o investicích

Následuje vystoupení hostů. Jako první se
ujal slova 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing.  Roman Línek, MBA,
a informuje nás o rozpočtu kraje v oblasti investic a realizovaných akcí za rok
2012 a plánem na rok 2013. Kritizuje
stávající zákon o zadávání veřejných zakázek, jenž prodlužuje proces zadávání,
neúměrně administrativně zatěžuje zadavatele a neumožňuje vyřazení zakázek
s nepřiměřenými cenami. Jeho vystoupení
sklízí tiché přikyvování pléna. Další vystupující, prof. Ing.  Bohumil Culek, CSc., děkan zdejší Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice, nás informuje o zvyšujícím se zájmu o studium na fakultě a až
trojnásobném převisu poptávky po studiu
nad možností počtu přijatých. S tím však
kontrastuje 60% propad studentů za dobu
studia. Dopravní fakultu v podstatě dokončuje pouze 40 % přijatých studentů. Dále
zmiňuje zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu akademické sféry, kde
organizace výběrových řízení podle tohoto zákona je katastrofou a v podstatě hlavní příčinou nedočerpávání různých dotací
v rozsahu cca 40 mil. Kč. Na konci vyzývá
k širší spolupráci mezi akademickou sférou
a stavební praxí.
Po volbě návrhové a mandátové komise,
která jednohlasně potvrdila navržené členy, přistupujeme ke zprávě o činnosti výboru ČKAIT oblasti Pardubice za rok 2012, se
kterou přítomné seznamuje předseda

oblasti. Následuje informace o činnosti
Dozorčí rady ČKAIT v podání člena této
rady Ing. Klazara a člena Dozorčí komise
ČKAIT Ing.  Burši. Ten nás informuje o nelichotivém stavu, kdy se z 41 pozvaných
členů na kontrolu deníku AO bez omluvy
nedostavilo dvacet osob. Tito členové se
bohužel vystavují možnosti udělení disciplinárního trestu.
Předseda Komory Ing. Křeček začíná svoji
zprávu o stavu Komory vyhodnocením
loňských oslav dvaceti let znovuobnovení Komory, které považuje za důstojné
a zdařilé. Potom se hned vrhá do problému, který nás všechny pálí, a to jsou ceny
ve stavebnictví – jak ceny projektových
prací, tak ceny za realizaci staveb. Zákon
o veřejných zakázkách uplatňuje kritérium
nejnižší ceny, což se projevuje v předhánění se, kdo dá nejnižší cenu bez ohledu na
reálnost realizace takovéto zakázky. Proto
je nutné se tímto problémem zabývat. Cenu
obvyklou je možno určit podle již známých pomůcek, jako je VHŘ ČKAIT nebo
UNIKA, ale cena bezpečná či minimální
– to je zatím velká neznámá. K 1. lednu
2013 začala platit novela stavebního zákona a s ní i změny v ostatních zákonech.
Nás se nejvíce týká změna § 19 autorizačního zákona, který byl sice přeformulován,
ale ku prospěchu našich členů autorizovaných techniků, což po prvním přečtení
nebylo na první pohled zřejmé. Bohužel se
nepodařilo prosadit do této novely povinnost AD i u ostatních staveb nefinancovaných z veřejných rozpočtů. Velký problém
je také se stavebními úpravami panelových domů. Projektanti, kteří navrhovali tyto
objekty, pomalu odcházejí z pracovního
procesu a mladí a perspektivní o těchto
soustavách nemají potřebné informace.
Proto je nutné, aby Komora pomohla při
mezigenerační výměně těchto informací. Ke konci vystoupení nás Ing.  Křeček
informoval o stabilizovaném hospodaření Komory jako celku a již několikaletém
nezvyšovaní členských poplatků.
Od 1. ledna 2013 mají všichni pojištění členové Komory nového pojišťovacího
makléře. Jde o firmu GrECo JLT Czech
Republic s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Její zástupce Ing. Rak nás seznamuje
s novinkami nové pojistné smlouvy s ČSOB
pojišťovnou a zanechává kontakty pro případ řešení pojistných událostí při výkonu
našich činností.
Na shromáždění delegátů v roce 2013 si
jednohlasně volíme tyto naše zástupce: Ing.  Radima Loukotu, Ing.  Drahomíra
Ježka, Ing.  Miroslava Němce, Ing.  Pavla
Vacka, Pavla Čížka, Ing.  Jiřího Musila,
Ing.  Ladislava Buršu. Náhradníky jsou
Ing. Čestmír Novotný a Ing. Václav Zima. ▶
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Nastává diskuse. Jako první je přihlášena Marie Báčová z pražské kanceláře Komory. Podává informaci o aplikaci EPBD II do tuzemského právního řádu
a důsledcích z toho plynoucích pro naše
autorizované osoby. Dále se přihlašuje
starosta z Vysokého Mýta Ing.  Soušek
a předkládá nám pohled z druhé strany
– od investora/zadavatele. Na stavbách
již nepracují zedníci, ale právníci. Stěžuje
si také na špatnou projektovou přípravu
staveb a špatný zákon o veřejných zakázkách a vyzývá k aktivnímu lobbingu naší
profesní skupiny. Dále kritizuje využívání
peněz z fondů EU a zamýšlí se nad možností, zda by nebylo lepší způsob tohoto
financování skončit.
K tomuto názoru se v diskusi vyjadřuje
prof. Culek se svým přesvědčením, že jde
pouze o to, aby byly tyto peníze účelně
a udržitelně využity. Akademická sféra je
za možnosti získat tyto finance velice ráda.
Je však rozhodně nutno zjednodušit jejich
administraci.
Poslední vystupující Ing. Ježek také poukazuje na problémy s AD a uvádí, že v některých případech je výkon AD placen dodavatelem stavby!
Téměř vše, co mělo být řečeno, již řečeno
bylo. Zbývá konečné znění usnesení, které v průběhu celé valné hromady a zvláště pak v průběhu diskuse připravovala
návrhová komise pod vedením Ing. Ježka.
Na závěr bylo přečteno a jednohlasně
schváleno.
Poděkovali jsme všem přítomným – jak členům, tak hostům – za účast a pozvali je na
tradiční večeři, při níž byl podáván vepřový
řízek s domácím bramborovým salátem.
Usnesení i další dokumenty jsou zveřejněny
na webu Komory v sekci oblastní kanceláře Pardubice. ◼
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti Pardubice

Praha
Valná hromada oblasti Praha
Konala se 15. ledna 2013 v Národním
domě na Smíchově. Členové pražské oblasti a čestní hosté zcela zaplnili parter a částečně i balkon hlavního sálu – členů ČKAIT
se dostavilo 367, tj. 3,9 % pozvaných.
Po přivítání shromážděných členů a hostů
a po volbě komisí se ujal slova předseda
výboru oblasti ČKAIT Praha Ing.  Michael
Trnka, CSc., a přednesl zprávu o činnosti
za rok 2012. Ve zprávě zdůraznil, že se
v Praze v uplynulém roce uskutečnilo ve
spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT a výborem pražské oblasti ČSSI celkem 45 odborných akcí, které
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navštívilo 2373 členů ČKAIT. Z významných akcí, o které byl největší zájem a které bylo nutno opakovat, byly zmíněny:
Bezbariérové užívání pozemních staveb
(2x), Autorský zákon (5x), Veřejné zakázky
ve stavebnictví (2x), Co hrozí panelovým
domům (2x), Stavební zákon (2x).
Kromě odborných přednášek proběhly i tři
prezentace odborných firem a šest zájezdů a návštěv veletrhů, např.: Střechy Praha
2012, FOR ARCH Praha, Křižovatky architektury, Památky, a dvě exkurze – mostní
konstrukce v Berouně a elektroskanzen
Čechův mlýn Šlovice a exkurze na stavbu
Trojského mostu, kterou organizačně zajistila pražská pobočka ČSSI.

Národní dům v Praze na Smíchově – dějiště valné
hromady

Problém spojení s členy výboru, kteří žijí
ve Středočeském kraji, řeší pražský výbor
již řadu let otevřenými výjezdními zasedáními do okresních měst Středočeského kraje. Tato výjezdní zasedání jsou de facto
přednáškami na aktuální témata spojenými s diskusemi. Zváni jsou členové ČKAIT
bydlící a pracující v příslušném okrese.
V roce 2012 se uskutečnilo jarní zasedání
15. května v Nymburce a podzimní 11. října
v Mladé Boleslavi. Na programu obou
setkání byla informace o problémech spojených s rekonstrukcemi panelových domů
(Ing.  Bořek), otázky spojené s vedením
stavebních deníků (JUDr. Koukalová), základní informace o novele zákona o hospodaření s energiemi a o připravovaných
dotačních programech pro stavební úpravy rodinných a bytových domů (Marie
Báčová). Po přednáškách se na obou
setkáních rozvinula zajímavá diskuse směřující nejen k přednesené problematice, ale
i obecně k práci Komory. Účast je percentuálně vždy mnohem vyšší než na valných
hromadách, například v Mladé Boleslavi
přišlo na zasedání dvaatřicet členů ČKAIT,
tj. 17 % z pozvaných.
Aktivně výbor zahájil spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy jednak nabídkou cyklu přednášek pro pracovníky
stavebních úřadů, ale také nabídkou oponentury připravovaného Metropolitního
plánu a nových OTPP.
V roce 2012 se poprvé uskutečnila soutěž o nejlepší stavbu Středočeského kraje,

do níž se přihlásilo 29 projektů. Slavnostní
vyhlášení vítězných projektů se uskutečnilo
v Kutné Hoře 30. května 2012.
Nově se členové pražské oblasti zapojili
do práce komise zabývající se rekonstrukcemi panelových domů a úpravou národních příloh Eurokódů a také komise, jež
připravila připomínky k novele vyhlášky
č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.
Zvláštní pozornost výboru se věnuje spolupráci se středními průmyslovými školami. Ing.  Michael Trnka, CSc., se každý
rok jako člen komise účastní školního kola
soutěže SOČ (středoškolská odborná činnost) v Průmyslové škole stavební v Dušní
ulici i ve Stavební průmyslové škole Josefa
Gočára. Je nutno konstatovat, že úroveň
prezentovaných prací je na obou školách
mimořádně vysoká.
Samozřejmostí je pravidelná návštěva pražských středních odborných škol
předsedou a členy výboru v den otevřených dveří – akce v rámci Dnů stavitelství
a architektury.
Členové pražské oblasti zasedají každý
rok ve státních zkušebních komisích pro závěrečné zkoušky bakalářského, magisterského i doktorandského studia na ČVUT.
Po celé období pokračovala spolupráce s Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje. Členové výboru
a další vybraní statici z pražské oblasti byli

Rozhovor před valnou hromadou oblasti Praha

několikrát vyzváni operačním důstojníkem
HZS k posouzení momentálního stavu budovy, a to již během zásahu hasičského
sboru. Tyto akutní výjezdy jsou sice časově
náročné, ale z odborného hlediska velice
poučné.
Předseda Komory Ing.  Pavel Křeček ve
svém projevu, jenž následoval po zprávě
předsedy pražského výboru, nastínil problémy, ve kterých se nachází české stavebnictví, a seznámil přítomné s kroky, které
vedení Komory podniká ve snaze zvrátit
nepříznivý stav, a to jak v oblasti výběrových řízení na projektové práce, tak při
výběru stavebních firem.
Valná hromada byla zakončena schválením usnesení, jehož součástí byl i plán činnosti na rok 2013. Na závěr poděkoval
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předseda výboru oblasti tajemnici oblasti
Ing.  Hedvize Klepáčkové a všem členům
sekretariátu za jejich práci a přítomným
členům ČKAIT popřál hodně úspěchů
v jejich práci. ◼
Ing. Michael Trnka, CSc.
předseda oblasti Praha

České Budějovice
Zpráva z valné hromady
oblasti České Budějovice

Prorektorka pro praxi a vnější vztahy Ing.  Ludmila
Opekarová, Ph.D., hovoří o praxi pro absolventy stavebních oborů

Valná hromada oblasti ČKAIT České
Budějovice se konala 16. ledna 2013 za
účasti 145 AO, což představuje 8,7 % AO
evidovaných v oblasti.
Za místo konání byl zvolen nově zrekonstruovaný hotel Clarion (dříve Gomel).
Účastníci se tak mohli seznámit s novým řešením kongresové části hotelu, který se již
stal dominantou Českých Budějovic.
Účastníci valné hromady vyslechli a vzali
na vědomí zprávu o činnosti výboru a kanceláře oblasti za rok 2012, schválili plán
práce na rok 2013 a zvolili delegáty na
Shromáždění delegátů ČKAIT.
Kromě běžných pracovních povinnosti
se v rámci CŽV zaměří oblast zejména na:
• sanace stavebních konstrukcí;
• optimalizace navrhování konstrukcí
suché stavby;
• zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií;
• veletrh úspor energií ve Welsu;
• stavební zákon a vyhlášky;
• veletrh IBF Brno;
• For ARCH Praha;
• podzimní exkurze;
• adventní setkání;
• zpravodaj;
• DSA (dny stavitelství a architektury).
Oblast České Budějovice se v souladu se
svými povinnostmi prezentuje spoluprací
s našimi partnerskými organizacemi i navenek. Máme uzavřeny dohody o spolupráci
jak s odbornými organizacemi, odbornými
školami, tak i s organizacemi státní správy
a samosprávy. Velkou pozornost věnovali
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účastníci valné hromady vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka. Zaměřil se na
problematiku, která členy nejvíce zajímá,
a to zejména na:
• novelu stavebního zákona, zákona
o zadávání veřejných zakázek,
zákona o hospodaření energií;
• problematiku vztahu nejnižší ceny
a kvality díla (projektu, stavby);
• program CŽV;
• publikační činnosti IC ČKAIT.
Vyzdvihl důležitost prezentace členů
Komory navenek a důležitost akcí typu
PRESTA, Stavba roku, DSA. Dále též zdůraznil, že Komora je chápána jako pevná
součást systému stavebnictví jako celku –
nejen po stránce odborné, ale i právní.
V závěru poděkoval členům za účast na
valné hromadě, výboru a kanceláři oblasti
pak za dobře vykonávanou práci.
Význam a důležitost oblasti s odbornými
organizacemi, školami a státní správou
a samosprávou potvrdila účast jejich zástupců na jednání naší valné hromady.
Diskuse
V diskusi vystoupili náměstkyně primátora Českých Budějovic Ing.  arch. Ivana
Popelová, jež ve svém příspěvku seznámila účastníky s plánem, přípravou a rekonstrukcí dopravních staveb na území města,
s organizací koridoru MHD a přípravou
dalších výběrových řízení.
Zástupkyně VŠTE v Českých Budějovicích
– prorektorka pro praxi a vnější vztahy
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., upozornila
na důležitost praxe pro absolventy stavebních oborů VŠTE nejen po absolvování školy, ale i v průběhu studia a přivítala by aktivní pomoc členů ČKAIT při jejím zajišťování.
Ing.  Daniela Řežábková z odboru regionálního rozvoje a územního plánování
Krajského úřadu Jihočeského kraje nás
seznámila s některými investicemi Jihočeského kraje, s přípravou aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
a změnami v územním řízení v návaznosti
na novelu stavebního zákona.
Ing.  Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB,
vyzdvihla spolupráci s ČKAIT zejména

v oblasti propagace a vzdělávání z hlediska úspor energií.
Ing. Bohumil Kujal, předseda ČSVH – ČSSI,
upozornil na význam tvorby územních plánů v návaznosti na budoucí kvalitu projektů
a staveb.
Zajímavou částí valné hromady byla i informace zástupce pojišťovacího makléře
GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Navíc
účastníci valné hromady obdrželi informační materiály k pojištění AO.
Přijetím usnesení byla pracovní část
ukončena a následovala volná diskuse
s občerstvením.
V předsálí byla též pro účastníky připravena odborná prezentace firem, stánek
IC ČKAIT s prodejem knih, byla promítnuta
prezentace k 20. výročí ČKAIT a účastníci
obdrželi DVD PROFESIS.
Usnesení z 20. valné hromady oblasti
ČKAIT je zveřejněno na stránkách:
www.ckait.cz. ◼
Ing. František Hladík
předseda oblasti České Budějovice

Ústí nad Labem
Valná hromada proběhla
17. ledna 2013 v Národním domě
v Ústí nad Labem.
Valná hromada oblasti
Ústí nad Labem
Celé jednání valné hromady oblasti se řídilo programem podle rozeslané pozvánky.
Valnou hromadu zahájil a hosty uvítal předseda oblasti Ing. Martin Mandík. Jednalo
se o tyto hosty:
senátora Jaroslava Doubravu, ředitelku VOŠ a SPŠSaD (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební,
strojní a dopravní) v Děčíně Ing.  Janu
Vackovou, ředitele SPŠS a OA v Kadani
PaedDr. Zdeňka Hrdinu, místopředsedu
KHK Ústí nad Labem a předsedu její stavební sekce Ing.  Františka Šimka, předsedu OP ČSSI Ing. Jiřího Zimu, Ing. Zdeňku
Švehlovou, vedoucí odboru ÚPaSŘ KÚ ▶
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(Územní plán a stavební řád), vedoucího
OD KÚ v Ústí nad Labem Ing.  Jindřicha
Fraňka a Danu Ondrouškovou ze vzdělávací agentury Intelli.
Dále uvítal představitele ČKAIT: předsedu
ČKAIT Ing.  Pavla Křečka, ředitelku kanceláře v Praze Ing. Lenku Zimovou, mediální
pracovnici ČKAIT Mgr. Soňu Rafajovou,
pracovnici Střediska vzdělávání a informací ČKAIT Ing.  Dominiku Hejdukovou, poradkyni předsedy ČKAIT Marii Báčovou
a manžele Dolanovy z IC ČKAIT v Hradci
Králové.
Senátor Doubrava (Severočeši CZ) požádal o slovo v úvodu jednání. Poděkoval za
dobré vztahy a potvrdil další spolupráci
s Komorou při legislativní činnosti a prosazování návrhů Komory, požádal o „vyzbrojení“ podklady tak, aby mohl zájmy autorizovaných osob a odborné připomínky
ČKAIT uplatnit.
Po úvodní části tradičně následovala kulturní část. Tentokráte vystoupil zájmový kroužek Mažoretky Budyně nad Ohří, jež je
ozdobou všech akcí v Budyni a účastníkům
valné hromady předvedl profesionální výkon, za který sklidil velký potlesk.
Zprávu o činnosti oblasti za rok 2012 a výhled do roku 2013 přednesl předseda
oblasti Ing.  Mandík. Připomněl, že rok
2012 byl 20. rokem existence ČKAIT a že
tato tradice zavazuje.
Za rok 2012 se počet členů v kraji zvýšil
o šestnáct, celkem činí počet členů 1750,
ačkoliv bylo přijato 81 nových žádostí
o autorizaci. Za rok 2012 bylo zkontrolováno 36 deníků AO a pozváno 46 členů.
Dny stavitelství a architektury nebyly tak
úspěšné jako v minulých letech, hejtmanka
kraje záštitu nepřevzala. Zapojily se čtyři
SPŠ stavebních a podobných směrů, bylo
možné navštívit prohlídky řady staveb.
Odborné školy v kraji se již dlouho potýkají
s problémem tzv. optimalizace vzdělávání,
které řídí kraj. V rámci této akce došlo často ke spojení nespojitelného (průmyslové
školy s učilišti, školy se zcela protichůdnými obory apod.). Tato akce přinesla velké personální změny ve vedení škol a až
čas ukáže, zda to přinese kýžené zvýšení kvality vzdělávání, nebo jen krátkodobý
finanční efekt kraji.
V oblasti CŽV se uskutečnilo 35 akcí
(27 přednášek a seminářů, čtyři odborné
prezentace ve spolupráci s oblastí, řada
dalších neevidovaných akcí a čtyři exkurze) – 2. nejvyšší počet ze všech oblastí,
a zúčastnilo se jich 1011 osob (5. nejvyšší
počet ze všech oblastí), celkově však nastal pokles jako ve všech oblastech.
Ing. Mandík vyzdvihl hlavní akce v regionu – Mezinárodní konferenci Polní geotechnické metody v Ústí nad Labem (jejím
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Stůl hostů. Levá strana: Marie Báčová, Ing. Lenka Zimová, PaedDr. Zdeněk Hrdina (ředitel SPŠ a OA v Kadani),
pravá strana: senátor Jaroslav Doubrava, Ing. Jana Vacková (ředitelka VOŠ a SPŠSSaD v Děčíně).

pořadatelem je AZ Consult) a mezinárodní konferenci Železniční dopravní cesta v Děčíně (pořadatel VOŠ a SPŠSaD
v Děčíně). Zájem je o měsíční semináře
s právní problematikou ve stavebnictví.
Zcela mimořádnému zájmu se těšily oba
semináře Ing.  Patera k novele stavebního
zákona a jeho prováděcích vyhlášek (účast
140 členů). Zajímavé byly exkurze do
SSÚD Řehlovice, odkud se zajišťuje údržba D8 včetně nejdelších dálničních tunelů
Panenská a Libouchec, exkurze na stavby
malých vodních elektráren v Litoměřicích
a Roudnici, nový Kampus UJEP v Ústí nad
Labem, vznikající rekonstrukci a dostavbu bývalé nemocnice a adventní setkání v Žatci, připravené společně s oblastí
Karlovy Vary.
S ohledem na končící tříletý cyklus CŽV
konstatoval, že podle informací splní svou
povinnost podat čestné prohlášení o vzdělávání necelých 20 % členů Komory a ti obdrží Certifikát odbornosti. Certifikát jim garantuje určité zvýhodnění v případě škodní
události. Kdo se však vzdělává, pravděpodobně škodu klientovi nezpůsobí. To spíše hrozí od těch zbývajících 80 % členů
Komory, kteří se buď nevzdělávají, nebo
bez jakékoliv sankce čestné prohlášení nepodají. Protože se průběžně zvyšuje počet
pojistných událostí členů Komory a roste
pojistné plnění, měla by se Komora vážně
zabývat tím, jak členy ke vzdělávání „přinutit“, případně jim neplnění této povinnosti
znepříjemnit. Vzpomínáme na velké úsilí vedení Komory zabránit přezkušování našich
členů ministerskými úředníky – místo toho
bylo prosazeno CŽV.
V letošním roce je připraveno vyhlášení
dalšího ročníku krajské soutěže Stavba
Ústeckého kraje 2012. Podrobnosti budou
včas uvedeny na stránkách oblasti ČKAIT
Ústí nad Labem a OHK LT.
Dále vystoupil předseda ČKAIT Ing. Pavel
Křeček. Poděkoval předsedovi oblasti za
činnost v oblasti i v Představenstvu ČKAIT.

Připomenul stoleté výročí vyhlášení Inženýrské komory v českých zemích v rámci tehdejšího Rakousko-Uherska.
Vysvětlil nejasně formulované pravomoci
AT v rámci novely stavebního zákona, což
se podařilo usilovným jednáním Komory
s MMR ČR. Výsledkem je nové společné
stanovisko – AT PS mohou v současnosti
dělat víc než podle původního znění před
novelou. Připomenul snahu Komory o zavedení povinného autorského dozoru autorem, což podle současného právního stavu
není povinné a autorský dozor může dělat
i neautor. V oblasti ekonomické se pozastavil nad absurditou, kdy poslanci, senátoři a soudci nemusí platit z „náhrad“ sociální
a zdravotní pojištění, ale ostatní smrtelníci
musí. Nový pojišťovací makléř vyšel z výběrového řízení, nic nebude omezeno,
naopak se pojistné podmínky mění ve prospěch členů Komory.
V oblasti vzdělávání připomenul nutnost
školit mladé projektanty v oblasti panelových domů, neboť je neznají a paneláky
budou v tuzemsku ještě hodně dlouho – na
toto téma je uzavřena dohoda se SFRB,
konkrétně Ing.  Kolibou. Na závěr probral
Ing.  Křeček problematiku zelených úspor,
energetické štítky a podobně. Vyzval členy Komory, ať posílají do Z+i články o své
práci, o zajímavých stavbách či řešeních.
Kromě senátora Jaroslava Doubravy, který vystoupil v úvodu, se přihlásila Marie
Báčová a pohovořila o problematice energetických posudků a štítků. Dále vystoupil
zástupce našeho nového pojišťovacího
makléře pan Rak.
Následovaly volby delegátů a náhradníků
na SD ČKAIT 2013.
Zvoleno bylo podle směrného čísla dvanáct delegátů: Ing.  Zdeněk Avenarius,
Ing.  Anita Bartlová, Ing.  Josef Dvorský,
Václav Fůs, Ing.  Josef Filip, Ing.  Václav
Brožka, Ing.  Martin Mandík, Ing.  Josef
Ouvín, Ing. Petr Sinkule, Ing. Zbyněk Vodák,
Ing.  Jaroslav Vrba, Ing.  Zdeněk Zeman
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a tři náhradníci bez pořadí: Jiří Procházka,
Jaroslav Šimonek a Ing. Jiří Zima.
Diskuse nebyla příliš rozsáhlá, přihlásili
se pouze dva účastníci. Ing.  Š. Draxlová
se zajímala o kritéria pro uznávání členů
ČKAIT v Evropě. Byla Ing. Zimovou odkázána na stránky www.ckait.cz. Ing. J. Zima
informoval o velkém zájmu z německé strany o projektanty z ČR (pokud nemají autorizaci, pokryjí je při práci v SRN sami svými
odpovědnými osobami).
Návrh na usnesení přednesl Ing. Avenarius.
V době hlasování bylo přítomno 100 členů
ze 131 z prezence. Usnesení bylo přijato
99 hlasy, 1 hlas byl proti.
Na závěr poděkoval předseda oblasti
Ing. Mandík přítomným za účast a pozval
je do přísálí na malé občerstvení a další
neformální diskusi.
Debata v tomto prostředí trvala do pozdějších večerních hodin. Jsou témata, která se
na fóru neotevírají, přesto je členové potřebují probrat. V rámci těchto debat padla i připomínka jednoho člena, že hodlal
v rámci diskuse navrhnout zrušení valné
hromady oblasti. Jeho důvod je, že se vždy
povídá o tom, co se v oblasti v minulém
roce udělalo na všech frontách, předseda ČKAIT shrne obdobné z hlediska celé
Komory, naznačí se představa činnosti do
dalšího roku, občas proběhnou nějaké volby. Chtěl by hlasovat o rozpočtu Komory,
měl poznámky k obsahu tiskovin Komory
apod. Při debatě připustil, že sám o žádnou vlastní aktivitu nestojí, nikdy nenapsal
žádný příspěvek, nikdy nepodal žádný námět k činnosti, o tom, že rozpočet Komory
schvalují právě zvolení delegáti na SD
ČKAIT, nepřemýšlel. Proto je žádoucí, aby
členové častěji prohlíželi internetové stránky ČKAIT a aktivněji přistupovali k činnosti
Komory v oblastech. ◼

Ostrava
Informace o konání valné hromady
v Ostravě z 21. ledna 2013.
Valná hromada oblasti
Ostrava
Jednání 21. valné hromady ČKAIT Ostrava
proběhlo tradičně v Domě kultury města
Ostravy. I přes nepřízeň počasí se dostavilo 220 členů a 26 hostů. Ti, co přijeli auty,
je museli před odjezdem domů doslova
vysekat z ledového krunýře.
Jednání valné hromady proběhlo podle programu, letos poprvé ji moderoval nově zvolený místopředseda výboru Petr Dospiva.
Pracovní předsednictvo bylo ve složení
Pavel Křeček, Alois Materna, Jindřich Pater,
František Mráz, Lenka Zimová, Vlastimil
Šmiřák, Petr Dospiva a Svatopluk Bijok.
Po zahájení a volbě komisí seznámil valnou hromadu předseda výboru Svatopluk
Bijok s činností výboru v roce 2012. Zpráva
o činnosti obsahovala tyto body:
Členská základna
Počet členů v ostravské oblasti je 2549,
což představuje cca 8,7 % z celkového
počtu členů Komory, tj. z 29 370. Je podáno 29 nových žádostí. Čtyři členové
naší oblasti jsou zastoupeni v představenstvu ČKAIT, dozorčí radě a dozorčí komisi.
Další členové pracují ve zkušebních komisích pro různé obory autorizace.
Činnost a jednání výboru oblasti
Schůze výboru se konaly 10x. Průběžně
jsme vyhodnocovali úkoly stanovené
v usnesení VH z 23. ledna 2012, všechny úkoly jsme splnili. Kontrola deníků AO
– pozvali jsme ke kontrole 50 AO a skutečně zkontrolovali 37. Bez závad jich bylo
22. Kancelář spolupracuje s IC, prodáváme odborné publikace členům za zvýhodněné ceny. Tržby za prodané publikace
činily v loňském roce 58 161 Kč.
Program CŽV ČKAIT
Ukončili jsme IV. běh programu CŽV. V loňském roce jsme připravili 26 odborných
akcí s celkovou účastí 1123 osob. Pro rok
2013 máme připraveno prozatím 18 akcí,
některé vícedenní, takže se jedná celkem
o 29 „školicích“ dnů. V kanceláři máme
k dispozici odborné časopisy a literaturu.

Vystoupení mažoretek před valnou hromadou v Ústí
nad Labem

Ing. Martin Mandík
předseda oblasti Ústí nad Labem

Další aktivity
V loňském roce proběhlo šesté kolo soutěže Stavba roku MsK. Soutěž je připravována v součinnosti se SPS, Obcí architektů,
ČKAIT a MsK pod záštitou hejtmana.
Program Tvorba vzdělávacího programu
pro stavební inženýry v MsK ve spolupráci

s FAST VŠB –TU Ostrava je ve fázi pilotního
prověření, zdarma se uskuteční celkem 2x6
seminářů (kurzů). Probíhá poradenství pro
bezbariérové řešení staveb. Dlouhodobě
probíhá program podpory oprav panelových domů. Kancelář pokračuje v činnosti
v souladu s legislativními úpravami.
Spolupráce se zahraničím
Ve dnech 30. srpna až 2. září 2012 proběhlo za naší účasti setkání inženýrských
komor malé Visegrádské čtyřky (V4)
v Polsku.
Výhled na další období
Zvyšování odborné úrovně našich členů
formou přednášek, seminářů a odborných
exkurzí v intencích Programu celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT, zajištění poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb
a spolupráce se všemi našimi dosavadními
partnery.

Auditorium valné hromady 2013 v kulturním domě
v Ostravě

Vystoupení na valné hromadě
Na valné hromadě dále vystoupili členové
představenstva, následně pak hosté a diskutující. Jako první se ujal slova předseda
Komory Ing.  Pavel Křeček, který podal
informace o jednání představitelů Komory
se zástupci ministerstev a legislativních
orgánů zejména ve věci zákonů, které
bezprostředně ovlivňují práci stavebního
inženýra nebo technika. Místopředseda
Komory Ing. František Mráz přednesl informace o hospodaření Komory.
V bloku vystoupení hostů přednesli svůj
příspěvek:
• Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana
MSK, hovořil o investiční výstavbě
v MSK jak z hlediska realizace, tak
i z hlediska projektové přípravy.
• Ing. Pavel Ševčík, ředitel SPS, ve svém
obsáhlém příspěvku zhodnotil stavebnictví v ČR a jeho možný budoucí vývoj.
• Ing. Lukáš Petík, Oblastní inspektorát pro
MSK, seznámil přítomné s problematikou OIP.
• Dr. Ing. Stefan Czarniecki, zástupce
předsedy Rady Slezské oblastní
komory stavebních inženýrů ▶
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v Katovicích (SOIIB), přednesl krátkou
zdravici a zmínil velmi dobrou spolupráci
mezi našimi komorami.
Plk. Ing.  Jiří Pokorný, Ph.D., náměstek pro
prevenci Hasičského záchranného sboru
MSK, hovořil o činnosti HZS a nabídl užší
spolupráci mezi HZS MSK a naší oblastní
kanceláří.
Zástupce společnosti GrECo JLT Czech
Republic, s.r.o., představil nového pojišťovacího makléře pro členy ČKAIT, který na
základě výběrového řízení nahradil makléře dosavadního.
V diskusi vystoupili Ing.  Ladislav Vodička
(Stavební listy), který hovořil o opomíjení
zásluh stavebních inženýrů, zejména statiků při výstavbě, a Marie Báčová, odborná
poradkyně předsedy ČKAIT, která informovala o novelizaci zákona č. 318/2013
Sb., o hospodaření energiemi, jímž se mění
zákon č. 406/2000 Sb. s účinností od 1.
ledna 2013.
Předseda volební komise Martin Vilč seznámil přítomné s výsledky volby delegátů
na shromáždění delegátů, které se uskuteční 16. března 2013. Zvolení delegáti jsou:
Svatopluk Bijok, Marta Bílková, Ladislav
Čech, Petr Dospiva, Jaroslav Gilar, Vít
Hudeček, Tomáš Novotný, Petr Kotlán,
Vlastimil Reichel, Kamil Šamárek, Tomáš
Vašíček, Ladislav Zahradníček, Jindřich
Pater, Karel Kubečka, Antonie Lošťáková,
Lumír Vacula.
Náhradníci: Jan Sedláček, Jiří Vaculík.
Valnou hromadu ukončil Ing. Jindřich Pater,
místopředseda ČKAIT. ◼
Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblasti Ostrava

Olomouc
Valná hromada Olomouc
Valná hromada Olomouc se konala
22. ledna 2013 v budově Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Dostavilo se 103 účastníků z celkem 1379 členů
oblasti, tj. 7,39 %.
Čestní hosté:
• Ing. Hana Mazurová, pověřena
zastupováním vedoucí odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje;
• JUDr. Eva Hyravá, vedoucí Stavebního
úřadu Magistrátu města Olomouc;
• Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru
investic Magistrátu města Olomouc;
• RNDr. Luděk Šťastný,
ředitel Stavoprojektu Olomouc;
• Ing. arch. Milan Obenaus, zástupce ČKAIT;
• Ing. Ladislav Janeček, CSc., člen krajské
rady SPS v Olomouckém kraji;
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• Ing. Jaroslav Havelka, ředitel
Hospodářské komory v Olomouci;
• Ing. Jan Drábek,
předseda oblastní pobočky ČSSI.
Za ČKAIT se jednání zúčastnili:
• Ing. Pavel Křeček, předseda;
• prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
první místopředseda;
• Ing. Jindřich Pater, místopředseda;
• Ing. Lenka Zimová,
ředitelka kanceláře Praha;
• Ing. Miroslav Loutocký,
předseda redakční rady Z+i ČKAIT;
• Ing. arch. Vladimír Klajmon,
člen VO Brno;
• Marie Báčová, poradkyně předsedy
ČKAIT.

Předsednický stůl valné hromady v Olomouci

Výsledky plnění usnesení valné hromady
2012 byly zhodnoceny ve zprávě
o činnosti:
• činnost a hospodaření oblasti;
• zajištění CŽV na oblasti,
třinácti odborných akcí se zúčastnilo
705 členů, osm prezentací firem
s účastí 293 členů;
• aktuální informace k programům
Panel 2013+ a Nová zelená úsporám
s upozorněním, že podepisujeme, že
objekt je bezpečný a úsporný;
• zastoupení členů ČKAIT v odborných
komisích města Olomouc;
• spolupráce se stavebními úřady;
• spolupráce s Olomouckým krajem;
• soutěž Stavba roku 2012 Olomouckého
kraje byla vyhlášena a její vyhodnocení
proběhne v březnu 2013;
• dokumentace pro provedení stavby
v návaznosti na novelu zákona
o veřejných zakázkách, přednáška
je připravena na 1. pololetí roku 2013;
• den otevřených dveří na stavbách
a průmyslových odborných školách
v Olomouckém kraji, OK se představila
na SPŠ Lipník nad Bečvou
s informacemi a materiály ČKAIT;
• Cena ČKAIT 2012,
z oblasti je přihlášen projekt
Nová tramvajová trať v Olomouci
(Ing. Vrubľovský) a Dostavba
Slovanského gymnázia (Ing. Balcárek
a Ing. Barák).

Udělení čestného členství ČKAIT
Čestné členství bylo uděleno Ing. Františku
Macháčkovi, který aktivně spolupracoval
s oblastní kanceláří, pracoval dlouhodobě jako člen dozorčí komise v Brně, zastupoval oblast jako zvolený delegát na
SD v Praze.
Zpráva Dozorčí rady ČKAIT
Předseda DR ČKAIT Ing. Jaromír Vrba, CSc.,
přednesl výsledky kontroly na OK a informoval o činnosti DR ČKAIT Praha.
Návrh tezí činnosti pro rok 2013:
• zajistit CŽV z programu na 1. pololetí
a připravit program na 2. pololetí
z námětů členů oblasti zaslaných
s návratkami na VH;
• spolupráce s krajským úřadem
při přípravě soutěže Stavba
Olomouckého kraje 2012;
• naplňovat smlouvu o spolupráci
s krajským úřadem a Magistrátem
města Olomouce;
• zajistit činnost PIS, pokud dojde
k vyhlášení programů;
• spolupracovat s odbornými školami
v kraji při zajišťování dne otevřených dveří;
• spolupracovat a informovat poslance
a senátory o legislativních návrzích změn;
• spolupracovat na systémovém přístupu
k návrhu a realizaci nízkoenergetických
a pasivních domů;
• zajistit informace pro členy ČKAIT
o přípravě a školení pro účast v procesu veřejných zakázek podle zákona;
• sledovat investiční akce v kraji a na
technicky zajímavé stavby zajistit
exkurze v aktuálním čase.
Výsledky voleb na VH 2013 oblasti
Olomouc
Delegáty na SD 16. března 2013 v Praze
byli zvoleni: Ing.  Jiří Dan, Ing.  Michal
Majer, Ing. Anežka Najdekrová, Ing. Zdeněk Rozsypal, Ing.  Jiří Švub, Ing.  Zdeněk
Tomek, Ing. Milan Válek, Ing. Jaromír Vrba,
CSc., Ing. Jiří Kožušníček.
Náhradníci: Ing. Petr Staněk, Václav Mastný,
Ing. Jan Tomek.
Diskuse
Ing.  Milan Válek, předseda krajské rady
SPS v Olomouckém kraji, ve svém vystoupení zhodnotil stavebnictví v Olomouckém
kraji. Pokles je patrný v celém spektru.
Z vlastní zkušenosti podnikatele sdělil, že
do soutěží, kde očekává dvacet až třicet
soutěžících a s tím spojené slevy 30–40 %
oproti URS, nechodí. Je to ztráta úsilí,
energie a času. Kvalita stavebních prací
spojených s takovými slevami se v pozemním stavitelství už nedá docílit. Za sporný
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považuje přínos velkých nadnárodních stavebních společností. Z výše uvedených důvodů se za SPS snaží zástupci krajské rady
jednat jak s představiteli kraje, tak s primátorem a starosty ostatních měst v kraji.
I když platí v EU téměř stejné zákony
o veřejných zakázkách, tak například
v Rakousku nebo Bavorsku je téměř nepředstavitelné, že by stavební zakázky
nerealizovaly firmy z regionu.
Milan Rak, zástupce nového pojišťovacího makléře, informoval o pojištění AO od
1.  ledna 2013 a nových kontaktech pro
členy ČKAIT. Informoval o územním krytí
pro členské státy EU. Zdůraznil nutnost při
pojistné události vždy kontaktovat makléře.
Ing.  Michalička pozdravil účastníky valné hromady jménem Magistrátu města
Olomouc. Podrobně informoval o plánu
investic, střednědobém plánu, který by měl
eliminovat časové nedostatečnosti v problémech u soutěží a platbě faktur. Osobně nesouhlasí s kritériem nejnižší ceny u soutěží.
Marie Báčová podala informace o nových
energetických předpisech.
Ing. Otrusina navrhl vytvořit skupinu odborníků, která by se k návrhu územního plánu města Olomouce vyjádřila do termínu
12. března 2013.
Předseda Ing. Křeček poděkoval za práci
všem členům ČKAIT. Upozornil na rozsah
oboru pro autorizovaného technika podle novelizovaného ustanovení § 19 písm.
a) autorizačního zákona. Informoval, že
do soutěže Cena ČKAIT je podáno více
než 60 přihlášek. U soutěže Stavba roku
je ČKAIT jedním z vypisovatelů. I laická
veřejnost projevuje zájem o tyto soutěže
a vyhledává informace o nich na internetu.
Dále sdělil, že ceny za projekty a stavby
(obvyklá cena) se v Německu nesmí pro
vybrané stavby lišit o více než 10–15 %.
Bezpečná cena je pracovní název, který Komora zvolila pro jednání vůči pojmu nejnižší cena ve výběrových řízeních.
Dumpingové ceny přináší problémy i investorům. Chyba v rozpočtu je kvalifikována
jako vada projektu a nenahrazení části
investice. Dále uvedl, že povinný autorský
dozor se do novely stavebního zákona nepodařilo prosadit. Dobrou spolupráci má
Komora s ministerstvem dopravy, s nímž řeší
bezbariérové užívání staveb. Komora má
daňového poradce a členové ho mohou
využívat. ČKAIT by se chtěla angažovat
v politice bydlení.
Pro možnost operativní komunikace se členy oblasti prosíme všechny členy, kteří nám
doposud e-mailovou adresu neoznámili,
nebo adresu změnili, aby tak učinili. ◼
Ing. Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti Olomouc

Zlín
Valná hromada
oblasti Zlín 2013
Valná hromada oblasti ČKAIT Zlín se uskutečnila dne 23. ledna 2013. Konala se
v budově Malé scény ve Zlíně. Abychom
připomněli a zdůraznili význam a působnost Komory ve Zlínském kraji, oslovili
jsme významné osobnosti Zlínského kraje.
Pozvání na valnou hromadu přijali a zúčastnili se tito hosté:
• PaedDr. Alena Gajdůšková,
1. místopředsedkyně Senátu PČR;
• MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje;
• Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora
statutárního města Zlína;
• Ing. arch. Dagmar Nová,
zástupkyně České komory architektů;
• Jana Bubeníková, předsedkyně
Syndikátu novinářů Zlínského kraje;
• Ing. Pavel Křeček,
předseda ČKAIT;
• prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
1. místopředseda ČKAIT;
• Ing. Jindřich Pater,
místopředseda ČKAIT;
• Ing. Lenka Zimová,
ředitelka kanceláře ČKAIT;
• Ing. Miroslav Loutocký,
předseda redakční rady Z+i ČKAIT.

investiční výstavby, zabýval se stavbami,
které se v současné době realizují.
Jiří Kadeřábek seznámil účastníky valné
hromady se záměry Magistrátu města
Zlína v oblasti stavebnictví.
Po vystoupení hostů pokračovala valná
hromada v pracovním programu. Předseda
výboru oblastní kanceláře Zlín přednesl
výroční zprávu, ve které zhodnotil činnost
kanceláře, upozornil na pojištění autorizovaných osob. Seznámil s nedostatky při
vedení deníku autorizovaných osob, které
vyplynuly z kontrol, a s obsahem stížností,
které se řešily. Dále vzpomenul obnovení
Programu Státního fondu rozvoje bydlení
na podporu oprav a modernizaci bytových
domů. Samostatnou kapitolou zprávy bylo
čerpání rozpočtu za rok 2012 a návrh rozpočtu oblastní kanceláře na rok 2013.
Jedním z bodů plánu činnosti na rok
2013 byla výzva ke všem autorizovaným
osobám, aby přihláškou významných staveb podpořily konání soutěže Stavba
roku Zlínského kraje a posléze soutěže
Cena ČKAIT.
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, informoval o situaci ve stavebnictví a iniciativě
Komory při řešení problémů ve stavebnictví
a následně při slavnostním aktu předal pamětní medaile k 20. výročí znovuobnovení
ČKAIT Ing. Igoru Honigovi.
Po tomto slavnostním předání následovala diskuse. V ní vystoupil zástupce firmy

Čestní hosté a předsednictvo na valné hromadě ve Zlíně: 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Alena Gajdůšková, oblast Zlín: předseda Ing. Jiří Matúš, zástupce předsedy Ing. Jaroslav Valkovič

Z přítomných hostů vystoupili na valné hromadě 1. místopředsedkyně Senátu PČR,
hejtman Zlínského kraje a 1. náměstek primátora Statutárního města Zlína.
Z jejich příspěvků vybíráme:
PaedDr. Alena Gajdůšková zdůraznila
postavení stavbařů v naší společnosti, připomněla program Zelená úsporám, který
částečně řeší malé množství zaměstnanosti
v oboru.
MVDr. Stanislav Mišák se vyjádřil k situaci
ve Zlínském kraji z pohledu připravované

GrECo JLT Czech Republic s.r.o., která je
novým pojišťovacím makléřem. Zmínil se
o postupu při řešení pojistných událostí, odborných poradenství včetně kontaktů pro
nahlášení pojistných událostí.
Ing.  Libor Dubčák, zástupce Střední průmyslové školy Zlín, informoval o výuce
na střední škole a počtu otevíraných tříd.
Zdůraznil, že původní poslání škol vychovávat mistry, respektive stavbyvedoucí, se
míjí účinkem, protože většina absolventů
přechází na vysoké školy. ▶
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Bartošův dětský folklórní soubor obohatil program valné hromady 2013 ve Zlíně

Ing.  Josef Mitrenga poukázal na činnost Komise pro malé a střední podnikání
ČKAIT. Uvedl, že s výsledky činnosti je
možno se seznámit na stránkách Komory.
Účastníci valné hromady zvolili devět delegátů a dva náhradníky za oblast Zlín na
Shromáždění delegátů ČKAIT do Prahy.
Posledním bodem jednání bylo schválení
usnesení z valné hromady.
Přehled autorizovaných osob
v oblasti Zlín
K 31. prosinci 2012 je celkem registrováno
1357 členů s platnou autorizací. Z tohoto
počtu získalo v průběhu roku autorizaci
35 osob a dvě osoby si autorizaci rozšířily.
Ke konci roku zůstává podáno sedmnáct
žádostí o autorizaci, jejichž žadatelé budou odzkoušeni během roku 2013.
Vyzýváme všechny členy oblasti, aby podávali své náměty na zlepšení činnosti Komory
a podmínek pro vykonávání své profese. ◼
Ing. Jiří Matúš
předseda oblasti Zlín

Brno
Valná hromada oblasti Brno
Připravili jsme valnou hromadu tak, aby se
všichni dozvěděli, co výbor celý rok dělal,
jak přispěl k celoživotnímu vzdělávání, co
je nového ve výstavbě v Brně a v kraji, jak
se změnily stavební předpisy a podmínky
k projektování a realizaci staveb. Pozvali
jsme všechny, včetně čestných členů a hostů. Připravili jsme nabídku odborné literatury, občerstvení a kávu.
Oblast má 4078 členů. Na schůzi přišlo
155 členů, což je 3,8 % členského stavu.
Přemýšlíme, proč tak málo, v procentním
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vyjádření nejméně ze všech oblastí. Jsou
všichni tak výborně informováni o činnosti
a výhledu Komory, jsou spokojeni se stavem věcí, nebo naopak převládá pocit,
že na věcech, které se příliš moc nelíbí,
se nedá na takové schůzi příliš mnoho
změnit?
Sdělte nám jakýmkoliv způsobem, v čem
leží příčina vaší nepřítomnosti. Dohodněme
se, co udělat, abychom mohli o našich problémech a naší budoucnosti hovořit ve větším počtu, rádi bychom diskutovali zejména s kolegyněmi a kolegy kolem průměru
aktivního věku, se členy, kteří ve stavařině
jedou naplno, mají málo času a spoustu
problémů. Rádi bychom věci řešili lépe.
Představitelé města Brna a Jihomoravského
kraje hovořili o investičních záměrech roku
2013. Brno se stále zřetelněji profiluje jako
město vědy, výzkumu a vysokého školství.
Ing.  Oliver Pospíšil, náměstek primátora,
popsal složité rozhodování o každé investici. Ing.  Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje,
hovořil o dostavbě rekreačních lázeňských
komplexů v Pasohlávkách a Lednici, plánovaných komunikačních stavbách a stavbách spolufinancovaných z fondů EU.
Děkan Fakulty stavební VUT v Brně, prof.
Ing. Rostislav Drochytka, CSc., vyzvedl tradiční spolupráci školy s Komorou. Naše
škola obsadila v ČR druhé místo v soutěži Fakulta roku, nově je akreditován obor
„městské inženýrství“ na bakalářském stupni a chloubou školy je stavba výzkumného
centra ADMAS pro nové materiály, technologie a konstrukce.
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, předseda oblasti, přednesl doplnění zprávy
o činnosti, jejíž tištěná verze byla předávána členům při prezenci. V přednesu vyzvedl účast členů oblasti v soutěži ČKAIT

Cena Inženýrské Komory 2012. Devátý
ročník má z celkem 32 přihlášených prací
sedm z brněnské oblasti.
Oblast Brno pečovala o regionální spolupráci oblastí Jihlava, Olomouc, Zlín
a Ostrava v otázkách politiky ČKAIT, otázkách odborného vzdělávání členů a publicity ČKAIT.
V domě Komory v Brně vzniklo zázemí
pro členy Komory a oblastní i republikové orgány Komory. K těmto činnostem
a orgánům náleží Dozorčí rada ČKAIT
a Dozorčí komise ČKAIT, Disciplinární senát ČKAIT, redakční rada Zpráv a informací ČKAIT a Inženýrské komory, poradenské
informační středisko ČKAIT pro panelové
domy, podpora činnosti zkušebního místa
ČKAIT v Brně a spolupráce s Autorizační
radou ČKAIT, místo pro akce celoživotního vzdělávání a pro spolupráci s Českým
svazem stavebních inženýrů a pracovištěm
Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT,
oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Je zde umístěno pracoviště Informačního centra ČKAIT.
Typ akce a počty účastníků
Exkurze

188

Odborné akce CŽV

661

Odborné reprezentační akce

153

Konference
Celkem v roce 2012

45
1547

Přehled činností CŽV v oblasti Brno v roce 2012

Podrobnosti o akcích širšího významu byly
publikovány v časopise Z+i ČKAIT.
Na shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 17. března loňského
roku v Majakovského sále Národního
domu v Praze na Vinohradech, byly předány Ceny ČKAIT 2011 za 8. ročník
soutěže. Zvláštní ocenění získal i projekt
ČD Brno – 1. část odstavného nádraží,
I. etapa, projekt stavby pro realizaci, autor projektu Ing.  Miroslav Polák, SUDOP
BRNO, spol. s r.o., Brno. Blahopřejeme
a jsme rádi, že v brněnské oblasti máme
talenty ve všech oborech inženýrské
a technické působnosti.
Výbor oblasti využívá mimořádné příležitosti slibu autorizovaných osob po vykonání zkoušky při vstupu do ČKAIT. Ke slibu,
který je pořádán třikrát ročně v krásném
prostředí auly FAST VUT v Brně, se dostaví pokaždé přibližně sto osob slibujících
a jejich rodinných příslušníků a přátel.
Výbor oblasti uděluje slibu slavnostní ráz,
zve čestné hosty z fakulty a při projevech
informuje o činnosti Komory, spolupráci s FAST VUT v Brně a významu Komory
pro stavebnictví.
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Podobný ráz společenské a politické propagace práce Komory mají česko-slovenské konference Brno–Bratislava a reprezentační ples ČSSI, ČKAIT a JmSPS
v Besedním domě v Brně. Tradice těchto
akcí včetně adventního večera je pevnou
a očekávanou součástí činnosti oblasti

Důležitým faktorem spolupráce s ČSSI je
i konání autorizačních zkoušek ČKAIT
v Brně.
Spolupráce s Fakultou stavební VUT
v Brně a Lesnickou a dřevařskou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně má tradiční rámec a realizuje se na odborných konferen-

Název článku

Vydání časopisu
Z+i ČKAIT

Odborné praxe studentů FAST VUT v Brně

Z+i 1/2012, str. 27

ČKAIT spolupracuje s komorami sousedních států

Z+i 2/2012, str. 5

Projekt CŽV je podporou pro výkon profese

Z+i 2/2012, str. 18

Výsledky působení ČKAIT v oblasti Brno po dvaceti letech

Z+i 2/2012, str. 27

Zajímavé události v oblastech Komory – Brno

Z+i 3/2012, str. 17

Valná hromada ECCE v květnu 2012 ve Vilniusu v Litvě

Z+i 3/2012, str. 27

Inženýrský den 2012

Z+i 4/2012, str. 4

Setkání představitelů inženýrských komor a svazů V4 v Budapešti

Z+i 4/2012, str. 32

Brno. Letos mohl být výčet společenských
akcí doplněn o Inženýrský den 2012
s tématem Cesty k energetické koncepci
České republiky, který organizovala brněnská oblast. Podrobnější informaci lze nalézt
v 11. čísle časopisu Stavebnictví.
Kancelář Komory v Brně je místem redakce časopisů Zprávy a informace ČKAIT
a Inženýrská komora. Redakční rada formuluje zadání pro časopisy a pracovníci
kanceláře realizují záměr. Z+i ČKAIT je
z hlediska náplně dokumentem o vývoji
života v Komoře. Frekvence 4x za rok neposkytuje vysokou aktuálnost sdělení, ale
naopak je dokladem strategie Komory
a rovněž dokladem účasti oblastí na uskutečňování této strategie. Brněnská oblast
má v časopise zastoupení v každém čísle.
Časopis Inženýrská komora 2013 tematicky doplnil probíhající oslavy 20. výročí
obnovení Inženýrské komory a založení
ČKAIT. Jednotlivé oblasti ČKAIT prezentovaly význačné konstrukce a stavby, které byly vytvořeny v letech 1920 až 2010.
Jsou ukázkou stavitelského umu, ve kterém
stojí za to pokračovat. Článek zpracovaný
v naší oblasti byl věnován budovám sloužícím technickému vysokému školství v Brně.
Dlouholetá velmi úzká spolupráce s brněnskou pobočkou ČSSI pokračovala
i v loňském roce. Většina odborných i společenských akcí pořádaných oběma organizacemi byla konána ve vzájemné
součinnosti. Největšímu zájmu se těšily jarní a podzimní odborné konference o zajímavých stavbách, konané tradičně v hotelu Slovan. Rovněž odborné exkurze, jako
např. na Dlouhé stráně či seriál exkurzí
na stavbu Královopolských tunelů, si našly zájemce z řad členů obou organizací.

cích, akcích CŽV ČKAIT, podpoře diplomantů oceňováním nejlepších diplomových
prací a šířením informací u studentů o činnosti ČKAIT. Spolupráci směřujeme k tomu,
aby absolventi s nejlepšími diplomovými
pracemi obdrželi jako jeden z prvých referenčních osobních spisů dokument o udělení ceny Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Součástí ocenění je i finanční ohodnocení,
které předáváme při slavnostní promoci za
přítomnosti veřejnosti. Komora tím posiluje
povědomí o své působnosti na veřejnosti
a svou nabídku technické mládeži.
Přípravu a naplnění programů CŽV řídí výbor oblasti ČKAIT Brno. Každý člen výboru
má svěřen okruh působnosti, ve kterém pracuje a za který přijímá odpovědnost.
Odborné pracoviště Rady pro podporu
rozvoje profese pracuje v Brně v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství sedmým rokem. Brněnská

pracovní skupina zastupuje všechny tři specializace oboru a rozhoduje o vybraných
informacích na Konzultačních vodohospodářských dnech pořádaných dvakrát ročně. V roce 2010 byla na DVD PROFESIS
zapracována metodická pomůcka Malé
vodní nádrže a suché nádrže. V roce 2011
v rámci PROFESIS byla vydána další metodická pomůcka Srážkové vody a urbanizace krajiny rovněž doplněná odbornými
semináři. Hlavním tématem roku 2012 byla
příprava intenzifikace čistíren odpadních
vod. Dalšími sledovanými a rozpracovanými tématy k realizaci v letech 2013
jsou dopravní stavby na vodních dílech
a zemní a báňské práce vodohospodářských staveb.
Předseda ČKAIT Ing.  Pavel Křeček oslovil naše členy jako trvalé přátele a ocenil
jejich práci pro Komoru. Informoval o stěžejních nedořešených problémech Komory
a členů, které jsou podbarveny současnou
situací na trhu dodávek a služeb. Nelišíme
se v tomto směru od problémů v Německu,
Polsku nebo na Slovensku: neurovnaná
veřejná soutěž, diktát nejnižší ceny, nejasná legislativa a postavení autorizovaných
techniků v projektování, které se konečně
stabilizuje k vymezení jejich pravomocí,
absence pochopení významu autorského
dozoru na stavbě. Velmi sympatické na
současné politice Komory je odpoutání
od názorových střetů s komorou architektů a nalezení společných cílů, týkajících se
běžné praxe, které obě komory společně
prosazují.
Kuriozitou předsedova vystoupení bylo,
že při zahájení a v závěru oslovil Brňáky
klasickým hantecem a nedočkal se reakce, jako by Brňáci hantec neuměli (což by
byla ostuda), nebo se neodvážili „lochčit
nebo chlámat“ z povinné úcty.
Sympatické bylo vystoupení předsedy
Dozorčí komise ČKAIT prof. Ing.  Miloslava
Novotného, CSc., které bylo ojedinělé ▶

Představitelé Komory s čestnými hosty před valnou hromadou v Brně
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v tom, že zprávu Dozorčí komise ČKAIT nečetl
z papíru a podal ji volně v odlehčené, ale
korektní verzi, takže jsme zjistili, že i taková
suchá zpráva může být podána přitažlivě.
Rozpočet Komory zaujal jako politikum tím,
že více než 40 % výdajů je směřováno do
vzdělávací činnosti.
V diskusi zazněly tyto informace:
• program Panel běží, ale chybějí
prováděcí vyhlášky;
• program Nová zelená úsporám
vypouští bytové domy a výše dotace
závislá na úsporách může klesnout
až na 10 % slibované částky;
• preference nejnižší ceny ve veřejných
soutěžích produkuje až 50 % nekvalitní
práce na stavbách;
• pracujeme-li za 10 % částky podle
honorářového řádu ve službách, nemáme na nákup dobrých programů, nemůžeme vychovávat mladé praktikanty;
• dopravní stavby se staví za 40 %
obvyklé (nominální) ceny;
• z ceny staveb jde 40 % na politiku;
• v autorizaci stavbyvedoucích je chaos;
• není jasné, kdo kontroluje cenu;
• agregované položky jsou příčinou
zvýšení cen až o 28 %;
• extrém: stav na trhu stavebních prací
vyžaduje rázný zásah, např.
Tomia Okamury.
V tezích pro činnost v roce 2013 a v usnesení se výbor zavázal, že kromě pokračování práce v oblasti se bude diskusí zabývat. Celé usnesení najdete na webových
stránkách ČKAIT. ◼
Pozvánka na exkurzi
ČKAIT a ČSSI Brno zvou na exkurzi do
Vojenského technického muzea v Lešanech,
kde je 700 exponátů vojenské techniky.
Exkurze se koná 1. června 2013 (sobota).
Podrobnosti najdete v pozvánce na webu
ČKAIT, Informace Brno, nebo je získáte telefonicky na: 545 214 801 – ČSSI, paní Valtrová.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
předseda oblasti Brno

Karlovy Vary
Informace o Valné hromadě oblasti
Karlovy Vary, konané 29. ledna 2013.
Valná hromada oblasti
Karlovy Vary
Jednání se tentokrát, s ohledem na loňskou dobrou zkušenost, uskutečnilo v úterý
29. ledna 2013 opět ve společenském
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sále Krajské knihovny Karlovy Vary, znovu jako předposlední v řadě valných hromad. Vedle účasti celkem 80 členů ČKAIT
(tj. 9,27 % členské základny oblasti) bylo
dále přítomno 21 hostů a novinářů, to znamená, že v sále bylo celkem 101 účastníků.
Mezi hosty valné hromady byli představitelé správních orgánů, stavebních firem,
odborných škol a oborových a partnerských institucí. Jako významní hosté se jednání zúčastnili hejtman Karlovarského kraje
a poslanec Parlamentu ČR PaedDr. Josef
Novotný a poslanec Rudolf Chlad. Ve stejný den zasedala Rada města Karlovy Vary
a z toho důvodu se z jednání omluvil primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek.
Z podnikatelské sféry byli na jednání přítomni pánové Ing. Ivan Kaska (ředitel firmy

Významné vystoupení za hosty pronesl
hejtman Karlovarského kraje a poslanec
Parlamentu ČR PaedDr. Josef Novotný, který pozdravil účastníky jednání.
Ing.  Anna Vlášková při příležitosti konání valné hromady ČKAIT oficiálně vyhlásila jubilejní 13. ročník soutěže Stavby
Karlovarského kraje a dále informovala,
že v rámci Dnů stavitelství a architektury
Karlovarského kraje se také uskuteční ve
dnech 6.–7. června 18. mezinárodní konference Městské inženýrství, tentokrát na
téma Povodně a město. Dále proběhne
již 17. ročník soutěže studentů 3. ročníků
SPŠS. Vyvrcholením Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje bude společenský večer v Karlovarském městském
divadle, kde budou vyhodnoceny jed-

Mezi hosty v Karlových Varech byli Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ firmy EUROVIA CS a.s.,
a PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje a poslanec PČR (1. a 2. zleva v první řadě)

Fornax a.s.), dále ředitel oblasti Čechy západ firmy EUROVIA CS, a.s., Ing. Zdeněk
Novák a Ing.  Josef Král, ředitel závodu
EUROVIA a.s., Karlovy Vary.
Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali Ing.  Anna Vlášková, oblastní
manažerka SPS v ČR, Ing. Miroslav Krössl,
předseda oblastní pobočky ČSSI, PaedDr.
Zdeněk Hrdina – ředitel Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Kadani, Ing.  Jan Kümmel, zástupce
ředitele Střední odborné školy stavební
v Karlových Varech.
Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady předseda ČKAIT Ing. 
Pavel Křeček a ředitelka kanceláře ČKAIT
Ing. Lenka Zimová.
K osvědčenému osvěžení průběhu přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2012 patřilo promítání snímků, tentokrát ze slavnostního jednání u příležitosti 20. výročí založení
ČKAIT v Betlémské kapli a z 19. adventního setkání, pořádaného tentokrát v královském městě Žatci ve spolupráci s oblastí ČKAIT Ústí nad Labem i pro členy
Ústeckého kraje. Podstatné z přednesené
zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré úkoly uložené valnou hromadou pro
rok 2012 byly splněny.

notlivé akce a zároveň budou vyhlášeni
vítězové a předána ocenění. I letos bude
udělena cena Osobnost stavitelství Karlovarského kraje.
Valná hromada schválila všechny předepsané dokumenty a výsledek volby účastníků i jejich případných náhradníků, kteří
se zúčastní jako delegáti karlovarské oblasti ČKAIT Shromáždění delegátů ČKAIT
v Praze 16. března 2013.
Valná hromada uložila delegátům oblasti, zvoleným valnou hromadou, k účasti na
Shromáždění delegátů ČKAIT, aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení
předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček. Výboru
oblasti uložila zajistit plnění plánu činnosti
pro rok 2013.
Na závěr jednání valné hromady předseda ČKAIT Ing.  Pavel Křeček poděkoval
členům za velice dobrou účast.
Závěr proběhl při neformálním osobním
setkání jak s vedením Komory, tak podnikatelů a ostatních účastníků u tradičního občerstvení. ◼
Ing. Miloslav Rychtář
člen výboru oblasti Karlovy Vary

valné hromady 2013

Liberec
Valná hromada oblasti Liberec
se konala 31. ledna 2013.
Valná hromada oblasti Liberec
Údaje k valné hromadě oblasti
Liberec 2013:
• konala se 31. ledna 2013
od 15.00 hod. v multimediálním sále
budovy C Libereckého kraje;
• účast: 115 členů (11 %) z 974 řádných
členů oblasti ČKAIT, kteří byli na valnou
hromadu písemně pozváni.
Mezi hosty VH byli:
• Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT;
• Ing. Lenka Zimová, ředitelka kanceláře
ČKAIT Praha;
• Marie Báčová, ČKAIT Praha;
• Mgr. Soňa Rafajová IC ČKAIT Praha;
• Ing. Zdeněk Koch,
člen Dozorčí komise ČKAIT;
• Ing. Lajer, ředitel SPŠ stavební v Liberci;
• zástupci nové makléřské firmy,
spravující pojištění autorizovaných osob
v roce 2013
Bohužel mnoho hostů se letos omluvilo pro
nemoc. Hejtman se musel omluvit z důvodu
pracovního vytížení, které je velmi náročné,
neboť se ještě „neusadilo“ celé vedení kraje po podzimních volbách.
Probíraná témata
Ing.  Křeček, předseda ČKAIT, informoval
o aktivitách Komory na celostátní úrovni.
Informoval o její ekonomické situaci, o změně pojišťovacích makléřů ČKAIT a o legislativní činnosti. Zmínil též veřejné soutěže
a kritérium nejnižší ceny, autorský dozor na
stavbách. Ing.  Urban referoval o jednání
s hejtmanem kraje Martinem Půtou.
Marie Báčová seznámila přítomné s připravovanými předpisy v energetice, o energetické náročnosti budov a o programu
Nová zelená úsporám, vyhlášce o energetických specialistech. V diskuzi se pan
Keller vrátil k problematice výběrových řízení. Velkým diskusním tématem se stala
novela autorizačního zákona. Vysvětlení
předsedy Ing. Křečka přítomné uspokojilo.
Program činnosti na rok 2013
Přítomní byli seznámeni s programem
činnosti na rok 2013, obsaženým v těchto
bodech:
• Pokračovat ve vzájemné spolupráci
na projektech CŽV partnerských
organizací v oblasti. V rámci CŽV
provést některé akce i mimo Liberec
ve spádových oblastech kraje.

• Spolupracovat s odbornými školami
v oblasti, podpora studentských soutěží.
• Spolupracovat s ostatními organizacemi
na projektu soutěže Stavba roku
Libereckého kraje (devátý ročník).
• Spolupracovat s Regionálním stavebním
společenstvím a ČSSI v rámci uzavřené
dohody v oblastech působnosti Komory.
• Podporovat odborné exkurze a zájezdy
organizované ve spolupráci
s Regionálním stavebním
společenstvím a ČSSI.
• Máme přislíbenu od zástupců firmy
Metrostav a.s. odbornou besedu na
téma Tunel Blanka. Termín bude upřesněn na stránkách a oznámen e-mailem.
• Spolupracovat s ČSSI a RSS při
přeshraničních kontaktech v rámci
Euroregionu.
• Spolupracovat na projektech záchrany
kulturního dědictví.
• Zabezpečit pokračování kontrol deníků
autorizovaných osob.
Usnesení VH oblasti Liberec z 31. ledna
2013 bylo schváleno hlasováním s výsledkem: 115 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se.
Na závěr
Účast na naší valné hromadě po několika letech vybočila z klesající tendence.
Oblastní kancelář chystala prostor pro
120 účastníků a při prezenci nastaly obavy, zda to bude stačit. Tyto obavy z nedostatečného zajištění se nakonec nestaly
skutečností, přesto účast překonala 11 %
z členské základny oblasti. Za co vděčíme
této příznivé změně proti předchozím letům? Chtělo by se říci, že je to dobrou prací oblastní kanceláře, která připravuje pro
členy zajímavé podněty. Oblastní kancelář
se neustále snaží své služby členům vylepšovat, daří se nám získávat další spolupracovníky v rámci příprav jednotlivých akcí,
ale to není ten důvod, který přivedl více
členů na valnou hromadu. Obava, to byl
důvod. Obava autorizovaných techniků,
že novelou autorizačního zákona budou
připraveni o práci, o zdroj obživy. Zejména
se jedná o nešťastnou formulaci, že autori-

zovaný technik nesmí projektovat rodinné
domy a domy pro rodinnou rekreaci ze
souboru staveb na ohlášení. Přitom tyto
domy jsou mimo města hlavní náplní práce
autorizovaných techniků v oboru pozemní
stavby. Myslím si, že na objasnění tohoto
problému odvedlo vedení Komory perfektní práci. Stanovisko, které je vyvěšeno na
stránkách ČKAIT, ze společného jednání
předsedy Ing. Pavla Křečka a Ing. Marcely
Pavlové z MMR dává jednoznačný výklad, příznivý pro autorizované techniky,
a to je, že k současné praxi projektování se
mohou technici zapojit i do prací na dokumentaci pro územní řízení. Přestože se mohou najít jedinci, kterým „protitechnikovská“
interpretace může vyhovovat, výše zmíněné stanovisko se vyjadřuje jednoznačně.
A to i v případech, kdyby někdo chtěl toto
stanovisko zpochybňovat. Stanovisko na
stránkách ČKAIT téměř kopíruje stanovisko vyvěšené na stránkách MMR, ale je
navíc doplněno o nezpochybnitelnou citaci stavebního zákona. Čili pokud se někdo bude chtít opírat pouze o stanovisko
MMR, nemůže tím rušit platná ustanovení
stavebního zákona. Ve stanovisku MMR
je jednoznačně řečeno, že autorizovaný
technik je oprávněn projektovat v rozsahu
své autorizace včetně objektů, které se mylným výkladem vylučují. Cituji ze stanoviska
MMR: V případě dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a projektové dokumentace u staveb rodinných domů a staveb
pro rodinnou rekreaci tak může autorizovaný technik v oboru pozemní stavby vypracovávat příslušné části (viz*) a stavební
zákon umožňuje technikovi provádět koordinátora celého projektu. Citaci stavebního
zákona najdete ve stanovisku uvedeném
na stránkách ČKAIT. Vysvětlení techniky
upokojilo a odcházeli s pocitem, že nejsou
na všecko sami a že nebyli hozeni „přes
palubu“. A to byl hřejivý pocit i pro mne. ◼
*http://www.mmr.czStavebni-rad-a-bytova-politika/
Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/
Novela-stavebniho-zakona/Otazky-a-odpovedi
pod záložkou č. 35 Změnové zákony

Ing. Karel Urban
předseda oblasti Liberec

Čestní hostté na valné hromadě 2013 v Liberci
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informace a vzdělávání

V. běh programu CŽV ČKAIT
V roce 2013 zahajujeme V. běh programu celoživotního vzdělávání ČKAIT pro léta 2013–2015.
Program celoživotního vzdělávání vychází z požadavků právních
předpisů – podle § 12 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, autorizovaná osoba je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti,
dále podle § 23 odst. 6 písm. f) do působnosti Komory náleží zejména pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných
osob, podle odst. 6 písm. k) do působnosti Komory náleží zejména
podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných
informací. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/E5
ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací v odstavci 39 uvádí, že s ohledem na rychlost technologických změn
a vědeckého pokroku má u velkého počtu povolání zvláštní význam celoživotní učení. V této souvislosti musí členské státy přijmout
podrobné úpravy celoživotního učení, které odborníkům umožní
držet krok s technickým a vědeckým pokrokem.
Tyto zákonné úpravy vytvářejí rámec pro úpravu systému vzdělávání vnitřními předpisy ČKAIT. Každý autorizovaný inženýr a technik se dále odborně vzdělává a sleduje informace nezbytné pro
správný výkon své činnosti v zájmu rozvoje profese a svých klientů.
Doplňuje své vzdělání samostudiem, sledováním odborného tisku,
účastí na odborných akcích a celkovou péčí o svůj odborný růst.
Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou
odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob. Způsob svého
vzdělávání si zvolí autorizovaná osoba svobodně podle svého
uvážení, druhu a formy výkonu své činnosti. Komora vytváří pro
autorizované osoby potřebné podmínky pro vzdělávání formou poskytování informací v rámci systému podpory rozvoje profese, pořádáním vzdělávacích akcí a akreditací akcí dalších poskytovatelů.
Okruh B vzdělávání, akce pořádané oblastními kancelářemi poskytuje Komora pro autorizované osoby formou bezplatných akcí.
Volba způsobu vzdělávání autorizované osoby
• Autorizovaná osoba (AO) si zvolí způsob svého vzdělávání
v rámci V. běhu na léta 2013 až 2015 buď účastí v kreditním
programu CŽV ČKAIT nebo individuální formou
celoživotního vzdělávání.
• Autorizovaná osoba se přihlásí u oblastní kanceláře
(OK) ČKAIT do 31. března 2013 k účasti v kreditním programu
CŽV elektronicky, písemně nebo osobně. Autorizované osoby,
které nabyly členství v průběhu V. běhu, se zapojí do CŽV přihlášením po slibu.
• Každá AO může kdykoliv v průběhu cyklu způsob svého
vzdělávání změnit nebo se přihlásit k účasti v CŽV u své OK.
Kreditní program celoživotního vzdělávání ČKAIT
Akce zařazené do kreditního programu CŽV se dělí na akce:
• okruh A – odborné akce jednotlivých pořadatelů podle katalogu;
• okruh B – jmenovité akce organizované oblastními kancelářemi;
• okruh C – ostatní akce.
Autorizovaná osoba se účastní tohoto programu v rámci své oblasti. AO se účastní akcí organizovaných oblastní kanceláří v potřebném rozsahu v rámci okruhu B prostřednictvím:
• organizace základních lekcí povinného programu
v oblasti právních předpisů;
• vlastních odborných akcí OK ČKAIT;
• dalších akcí pravidelného přehledu Střediska informací
a vzdělávání ČKAIT.
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Akce okruhu A
Jsou odborné akce nabídnuté do seznamu akcí CŽV ČKAIT jednotlivými pořadateli. Pokud jsou v souladu s předmětem činnosti
autorizovaných osob, doporučí jejich zařazení do seznamu akcí
komise CŽV. Seznam je veden průběžně na internetové adrese
www.ckait.cz v databázi StavEduk. Tištěný pololetní program vzdělávacích akcí je vydáván od roku 2013 v omezeném množství a lze
jej získat na valných hromadách oblastí, vyzvednout v oblastních
kancelářích nebo vytisknout nově zařazenou možností ze stránek
ČKAIT. Uzávěrka návrhu akcí je 30. dubna a 31. října běžného
roku. Tyto akce zajišťují pořadatelé v rámci své komerční nabídky,
tj. za úhradu od účastníků. Oblastní kanceláře ČKAIT podle svého
rozhodnutí mohou na některé akce poskytnout příspěvky ze svého rozpočtu odborné činnosti. Zvýhodněné akce jsou v seznamu
nabídky označeny.
Akce okruhu B
Jsou zajištěny prostřednictvím oblastních kanceláří v rámci programu bezplatně. Akce povinného programu budou vyhlášeny komisí
CŽV pro běžný rok a nabídnuty prostřednictvím IC ČKAIT k zařazení do programu. Ostatní odborné akce do programu navrhují jednotlivé oblastní kanceláře, opět s uzávěrkou 30. dubna a 31. října.
Akce okruhu C
Jedná se o všechny další akce doplňující program, tedy zahraniční
a domácí zájezdy a exkurze, účast na veletrzích, účast na všech
akcích odborného charakteru, i nezařazených v seznamu, studium
odborné literatury, odběr odborných časopisů, kombinace s ostatními způsoby individuálního vzdělávání.
V rámci povinného programu v oblasti právních předpisů zajistí
oblastní kancelář pořádání vyhlášených akcí v roce a v kapacitě
dostatečné pro všechny přihlášené osoby v kreditním programu.
Účastníci programu mají za cíl získat v průběhu V. běhu CŽV,
tj. v letech 2013 až 2015, celkem 12 kreditů. Hodnota jednoho
kreditu odpovídá jedné vzdělávací akci zařazené komisí CŽV do
seznamu. Odběr jednoho titulu odborného tisku a studium odborné literatury má hodnotu jednoho kreditu za celý běh programu.
U významných akcí na základě vlastního posouzení může komise
CŽV přidělit i vyšší počet kreditů – maximálně však 3.
Individuální formy celoživotního vzdělávání
Autorizované osoby, které uplatní individuální formu celoživotního
vzdělávání, si zvolí jeho způsob bez omezení tak, aby zajistily svůj odborný růst ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. Jako
příklady forem celoživotního vzdělávání je možno akceptovat např.:
• studium na vysokých a dalších odborných školách;
• různé formy celoživotního vzdělávání organizované
těmito školami;
• studium v zahraničí;
• studium jazyků;
• studium odborné literatury;
• publikační činnost;
• svobodná účast AO na různých odborných akcích jednotlivých
pořadatelů i akcí publikovaných v programu ČKAIT;
• formy vzdělávání organizované zaměstnavatelem nebo
odbornými zájmovými sdruženími;

informace a vzdělávání / právo
• odborný růst (zvýšení kvalifikace) v rámci svého zaměstnání
či výkonu profese;
• organizování odborných akcí – aktivní účast na veletrzích,
stážích apod.;
• další individuální formy odborného růstu;
• zajišťování praxe a vedení přípravy osob k autorizaci;
• vedení diplomových prací v bakalářském a magisterském studiu
a jejich oponování.
Organizační zabezpečení V. běhu CŽV ČKAIT
Organizaci programu V. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT
zajišťuje komise CŽV jmenovaná Představenstvem ČKAIT. Její předseda se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese.
Komise CŽV provádí kontinuální posouzení nabídnutých akcí z hlediska vhodnosti pro AO a u vybraných akcí, na základě žádosti pořadatele, přidělení vyššího počtu kreditů. Do její kompetence
patří i zpětné hodnocení odborné úrovně akcí a případné dodatečné přidělení či odejmutí kreditů.

Obsahové zaměření celoživotního vzdělávání stanoví Rada pro
podporu rozvoje profese. Ta navrhne rovněž povinné akce v oblasti
právních předpisů pro běžný rok ke schválení Představenstvu ČKAIT.
Informační systém o programu CŽV zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT. Na internetových stránkách ČKAIT se v položce Celoživotní vzdělávání průběžně uveřejňují všechny změny
v pořádání akcí. AO si před účastí na akci mohou ověřit, zda se
akce opravdu uskuteční.
Oblastní kanceláře ČKAIT organizují samy nebo ve spolupráci se
Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT akce okruhu B a další
doplňkové akce v rámci své odborné činnosti, zajišťují jejich propagaci a evidenci zúčastněných AO.
Autorizované osoby sdělí do 31. března 2013 způsob svého vzdělávání oblastní kanceláři písemně nebo elektronicky na adresu
OK ČKAIT. Schváleno Představenstvem ČKAIT 1. června 2012.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
1. místopředseda ČKAIT a předseda komise CŽV

Stavební veletrhy Brno 2013
18. mezinárodní stavební veletrh IBF proběhne ve dnech
23.–27. dubna 2013.
Stavební veletrhy Brno jsou jedním z nejvýznamnějších stavebních
veletrhů s mezinárodním významem, který se koná ve střední a východní Evropě a kterého se pravidelně účastní významné společnosti z celého regionu. Souběžně se koná Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX.
Stavební veletrhy Brno tvoří:
• 18. mezinárodní stavební veletrh (IBF), který pokrývá prakticky
všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební
řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební
stroje, stavební konstrukce a technická zařízení budov.
• Veletrh DSB – Veletrh dřevo a stavby Brno umožňuje prezentaci
novinek ještě před zahájením stavební sezóny. Více informací
o veletrhu DSB naleznete na adrese www.bvv.cz/dsb.
Nabídku veletrhů doplňuje celoroční přehlídka montovaných domů,
podrobnosti lze nalézt na adrese www.bvv.cz/stavebni-centrum.
Veletrhy Brno, a.s., a Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě pořádají jako jeden z hlavních doprovodných programů konferenci s tématem Hodnocení energetických vlastností budov.

Přednášky budou zaměřeny na:
• Evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II)
a její aplikaci do českého práva;
• požadavky na nové budovy;
• změny dokončených staveb a výměna stavebních prvků obálky
budovy nebo technických systémů budovy v souvislosti se změnami právních předpisů;
• požadavky na zpracování průkazů energetické
náročnosti budov;
• využití obnovitelných zdrojů energie;
• technická zařízení budov.
Prezentovány budou příklady úspěšných realizací.
Konference je určena autorizovaným osobám v České komoře
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České
komoře architektů, odborné veřejnosti, ale i všem zájemcům o energeticky úsporné budovy. Pro návštěvníky veletrhu je vstup volný.
Konference se bude konat v úterý 23. dubna 2013 od 10.00 hod
do 13.00 hod. v rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti, Výstaviště 1, Brno. Další podrobnosti budou zveřejňovány na
www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno.
redakce Z+i ČKAIT

Právní podpora pro členy ČKAIT
Často kladené dotazy
▶ Přinesla novela stavebního zákona nějaké změny v oprávnění autorizovaných techniků, autorizovaných inženýrů a autorizovaných architektů?
Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Jedním ze třinácti souvisejících zákonů,
které byly zákonem č. 350/2012 Sb. novelizovány, je i zákon
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon).
Změny autorizačního zákona se týkají § 17 písm. b), § 18 odst. a)
a podstatná změna se týká § 19 písm. a).

V § 17 písm. b) autorizačního zákona je upřesněno, že autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace,
pro kterou mu byla udělena autorizace, vypracovávat dokumentaci
pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb
(včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských.
V § 18 písm. a) autorizačního zákona je upřesněno, že autorizovaný inženýr je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace,
pro kterou mu byla udělena autorizace, vypracovávat dokumentaci
pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou
těch pozemních staveb, které jsou zvláštním právním předpisem,
územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování
označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato ▶
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právo
výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních přepisů.
Podle novelizovaného ustanovení § 19 písm. a) autorizačního zákona je autorizovaný technik v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat
tyto vybrané činnosti:
• vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí;
• vypracovávat projektovou dokumentaci; jestliže celá přísluší
jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové
dokumentace
a v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat:
• dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
(§ 103 odst. 1 stavebního zákona);
• dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby
vyžadující ohlášení (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, viz § 104
odst. 1 písm. a) stavebního zákona;
• dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro garáže
a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující
bydlení na pozemku stavby pro bydlení (§ 21 odst. 4 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území);
• projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení
(§ 104 odst. 1 stavebního zákona) s výjimkou rodinných domů
a staveb pro rodinnou rekreaci – viz § 104 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona;
• projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby
bezprostředně související a podmiňující bydlení na pozemku
stavby pro bydlení (§ 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území).
V případě dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace u staveb rodinných domů a staveb pro rodinnou
rekreaci tak může autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
vypracovávat příslušné části.
Podle § 24 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.,
lze na pozemcích staveb pro bydlení kromě stavby pro bydlení
umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému
užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových
a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů lze dále umístit
jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou
nejvýše do hloubky 3 m. Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo
zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému
užívání pozemků, staveb a zařízení na nich.
Projektovou dokumentací podle § 158 odst. 2 stavebního zákona
je dokumentace:
a) stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e);
b) stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115;
c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116;
d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117;
e) změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím
dokončením podle § 118;
f) staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému
stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby;
g) pro provádění stavby;
h) pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo
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i)

vodní díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c)
vodního zákona.

Zdroj: výše uvedený text byl převzat z webových stránek MMR ČR

▶ Může fyzická nebo právnická osoba podat na ČKAIT podnět k prověření projektu a jeho ceny?
K posouzení kvality zpracovaných dokumentací a projektových dokumentací může ČKAIT přistoupit jedině v případě, když jí bude
postoupena stížnost na konkrétního projektanta z titulu profesního
anebo etického pochybení autorizované osoby. Stížnost adresovanou na Dozorčí komisi ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 je
nutné podat v písemné podobě.
Na základě stanoviska Představenstva ČKAIT R9505-2 se ČKAIT
nebude vyjadřovat k ceně, protože cena je dohodou, kdy všechny
podmínky této dohody nemusí být známé. ČKAIT může poskytnout
výklad k použití Výkonového a honorářového řádu. Tento výklad je
nutno poskytnout před uzavřením dohody o ceně.
▶ V poslední době se ve výběrových řízeních a následně ve
smlouvách o dílo objevují ustanovení a požadavky investora
typu: Dílo má vady, pokud bude ve výkazu výměr pochybením
zhotovitele prokazatelně scházet určité množství rozsahu kterékoliv z položek. V tom případě uhradí zhotovitel smluvní pokutu 10 % (20 %, 100 %) z ceny nutné k provedení chybějícího
množství nebo položek.
I když tímto není způsobena škoda, institut smluvní pokuty
vede k jejímu zaplacení z vlastních zdrojů, což je likvidační zvláště pro autorizované osoby podnikající jako OSVČ.
Jediným východiskem je takovou smlouvu nepodepisovat.
Myslím si, že o tomto nebezpečí nejsou všechny autorizované
osoby informovány. Mohla by Komora vydat všem autorizovaným osobám takové upozornění, kde by byl popsán problém,
možnosti řešení, finanční dopady a doporučený postup?
S Vašim návrhem, aby autorizované osoby smlouvu s nepřiměřeně
vysokou smluvní pokutou nepodepisovaly, se dá jenom souhlasit
– z čehož vyplývá i doporučený postup, který požadujete.
Problém smluvních pokut vychází ze skutečnosti, že nejsou státem regulovány a může je snížit jedině soud. Východiskem by bylo, aby byl
zadavatel povinen stanovit podmínky vyváženým způsobem. V soutěžích nad 1 mil. Kč by měl zadavatel smluvní pokuty zdůvodnit.
Na straně druhé, i pro vady ve výkazu výměr z titulu pochybení
zhotovitele, platí následující:
Podle § 560 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, má
dílo vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Ustanovení § 562 obchodního zákoníku ukládá objednateli povinnost, aby co nejdříve po předání díla předmět díla prohlédl, nebo zařídil jeho prohlídku podle možností,
a to co nejdříve po předání předmětu díla. Jde o povinnost, kterou zákon ukládá objednateli díla. Pokud objednatel nemá potřebné předpoklady k provedení kontroly projektové dokumentace, musí si zařídit její kontrolu osobou s potřebnými znalostmi.
Porušení této povinnosti má za následek, že objednateli unikají
zjevné vady díla, které je povinen zhotoviteli (projektantovi) oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo měl zjistit při
vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou byl povinen provést
nebo zajistit.
Soud v takovém případě nepřizná nároky z vad díla, bylo-li takovou vadu možno zjistit povinnou prohlídkou předávaného díla.
V návaznosti na novou pojistnou smlouvu ČKAIT Legislativní komise ČKAIT obdržela od vedoucího právního oddělení společnosti
GrECo JLT Czech Republic s.r.o. vysvětlení bodu 8.10 této smlouvy –
pojistné krytí v případě odpovědnosti za škodu pro jakékoliv řízení
při veřejných zakázkách:

právo / ze zahraničí / odborné zajímavosti
Dotyčné ustanovení bylo uvedeno do pojistné smlouvy s ohledem na
ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., ZVZ. Vzhledem k tomu,
že u zakázek na stavební práce bude podklady připravovat odborník, např. člen ČKAIT, může udělat chybu. Pokud touto chybou
vznikne někomu škoda, bude kryta rámcovou pojistnou smlouvou
s ČSOB. V současné době se nedá uvést, jaká škoda a komu
by vznikla, ale předpoklad takovéto škody je, a proto je takováto

možnost kryta pojištěním. Záměrně není uvedeno ustanovení zákona, aby v případě jeho novelizace nemuselo docházet ke změnám
v pojistné smlouvě. Chyba ve výkazu výměr by tedy byla pojištěna.
Dotazy ke zveřejnění vybrala:
Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Střediska legislativně právního ČKAIT

ČKAIT se stala řádným členem
Dunajského vědomostního klastru
Dunajská strategie vznikla s cílem posílit spolupráci mezi zainteresovanými zeměmi regionu. Česká republika svým územím spadá
do povodí Dunaje a měla by hrát v této strategii významnou partnerskou roli. Vzhledem k velkému dopadu spolupráce na rozvoj
příhraničních kontaktů, mobility, oblasti energetiky, zvyšování konkurenceschopnosti, posilování udržitelného rozvoje, zlepšování
ochrany životního prostředí, vědomostních klastrů a dopravních sítí
je nutné maximálně využít potenciálu evropských fondů a spojit je
s finanční participací národních států i podnikatelské sféry. Důraz
je kladen i na aktivity spjaté přímo s tokem řeky Dunaje, tedy lodní dopravou a protipovodňovými opatřeními chránícími obyvatele
a ekonomiku oblasti.
Na základě rozhodnutí Představenstva ČKAIT podala naše
Komora přihlášku do Dunajského vědomostního klastru (DVK), založeného v roce 2010, která byla akceptována a od loňského
roku jsme jeho řádným členem. Klastr sdružuje instituce veřejného
i soukromého sektoru. Členy jsou technicky i humanitně orientované
univerzity, komory, veřejné instituce, soukromé společnosti, církve.

Pro nejbližší období se nepochybně bude naše Komora nejvíce
angažovat v aktivitách Virtuálního vědecko-technologického parku,
kde pro nás, inženýry a techniky, budou nejatraktivnější témata:
• příprava integrovaného vodního managementu;
• výzkum nových materiálů, zejména vysokohodnotných betonů;
• efektivní využívání energie a energetických zdrojů;
• doprava a dopravní systémy;
• kooperativní vzdělávání – institucionální spolupráce univerzit
a zaměstnavatelů.
Zaměření klastru a příprava mnoha dalších pilotních projektů jsou
spojeny s nepříliš populárními tématy v ČR: integrující se Eurozóna,
centrálně řízená unie atd. Vzhledem k tomu, že jedním z nejaktivnějších členů je Slovenská komora stavebních inženýrů, lze očekávat, že dosavadní velmi dobrá spolupráce při společných projektech bude pokračovat. Zájemci o podrobnější informace mohou
navštívit stránky www.dkc-eu.com v angličtině i slovenštině.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
1. místopředseda ČKAIT

Předseda SKSI Vladimír Benko profesorem
Na Valném shromáždění Slovenské komory
stavebních inženýrů, které se konalo 14. dubna
2012 v Bratislavě, zvolila Slovenská komora
stavebních inženýrů za předsedu Vladimíra
Benka. Nahradil tak z funkce odcházejícího
prof. Dušana Majdúcha. Ve svém vystoupení
po zvolení nový předseda zdůraznil:
„Pro Slovensko je nejdůležitější odejít od minimálních cen k ekonomicky nejvýhodnějším nabídkám, ve kterých budou zahrnuty nejen
investiční, ale i provozní náklady, pokud chceme předejít velkým
škodám ve stavebnictví. V oblasti projektování všech kategorií staveb je pro zemi důležité, aby všechny stavby a všechny úrovně

projektové dokumentace vypracovávali odborníci – autorizovaní
inženýři a autorizovaní architekti, kteří, mají-li odvést kvalitní práci,
potřebují přiměřený čas a přiměřený honorář.“
Vladimír Benko, předseda Slovenské komory stavebních inženýrů,
byl 10. července 2012 jmenován prezidentem Slovenské republiky vysokoškolským profesorem v oboru inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Prof. Ing. Vladimíru Benkovi, PhD., proděkanovi pro
vztahy s veřejností Stavební fakulty STU v Bratislavě a předsedovi
SKSI, jistě i jménem všech členů ČKAIT, blahopřejeme.
redakce časopisu Z+i

21. bavorský inženýrský den
Jednání Bavorského inženýrského dne zhodnotil prezident Bavorské
inženýrské komory Dr.-Ing. Heinrich Schroeter následujícími slovy:
„21. inženýrský den Bavorské inženýrské komory byl velmi úspěšný.
V osobách Prof. Dr. Klause Töpfera a Joachima Herrmanna jsme
měli vynikající řečníky, máme tři inženýry, kteří vyprojektovali a realizovali výborné projekty vyznamenané Inženýrskou cenou 2013
a s přibližně 900 hosty jsme zaznamenali návštěvnický rekord.“
Prezident Bavorské inženýrské komory pozval na 21. inženýrský
den konaný 18. ledna 2013 tradičně i české představitele ČKAIT

a ČSSI. ČKAIT na inženýrském dni reprezentoval místopředseda
Ing. Robert Špalek a ČSSI člen jeho prezidia Ing. Tomáš Chromý.
Již tradičně předcházel inženýrskému dni neformální večer v mnichovském sídle Bavorské inženýrské komory. Součástí večera
byla setkání s funkcionáři Bavorské inženýrské komory, dalších německých inženýrských komor a samozřejmě i s přítomnými představiteli inženýrských komor Slovinska a Slovenska. Diskutovali
jsme o řadě aktuálních témat, mj. o funkci Prüfstatika v Německu
a evergreenem se stalo téma Eurokódů, probírané několikrát již ▶
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v minulých letech. V Německu byla stejně jako v ČR vytvořena komise na jejich zjednodušení. Dohodli jsme se o vzájemné výměně
svých postřehů a na spolupráci na tomto poli.
Bavorský inženýrský den si letos do názvu vložil motto: Inženýři
vytvářejí budoucnost. To se současně stalo i tématem Inženýrské
ceny, kterou komora uděluje ve dvouletém intervalu.
Po úvodním projevu prezidenta Bavorské inženýrské komory
Dr.-Ing. Heinricha Schroetera vystoupil v hlavním diskusním příspěvku Energetická změna – šance a výzva Prof. Dr. Klaus Töpfer, bývalý spolkový ministr životního prostředí. Tématem jeho projevu byl
aktuální proces opouštění výroby elektřiny z neobnovitelných zdrojů za alternativní náhrady v Německu. Prof. Töpfer zdůraznil, že
energetickou změnu nelze chápat pouze v kontextu čistého zásobování energiemi. Nesmí se zapomínat na to, že 40 % energie
spotřebovávají budovy. Soustředit se však pouze na nové budovy,
bez toho, abychom se věnovali i opatřením u stávajících budov,
není možné. Při současném trendu je ročně sanováno pouze 1%
stávajících budov. Potřebovali bychom přibližně sto let na sanaci
všech budov. Přitom se musí po padesáti letech začít s opravami
opět od začátku. Na tento rozpor má Prof. Töpfer řešení. Rychlejší
regenerace budov musí být prosazována daňovými opatřeními.
Žádný tlak není tak silný, jako ten daňový, čehož by se mělo využít. Je však jasné, že bez inženýrů nemůže být žádná energetická
změna úspěšná!
Dalším hlavním příspěvkem bylo vystoupení bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna s názvem Plánování a stavění pro

budoucnost. Ministr Herrmann zdůraznil, že projekty staveb a infrastruktury musí předbíhat dobu svého vzniku, protože jsou připravovány pro budoucnost země. Jen tak lze zajistit pro lidi v Bavorsku
vysoký životní standard i v příštích generacích. Stavebnictví je nutné
posouvat vpřed společně s inženýry a architekty. Nejdůležitějším tématem pro budoucnost je udržitelné stavebnictví spojené s provozními náklady na silnice a stavby v kontextu demografických změn.
Součástí inženýrského dne bylo předání Inženýrské ceny 2013,
která je dotována částkou 10 000 eur. V letošním roce byla udělena dvě první, jedno třetí místo a dvě čestná uznání. Vítězem se stala kancelář Prof. Ackermanna za dílo solární střechy odpadového
hospodářství v Mnichově a kancelář Bamberger s projektem osvětlení expozice galerie Münchner Lenbachhaus. Nejen vítězové, ale
i ostatní oceněná díla si zasluhují velkého uznání.
Závěrečné slovo 21. bavorského inženýrského dne měl 2. viceprezident Bavorské inženýrské komory Prof. Dr.-Ing.  Norbert
Gebbeken, jenž zhodnotil úspěšný průběh celého jednání a poděkoval všem přítomným za účast.
Naše účast na 21. bavorském inženýrském dni byla stejně jako
v minulých letech velmi úspěšná a navázala na úspěšná předchozí
jednání s našimi německými kolegy. Výstupem je konkrétní dohoda
o spolupráci na zjednodušování norem v oblasti Eurokódů a na
výměně informací z legislativního procesu v Čechách a Německu.
Ing. Robert Špalek
místopředseda ČKAIT

Významné uznání pro ČKAIT
ČKAIT získala od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví čestné uznání.
Cituji z dopisu předsedy ÚNMZ Ing. Milana Holečka adresovaného členu Představenstva ČKAIT Ing. Svatopluku Zídkovi:
Vážený pane inženýre, mám milou povinnost Vám oznámit, že
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se
rozhodl Vám udělit Čestné uznání předsedy ÚNMZ, což je nový
typ ocenění udílený předsedou Úřadu za Váš dlouhodobý aktivní
přístup k technické normalizaci.
Uznání předsedy ÚNMZ bylo uděleno u příležitosti slavnostního
setkání k 90. výročí vzniku české technické normalizace 6. prosince
2012 v Betlémské kapli. Pro mladší i některé starší kolegy, členy
ČKAIT i členy ČSSI, připomínám, že v roce 2006 zahájil kolega
Zídek jednání s pracovníky Českého normalizačního institutu (ČNI)
o zpřístupnění ČSN pro co nejširší stavbařskou odbornou veřejnost, a to formou on-line přístupu k českým technickým normám,
poté se podílel i na zavedení systému do praxe. Jednání bylo díky
podpoře Představenstva ČKAIT, Prezidia ČSSI a zejména díky
podpoře předsedy ČKAIT Ing. Václava Macha úspěšné. Je třeba
objektivně přiznat, že ze strany ČNI se jednoznačně jednalo o riskantní rozhodnutí, protože jako vydavatelé ČSN museli zároveň
počítat s tím, že se zpřístupněním norem v elektronické podobě
prodej norem v tištěné formě téměř zanikne. Po tříletém zkušebním
provozu on-line systému přístupu k ČSN, a to výhradně pro členy
ČKAIT, se prokázala nejen praktická, ale i ekonomická výhoda nejen pro technickou veřejnost, ale i pro ČNI.
Poté, kdy došlo k reorganizaci ČNI, byly povinnosti této instituce
převedeny na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), se takto vyzkoušená metoda pracovníky
ÚNMZ rozšířila jako obecný on-line přístup k ČSN i EN pro celou
nejširší technickou veřejnost. I toto zásadní rozhodnutí ÚNMZ se
velice rychle kladně promítlo i do ekonomických výsledků ÚNMZ.
Rád připomínám, že to byli právě představitelé České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českého
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svazu stavebních inženýrů, kteří iniciovali zavedení on-line přístupu k českým technickým normám – podle slov předsedy ÚNMZ
Ing. Milana Holečka, přístupu zcela ojedinělého, nemajícím obdoby v žádné jiné zemi ze zemí Evropské unie.
Uživatelům tento způsob přístupu k normám v aktuální verzi nejen
usnadní práci s normami, ale odstraní finančně a časově náročnou
správu knihovny technických norem. Myslím, že informace obsažené v tomto mém příspěvku mohou zčásti odpovědět i na otázku některých členů ČKAIT na to, co vlastně dělá Komora pro své členy.
Ing. Tomáš Chromý
poradce předsedy ČKAIT

Inovace roku 2012
Ani v roce 2012 se neztratil rezort stavebnictví v soutěži
Inovace roku 2012.
Jedinou první cenu v soutěži Inovace roku 2012 získala:
• Nová technologie a zařízení na získávání čisté vody ze vzdušné
vlhkosti, kterou do soutěže přihlásila firma LAMBDA s.r.o., Brno.
Mezi nositeli stříbrného ocenění však již můžeme nalézt výrobek
používaný ve stavebnictví, a to:
• Poklop z recyklovaného PVC firmy Replast produkt spol. s r.o.,
Plzeň, který rovněž v roce 2012 získal na výstavě FOR ARCH
Praha ocenění GRAND PRIX FOR ARCH Praha.
Mezi nositeli bronzových ocenění nalezneme:
• Dřevěné okno Progression firmy SOMA spol. s r.o. Lanškroun,
vyvinuté ve spolupráci se SVÚM a.s., Praha 9, a
• Pasivní rodinný dům ANION firmy Lias Vintířov, lehký stavební
materiál k.s., který vznikl spoluprací s autory vítězného návrhu
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Senátor Ing. Petr Bratský; prezident AIP ČR doc. Ing. Karel Šperling, CSc., FEng.;
zástupce firmy LIAS Roman Ullmann při udělování ceny Innovace roku 2012

studentské architektonické soutěže studentů Zdeňka Lišky
a Adama Junga Fakulty stavební Vysokého učení technického
v Brně ve spolupráci s pracovníky Fakulty stavební Vysokého učení
technického v Brně pod vedením prof. Ing. Rudolfa Hely, CSc.
Reportérská povinnost mi ukládá uvést ještě ostatní oceněné výrobky.
Na 2. místě byly ještě oceněny výrobky a technologie:
• Tecomat Foxtrot – řídicí systém firmy Teco a.s. Kolín;
• Nízkoenergetický modul M3 firmy
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Vizovice;

• CELIA – pivo bez lepku z Výzkumného ústavu pivovarského
a sladařského, a.s., Praha 2;
• NTC chondrograft TM z Národního tkáňového centra a.s. Brno;
• Integrovaná kompresorová stanice firmy
SMAR Tronic ATMOS Chrást s.r.o.;
• MEDIN – Náhrada MTP kloubu palce nohy firmy
EDIN Orthopaedics, a.s., Praha;
• Merkur Education z firmy MERKUR TOYS s.r.o.,
Police nad Metují.
Na 3. místě se ještě umístily následující výrobky a technologie:
• Tryskací zařízení závěsné, typ TZNZ 2, model TZNZ
2–5,5/11-16, firma Kovo Staněk, s.r.o., Brumovice;
• Řešení raklové komory s povlakem PO(S)2ITEC SOMA spol. s r.o.,
Lanškroun, a SVÚM a.s., Praha 9;
• Zařízení pro bezpečnou přepravu Dewarových nádob
ve vzpřímené poloze z firmy MIVEN spol. s r.o., Brandýs;
• Mulčovač do chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru
s odhozem mulčované plodiny do stran z Chmelařského
institutu, s.r.o., Žatec.
Ing. Svatopluk Zídek
člen poroty soutěže Inovace roku

Negrelliho viadukt v Praze
Čtvrtá zlatá mince ČNB z cyklu Mosty.
Dne 13. listopadu 2012 představila Česká národní banka na slavnostní prezentaci v Národním technickém muzeu v pořadí již čtvrtou
zlatou minci z cyklu Mosty. Jejím tématem se stal nejstarší a nejdelší
železniční most v České republice – Negrelliho viadukt v Praze.
Po mincích věnovaných gotickému mostu v Písku, renesančnímu
mostu ve Stříbře a baroknímu mostu v Náměšti nad Oslavou jde již
o čtvrtou minci vydanou v rámci cyklu Mosty, tentokrát věnovanou
stavbě z období empíru. Negrelliho viadukt, dosud nejdelší železniční most v České republice měřící 1100 m (původně 1130 m),
je pojmenován po italském inženýru Luigi Negrellim, který stavbu
převzal po tragicky zemřelém architektu Janu Pernerovi. Mnohé ze
čtenářů zaujme i skutečnost, že Luigi Negrelli byl též projektantem
Suezského průplavu.
Na prezentaci v NTM se sešla řada hostů z řad České národní
banky, Národního památkového ústavu, dále představitelé městských částí, kterými Negrelliho viadukt prochází, a další významní
hosté. Na úvod slavnostního setkání nejprve účastníky prezentace

pozdravil guvernér České národní banky Ing.  Miroslav Singer,
který přítomné seznámil se zajímavými fakty týkajícími se výstavby
Negrelliho viaduktu z ekonomického hlediska. Následovala tradiční ekonomická prezentace České národní banky, kterou připravil
prof. Jan Frait ze samostatného odboru ekonomického výzkumu
České národní banky.
Vlastní slavnostní emisi mince věnované Negrelliho viaduktu zahájil
projev Ing. arch. Evy Dvořákové z Národního památkového ústavu,
členky Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI, kterým přiblížila nelehký úkol při výběru jednotlivých mostů zařazených do cyklu zlatých mincí. Poutavou prezentaci si připravil také PhDr. Miloš
Hořejš z Národního technického muzea, který za pomoci obsáhlé obrazové dokumentace představil nejen historii Negrelliho viaduktu v Praze, ale i osobu jeho stavitele Luigi Negrelliho. Setkání
byl přítomen i autor mince, akademický sochař Zbyněk Fojtů,
jenž popsal svoji inspiraci při tvorbě mince. Členy ČKAIT jistě
zaujme informace, že Zbyněk Fojtů je i autorem medaile ČKAIT, ▶

Účastníci prezentace při příležitosti představení čtvrté zlaté mince z cyklu Mosty v Národním technickém muzeu v listopadu 2012
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odborné zajímavosti
jež byla předávána předsedou ČKAIT zasloužilým osobnostem
u příležitosti 20. výročí obnovení činnosti české inženýrské komory.
Pro bližší představu účastníků, jak vlastně taková mince vzniká, byl
účastníkům setkání promítnut krátký film, jenž zaznamenává výrobní
proces od sádrového modelu po samotnou ražbu v mincovně.
Na závěr slavnostního setkání předal guvernér České národní banky Ing. Miroslav Singer zlatou minci hostiteli emisního dne,
řediteli Národního technického muzea Bc. Karlu Ksandrovi. Poté již
návštěvníci měli možnost absolvovat samostatnou prohlídku všech
expozic Národního technického muzea.

V roce 2013 budou opět emitovány dvě mince z edice Mosty, první z nich bude vydána v květnu a bude věnovaná dřevěnému mostu
v Lenoře. Bližší informace o celém cyklu zlatých mincí lze nalézt na
internetové stránce ČNB www.cnb.cz.
Mgr. Petra Madarová
odbor peněžního oběhu ČNB
Ing. Svatopluk Zídek
předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Středisko vzdělávání a informací
Separáty z odborných článků z fondu zahraničních časopisů zpracovali pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT.
Časopisy s úplnými texty najdete v knihovně ČKAIT v Praze.
Informace ze světa výstavby
Platební neschopnost ve stavebnictví v srpnu 2012 vzrostla
V srpnu 2012 bylo ve stavebním sektoru 293 podniků, které ohlásily neschopnost dostát svým finančním závazkům. Tento údaj je
jedním z nejhorších v rámci celého britského průmyslu s indexem
0,17 %, hůře na tom jsou jen obory lihoviny, víno a tabák (0,2 %),
plasty a kaučuk (0,21 %) a farmaceutický průmysl (0,23 %).
Building č. 39/2012, str. 17
Špatná funkce?
Building Information Modelling (BIM) se stal modelem pro zkvalitnění přípravy a provádění staveb tím, že zavedl do projektů třírozměrné zobrazování (3D) a podle vyjádření vlády změní dynamiku
a chování celého dodavatelského řetězce ve výstavbě díky vyšší
efektivnosti. Během prvních měsíců jeho užití se začínají ozývat
kritické hlasy, které poukazují na nákladnost jeho pořízení a malou
adaptabilitu jeho software. Dosud používají BIM převážně tradiční projektové organizace, které přebírají 85 % dat od dodavatelského řetězce. Vláda stanovila celoplošné zavedení BIM do roku
2016, což už není tak daleko, aby se mohlo protahovat vyjasnění
všech faktorů, které nejsou dostatečně funkčně kvalitní a nevytvářejí
ucelený směr dalšího rozvoje BIM.
Building č. 40/2012, str. 20
Snížení cen fotovoltaických systémů pro bydlení
Za posledních deset let se snížila cena fotovoltaických jednotek
z 10 000 liber/kWp na 2000 liber. Stalo se tak proto, že se snížily materiálové výdaje uplatněním nových technických opatření –
silikonové membrány, zvýšila se také efektivnost systémů, zlevnila
se výroba prvků ve velkých sériích pro širší domácí trh v Británii
a zvětšil se tlak zahraničních výrobců systémů nižší cenou (Čína).
Pro systémy s výkonem pod 4 kWp činí snížení cen až 20 %.
Building č. 40/2012, str. 44
Větrná zařízení na fotografiích vypadají menší
Developeři, kteří se snaží získat pozemky pro větrné elektrárny,
předkládají při své nabídce vlastníkům fotomontáže, na nichž ukazují rozsah zásahu své investice do krajiny. Dochází k tomu, že se
na fotografiích zdají větrná zařízení až čtyřikrát menší, než pak
ve skutečnosti jsou, a působí tak na vlastníky, aby s prodejem pozemků souhlasili. Taková manipulace s podklady může být nepříznivě posuzována. Případ, který tuto věc řešil, je varováním pro
developery, aby tímto způsobem neklamali protistranu. Výstavba
větrných turbín by mohla být prohlášena za nezákonnou se všemi
důsledky z toho vyplývajícími.
Building č. 41/2012, str. 48
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Nový silniční povrch
V Hamburku byl testován materiál pro silniční povrch, který omezuje
působení oxidu dusíků z výfukových plynů o 30 %. Materiál aktivuje kyslík z okolního vzduchu působením UV-záření cestou fotosyntézy. Ten váže oxid dusíku a neutralizuje jej v cementu obsaženém vápnem na dusičnan, jenž se nakonec vymyje deštěm. Tím se
odstraní kontaminace povrchu silnice, což se stává na silně zatížených částech silnic a dálnic ve městech, nebo v tunelech. Povlak
nese název Noxer; využívá se také v protihlukových ochranných
stěnách podél komunikací.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 10/2012, str. 14
Stromy a keře omezují zamoření vzduchu ve městech
Až o 30 % mohou stromy a keře vysázené uvnitř měst snižovat zamoření vzduchu špínou (nikoliv tedy pouze o 2–3 %, jak se dosud
udávalo). Prokazuje to studie, zpracovaná společně odborníky
z německého Ústavu pro meteorologii a výzkum klimatu a z anglických univerzit Birmingham a Lancaster. Rostliny filtrují oxidy dusíku
a mikroskopické částečky prachu. Na nemoci ze zamořeného
ovzduší umírá ročně na světě jeden milion osob. Opatření pro
vysazování a udržováni stromů a keřů musí být prováděna krok za
krokem, se zřetelem k místním podmínkám tak, aby se co nejlépe
došlo k optimálnímu způsobu ošetřování a ochraně rostlin také
proti vandalismu.
Deutsches Ingenieur Blatt, č. 10/2012, str. 15
Světoví architekti diskutují o BIM
Německá reprezentace mezinárodní organizace Building SMART –
Organisation, zabývající se vývojem projektových metod ve
výstavbě, uspořádala v listopadu 2012 v Berlíně pravidelné každoroční fórum. Na pořadu jednání byly zkušenosti s projektovým
systémem BIM – Building Information Modelling, který se stává
hlavním projektovým nástrojem u velkých investičních akcí. Mezi
účastníky byli přední světoví architekti a architektonické ateliéry
Gehry Technologies, Zaha Hadid, Arup Happold a Meyer Werft
s informacemi o strategiích při komunikaci a odborné diskusi při
projektování staveb pomocí trojrozměrných modelů 3D v různých
zemích světa. Účastníci byli seznámeni se zkušenostmi mnoha dalších odborníků – projektantů ze zemí Evropy. Fórum prokázalo
správnost orientace projektové činnosti na metodu 3D – je velmi
užitečná pro lepší spolupráci mezi účastníky investičních akcí a pro
zvýšení kvality projektu. Snadněji se totiž nacházejí nedostatky,
rychle se odstraňují, zejména pak ve vztahu vlastní stavby a množství často prostorově komplikovaných subdodávek.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 10/2012, str. 18

odborné zajímavosti / jubilea
Potíže s druhou únikovou cestou
Podle § 33 vzorového předpisu se musí u staveb, kde se zdržují
lidé, vždy počítat s druhou únikovou cestou v případě jejich ohrožení. Potíže jsou zejména u stávajících staveb, kde se taková druhá
komunikace buduje velmi složitě, neboť vedle provozních problémů
se vyskytují také překážky památkového charakteru, konstrukčních
a půdorysných uspořádání a specifik v užívání budovy. Výběr řešení závisí na možném umístění v budově, na přístupnosti únikového
prostoru, na připojení ke konstrukci budovy, na vizuálních parametrech napojení (fasáda, okolní vnější prostor), na nákladech pořízení a na bezpečnostních opatřeních.
Nejčastěji se navrhuje druhé schodiště, často připojené ke konstrukci domu vně budovy (s nejmenším nárokem na plochu). Mohou
to být i točité schody, což je levnější než hledat prostor uvnitř budovy. Velmi zřídka se povolují skluzavky z druhého nadzemního
podlaží. Návrh vždy podléhá úřednímu schválení a nelze jej
bez něj budovat.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 10/2012, str. 32
Okenní prvky pro minimální obtěžování při sanaci
Fraunhoferův ústav pro stavební fyziku vydal nový koncept pro
modernizaci budov s velmi krátkým časem montáže. Pod názvem
Prefab se jedná o předem vyrobené, multifunkční okenní prvky,
schválené ministerstvem hospodářství a technologie. Prvek sestává
z okna vedle okenního rámu, opatřeného tepelnou izolací podobně jako u kontaktního zateplovacího systému z polystyrenu nebo
u dřevěné rámové konstrukce s minerální izolací. Tento samonosný
prvek se zvenku zasune do starého okenního otvoru a okolo se
utěsní. Do tohoto prvku se může zakomponovat výměník tepla, mikročerpadlo tepla nebo filtr vzduchu.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 11/2012, str. 8

Ing. František Stejskal
Na sklonku loňského roku se dožil projektant
ocelových konstrukcí Ing.  František Stejskal
pětasedmdesáti let.
Narodil se 18. listopadu 1937. Po vystudování Stavební fakulty na Vysoké škole železniční v Praze nastoupil v roce 1960 do Hutního
projektu v Praze do oddělení ocelových konstrukcí k Ing. Josefu Zemanovi. Zúčastnil se pod jeho vedením projektu zimního stadionu ve Zlíně. V roce 1962 byl Ing. Josef Zeman
pověřen vypracováním prováděcího projektu silničního mostu přes
Orlickou přehradu u Žďákova a Ing. Stejskal v roce 1965 přechází
na Krajský investorský útvar v Českých Budějovicích do funkce stálého stavebního dozoru investora na stavbě Žďákovského mostu.
Na podzim roku 1968 se Ing. František Stejskal vrátil do Hutního
projektu Praha do skupiny Ing.  Josefa Zemana a spolupracoval
na projektech hutních staveb v Kladně, Mníšku pod Brdy, VTŽ
v Chomutově, Ostravě a dalších, kromě toho pracoval na projektech několika zimních stadionů v Československu (Kladno, Sokolov
apod.) i v tehdejším NDR (Dynamo Berlín).
V roce 1971 se Ing.  František Stejskal stal vedoucím projektantem znovuvybudování řetězového mostu z Podolska v Stádleci.
Významným se stal také jeho projekt rekonstrukce Tyršova mostu
v Litoměřicích.
V roce 1980, když Ing. Zeman odešel na technický odbor Hutního
projektu, stal se Ing. Stejskal vedoucím ocelářské skupiny, kde pod
jeho vedením byl vyprojektován plnostěnný půdorysně zakřivený
železniční most o rozpětí 2,0x25,5 m do Třineckých železáren,

Labouristé dali do středu zájmu stavebnictví
Stínový premiér případné labouristické vlády Ed Balls oznámil
výstavbu 100 000 bytů za 3 mld. liber jako hlavní bod budoucího
programu strany v případě zvolení. Dále Balls zdůraznil nezbytnost
řešit otázku odborného výcviku učňů, obě oblasti nebyly řešeny po
dobu dvaceti až třiceti let. Zvýší se tím zaměstnanost ve stavební
výrobě o 150 000 osob a o dalších 600 000 v přidružených oborech. Má být zřízena komise s cílem souhlasit s velkými stavbami
infrastruktury napříč všemi parlamentními stranami. Půjde zejména
o stavby dopravní, energetické, telekomunikační a bytové. Na jednání kongresu strany se řešila otázka, co s 50 % „zapomenutých“
mladých lidí, kteří se nedostanou na vysokou školu. Měli by být
zapojeni do programu nižšího stupně technického vzdělání – bakalářského. Řada dalších námětů, vyslovených na jednání, se nesla
v duchu labouristé = běžní Britové s běžnými starostmi.
Building č. 40/2012, str. 12
Databanka nákladů na modernizaci budov
Ústav pro bydlení a životní prostředí v Hesensku vydal na objednávku Spolkového institutu pro rozvoj měst a krajiny tzv. databanku
nákladů pro modernizaci budov a tím stanovil náklady na typická opatření týkající se snižování spotřeby energií při modernizaci
budov. Databáze je založena na prověření 531 různých projektů,
v nichž byly uvedené náklady propočteny, z toho 399 projektů
rodinných domů bylo určeny jedné nebo dvěma rodinám. Celkem
se prověřila ve skupině 300 (tepelná izolace / okna) opatření s plochou 237 000 m2 s investičním objemem 19,6 mil. eur, ve skupině
400 (vytápění) opatření s objemem 9,7 mil. eur. Údaje z databáze
se budou ještě dále prověřovat, jsou však důležitým vodítkem pro
rozhodování investorů, zamýšlejících provést modernizaci domu.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 11/2012, str. 11

dvoukolejný plnostěnný šikmý u Chlumčan na trati Kralupy–Louny
a výšková budova o třiatřiceti patrech v Káhiře. A dále rámová,
dvoustěnná, vetknutá konstrukce haly do Škody Plzeň o rozpětí
36,0 m, výšky 30,4 m a délky 80,5 m. Dalším významným projektem byla hala zimního stadionu do Trebišova o půdorysu
72,0x72,0 m. Kromě shora vyjmenovaných a realizovaných staveb
projektoval množství konstrukcí lávek pro pěší, potrubních a kabelových mostů. Do důchodu odešel Ing. František Stejskal v roce 1998.
I po odchodu do důchodu spolupracoval na řadě projektů, z nichž
některé nelze pominout, jako například posouzení veškerých historických ocelových konstrukcí Obecního domu v Praze, statické
posouzení ocelové konstrukce paláce Mercedes-Benz v ČR a projekt ocelové konstrukce atria Hotelu Kempinski Hybernská Prague.
Dále to bylo několik projektů ocelových trubkových konstrukcí,
nesoucích zasklení s terčovým upevněním, např. předsazená prosklená stěna kina na Černém Mostě. Poslední stavbou je prodejní
budova SYKORA HOME (SYKORA, spol. s r.o.) v Praze 9 s fasádou výrazně vykloněnou ven vysokou 17,0 m.
V současné době se občasně věnuje svému koníčku – poskytuje
porady či konzultace při různých průmyslových akcích FTC Group
a.s., realizovaných na území Ruské federace a bývalých států SNS.
Po stránce společensko odborné je Ing. František Stejskal jedním ze
zakladatelů ČSSI a jako člen pražské pobočky byl ve funkci hospodáře po dobu dvou funkčních období. Ing. Stejskal patří rovněž
mezi zakladatele ČKAIT (autorizační razítko s číslem 000072).
Střídavě po dobu deseti let byl členem zkušební komise v odbornosti statika a dynamika staveb.
redakce Z+i ČKAIT
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K osmdesátým
narozeninám Ing. Jiřího Otčenáška
Ing. Jiří Otčenášek se narodil 30. března 1933. Je absolventem ČVUT –
Fakulty inženýrského stavitelství z roku 1957. Pracoval většinu aktivního života v Kovoprojektě Praha, převážně na velkých průmyslových
stavbách (i mimo ČR). Prošel více funkcemi od statika po hlavního inženýra projektu. V roce 1989 se stal ředitelem závodu Kovoprojekty
v Hradci Králové. Po odchodu do penze v roce 2004 pracuje jako autorizovaný inženýr
v oborech statika a dynamika staveb a pozemní stavby stále naplno až do současnosti.
Vzhledem ke zkušenostem z realizací je všestranný, těžiště jeho práce tkví v operativní statice. Je jazykově velmi dobře vybaven. V původním ČSSI na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se stal jedním z nejaktivnějších členů hradecké oblastní pobočky, v současnosti
je jejím místopředsedou. V ČKAIT působil jednak dlouhá léta jako místopředseda výboru
oblasti Hradec Králové, jednak je dlouholetým členem Stavovského soudu ČKAIT.
redakce Z+i ČKAIT
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dalších krásných profesních zážitků.
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VÝZVA: DOPLŇTE E-MAILOVOU ADRESU
Stále ještě registrujeme v databázi ČKAIT velký počet autorizovaných
osob s  nevyplněným údajem e-mailová adresa. Komunikace prostřednictvím elektronické pošty je přitom v dnešní době rychlá, operativní
a žádaná. Prosíme všechny ty, kteří dosud nesdělili svým oblastním
kancelářím svou e-mailovou adresu, aby tak učinili co nejdříve, anebo
sdělili, že si nepřejí být kontaktováni e-mailem.
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Foto na titulní straně:
Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty,
Loukov, které získaly titul v soutěži Stavba roku 2012
(zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)
Tisk: Tiskárna DIDOT, spol. s r.o.
Trnkova 117, 628 00 Brno

v příštím čísle najdete
• Diskuse na Shromáždění delegátů 2013
• Stavební zákon a jeho uvádění do života
• Cena stavby a „nejnižší cena“
• Před volbami ČKAIT
• Dění v aktivech, oblastech a orgánech Komory
• Co přinesl stavební veletrh v Brně 2013
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Cena ČKAIT 2012

Na fotografích:
Konverze plynojemu na multifunkční aulu v Ostravě – Vítkovicích – nové konstrukce v plynojemu
Golf park Lipiny – skelet těžní věže
Tyršův most v Přerově
Odlehčovací komora na kmenové stoce C v Praze – Bubenči
Velký městský okruh Brno, ražba tunelů pod Dobrovského ulicí
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NEGRELLIHO VIADUKT V PRAZE
čtvrtá zlatá mince České národní banky
z cyklu Mosty České republiky

rubová strana: pohled na Negrelliho viadukt,
nejdelší železniční most v České republice o délce 1100 m

lícní strana: kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku
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