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Místo konání aktivů ČKAIT v Rančířově u Jihlavy

Ing. Jindřich Pater je nestorem a srdcem aktivů

Příjemný zasedací sál přispěl k celkové atmosféře aktivu 2013

Žulová připomínka starých časů, mistrovství kameníků
v Rančířově

JUDr. Petra Adámková, Ph.D., znala dobře souvislosti
nového občanského zákoníku s činnostmi ve stavebnictví

Večerní rozhovory odlehčily tématům přednášek

Večerní koncert posiluje tradici a přátelství účastníků aktivů TZS a TPS
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V kalendáři je uveden 2. listopad, Památka zesnulých. Jako mnoho
jiných jsem navštívil hroby mých blízkých. Vždy s nimi se mi promítne mnoho dobrých rad, které si uvědomuji až teď, mnoho zážitků,
které s odstupem času vnímám. Tak to však bude vždy – teprve když
své blízké nemáme, začneme je potřebovat. Vzpomínám na mého
dědu, truhláře, který neměl možnost absolvovat vyššího vzdělání.
Kéž by tuzemští politici s mnoha tituly před i za svými jmény měli
jeho rozum. Nikdo mu nemusel říkat, co má dělat, věděl, jak si má
vytvořit druhý, třetí pilíř na důchod; pracoval, šetřil a investoval.
Bohužel ale netušil, že přijde Gottwaldova parta líných a závistivých. Vše mu sebrali a ukradli mu zbytek života.
Je po volbách a lidé si opět stěžují, jak se mají špatně. Někteří
dokonce hledí zpátky do doby udávání, závisti a lží. Jsem optimista a věřím v mladou generaci, že
tento svět přetvářky nebude chtít zažít. My starší jim však musíme nezkresleně sdělit, jak to kdysi
skutečně bylo. Odpusťte mi velmi osobní poznámky, ale už je po volbách, tak tím nikoho neovlivňuji.
Od posledního úvodníku se událo mnoho zajímavého. Začnu od konce. Ve středu 30. října jsem byl
v Rančířově na podzimním aktivu. Jako vždy byl dobře připraven a spolu s dalšími deseti členy předsednictva jsem večer mohl dojednat potřebné sociální zabezpečení autorizovaných osob, přípravu
rozpočtu na rok 2014, rozhodnout, jak dál s časopisem Stavebnictví, a další. Odpoledne JUDr. Petra
Adámková, Ph.D., přednášela o změnách v soukromém právu od 1. ledna 2014, obsažených v novém
občanském zákoníku (NOZ). Již na minulém setkání představenstva bylo dohodnuto, že vydáme
pro nás všechny publikaci, zachycující změny ve vazbě na stavební činnost. Již v průběhu přednášky
se rozvinula velká debata, zejména v reakci na terminologii NOZ. Termíny vlastní štěstí, dobrá víra,
daný slib zavazuje, smlouvy mají být plněny vyvolávaly mnohdy i salvy smíchu. Byla doba, kdy byly
dodržovány, a pokud ne, následoval trest. Na mnoho let pak tyto termíny zmizely. Musí se vrátit,
jinak by nemělo smysl usilovat o lepší společnost. Mnoho politiků, kteří nám před volbami zdůrazňovali, že myslí na naše blaho a na to, aby chtěly v této zemi žít naše děti, budou asi mít velký problém
NOZ osobně aplikovat. Že se nemýlím a v současnosti mezi námi panuje jiný trend, nám dokázali
po sobotním setkání v Lánech. Lhát se nemá.
Vrátím se ještě k NOZ z pohledu autorizované osoby. Máme to v současnosti těžké a bohužel se nám
neulehčí, ba právě naopak. Musíme čekat, než se soudy naučí s NOZ pracovat. Než nastoupí rozum,
bude obtížné vyrovnat se s různými vychytrálky, kteří budou uplatňovat nemajetkovou újmu a podobné složitě dokazatelné škody. Najednou opět bude nutné důsledně hlídat smluvní vztahy. Dokážu
si představit, jak se bude využívat smlouvy podáním ruky v kontextu daný slib zavazuje a smlouvy
mají být plněny. (Můj vnuk Davídek by se na tomto místě zeptal: „Dědo, to myslíš ironicky?“ Odpovídám mu, že ano.)
NOZ, konkrétně § 5, ještě více zdůrazňuje povinnosti AO. Jak však říkala babička, žádná kaše se nejí
tak horká, proto i my se budeme muset obrnit a zkusit ještě stavby vést i navrhovat, i přes všechny
další překážky a doporučení předsedy ÚOHS pracovat s nulovým honorářem. Možná jste postřehli
moji odpověď předsedovi ÚOHS Ing. Petru Rafajovi. Jak je v našich luzích zvykem, byli jsme okamžitě pozváni na kobereček do Brna. Domluvili jsme si odklad termínu, abychom mohli následně
pokračovat na setkání V4 do Luhačovic. Palác ÚOHS je pěkný, určitě byla vybrána nejnižší nabídka.
Interiér honosný. Bylo nám sděleno, že můžeme být potrestáni až do výše 10 % našeho obratu za to,
že neustále máme na svých webových stránkách uveřejněny honoráře. Odstranili jsme je, protože
s úřady není žádná legrace a v autorizačním zákonu nám vydávat ceníky, honoráře bylo odepřeno.
Také se vám zdá, že situace je ještě horší, než byla? Musím být však objektivní. Po našich obšírných
vysvětleních, co způsobuje neznalost obvyklých cen u investorů, do jakých problémů se dostávají
veřejní investoři s kritériem nejnižší ceny, byl ředitel odboru kartelů vstřícný a vysvětlil nám, že vše
chápe. Je na nás, abychom našli legislativní instrument, jak tento marasmus v cenové válce mezi
projektanty, zhotoviteli odstranit. Hledáme jej.
Již následující den při pracovním jednání Vysegrádské čtyřky jsme se dohodli s prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimírem Benkem, PhD., že budeme postupovat společně na evropské úrovni. Kolega Ing. Robert
Špalek při návštěvě Lipska (Saská komora inženýrů slavila dvacáté výročí) společně s předsedou
slovenské inženýrské komory prof. Benkom jednali s německými právníky o tom, jak se postupuje
při návrhu cen a o možnostech uplatnit toto kritérium v zákoně. Dále jsme s prof. Ing. Aloisem
Maternou, CSc., MBA, při zasedání ECEC v Athénách rovněž jednali o změně zákona o veřejných
zakázkách v Evropském parlamentu a podpořili nás všichni kolegové. S prof. Benkom je domluveno,
že se sejdeme v Praze a budeme jednat za účasti německé strany. Hledám další možnosti, jak bychom
překlenuli stav, kdy nesmím ani já naznačit, jaká by měla být cena za práci. Na Slovensku situace
došla tak daleko, že soukromý subjekt, projektová kancelář, převzal honorářový řád a ten je určitým
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etalonem. Vím, že všichni umíme stanovit ceny. Jak ale dosáhnout toho,
aby nebyly i nadále vybírány ty nejnižší? Přitom je již všeobecně známo, že nejsme tak bohatí, abychom nakupovali levné zboží. V předvolební
době jsem oslovil Pavla Teličku, neboť podle informace si stěžoval na jednom svém předvolebním vystoupení na kritérium nejnižší ceny. Neodepsal
však. Nevzdám to, ba naopak. Budu vyhledávat v Parlamentu ČR poslance,
kteří by nás mohli pochopit.
Komoru navštívili zástupci z Kazachstánu. Asi tři hodiny vyzvídali o Komoře podrobnosti, poté se rozloučili a zanechali malou čokoládu s obrázky
nové Astony. Na otázku, jak se může jednotlivec v jejich zemi uplatnit,
víceméně sdělili, že nijak. Čokoláda podle našich pracovnic kanceláře byla
snad dobrá. Máme za úkol spojit se s ruskou inženýrskou komorou. Začali
jsme hned úkol plnit, ale marně, pošta se nám dokonce vrátila jako nedoručitelná. Je otázkou, s kým v Rusku jednat. Přesvědčili jsme se o tom
s prof. Maternou v Athénách, kde byl přítomen Michail Lačinov. Jeho odpověď lze jednoduše interpretovat do formulace: u nas mnogo sojuzov.
Na otázku, jak získat ruské normy GOST, nám sdělil, ať si je objednáme
a budou nám za peníze zpracovány.
K jinému tématu. Vydáváme společně s ČSSI a SPS v ČR časopis Stavebnictví. Časopis se dostal na velmi vysokou úroveň, nemá nouzi o odborné
příspěvky od renomovaných autorů. Když se však něco podaří, musí to být
státem potrestáno. Časopis patří mezi recenzované časopisy. Rada vlády
ČR však usoudila, že technické vědy nepotřebují podporu a většině titulů
ze seznamu recenzovaných periodik změnila metodiku bodového hodnocení příspěvků, což znamená, že naši autoři, stejně jako mnoho dalších
v technicky a přírodovědecky zaměřených titulech, nemají na bodové hodnocení nárok. Vzhledem k tomu, že chceme soustředit pod IC ČKAIT vydávání všech publikací a časopisů Komory, bude nutné pozměnit i dohled nad
jejich vydáváním. Myslím, že bude dobré zřídit při vydavatelském domě
vědeckou radu s mezinárodní účastí.
Představenstvo správně rozhodlo zařadit pod Informační centrum ČKAIT
mediální informace. Mgr. Rafajová v průběhu roku dokázala, že když se něco
dělá na profesionální úrovni, jde o něco víc, než když jsme se pokoušeli
o amatérské proniknutí k veřejnosti. V současnosti již není problém pro ČKAIT
sdělit závažné problémy veřejnosti. Vystoupení kolegů Vrby a Štěpána
v rozhlase, tiskové konference v domě Komory jsou již vyhledávány
a začínáme mít starost, kam novináře usadit. Jakmile najdeme vhodný termín a podporovatele z řady senátorů či poslanců, chceme ještě do konce
roku otevřít otázky minimálních – bezpečných cen.
Využíváme podpory oblastních kanceláří a jejich kontaktů na místní politiky. Velmi dobré kontakty máme na hejtmany krajů. Když jsem
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vzpomínal zasedání V4, nemohu neuvést setkání s hejtmanem Zlínského
kraje MVDr.  Stanislavem Mišákem a první místopředsedkyní Senátu PČR
PaedDr. Alenou Gajdůškovou. Mimochodem ve Zlíně udělali opět kus pěkné
práce – důkazem je knihovna a galerie.
V lednu mě čeká seriál valných hromad, na setkání s předsedy oblastí
v Praze v půlce listopadu budu akcentovat pozvání politiků na valné hromady. S mimopražskými není problém, avšak pražští zastupitelé jsou asi
zahleděni především do sebe. Přesvědčil mne o tom návrh zadání metropolitního plánu – žádná koncepce ohledně dopravních staveb, nulová energetická koncepce, vodní hospodářství dopadlo stejně. K tomu nestabilní
zastupitelstvo, primátor ponořený do Ducha plánu a tezí. Praha jako by
rezignovala na práci techniků, kvalifikovaných dělníků, na to, co přispívá
k jejímu ekonomickému rozvoji. Zní to jak z anekdoty: nakoupit za 100,
prodat za 200, mě ty 2 % stačí, což bude rozhodující do budoucna. Koho
zajímá, zda bude někdo studovat technické vědy, učit se řemeslu?
V minulém úvodníku jsem psal, že jsme podali žádost o grant na Bienále
Benátky 2014, ale nedostalo se na nás. Uznávám, že designéři z liberecké
a bratislavské umělecko-průmyslové školy zvládli podmínky soutěže lépe.
Ať se jejich expozice líbí. V současnosti připravujeme pro Národní technické muzeum expozici do Plas. Měla by být věnována statice, dynamice,
aby laici, především mládež, viděli, že pro stavění není důležitá jen forma
– design, ale především konstrukční myšlení.
Ministerstva nás vyzývají k mnoha dalším pracím. V současné době jsme
dávali stanoviska k sociálnímu bydlení, stavební kultuře a mnoha dalším.
Problémem je však nedostatek mladších kolegů ochotných spolupracovat.
Když jsem se rozhlížel v Rančířově po konferenčním sále, viděl jsem téměř
samé šediny, tmavých vlasů málo.
Skončím, jak jsem začal, citací z NOZ: Soukromé právo chrání důstojnost
a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o své vlastní štěstí a štěstí
jeho rodiny nebo jemu lidí blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.
Doufám, že to bude platit i v našem komorovém životě a my, kteří jsme
členy představenstva, se budeme snažit onu preambuli naplňovat. Věřte,
že snadné to nebude, především pro nové představenstvo zvolené na Shromáždění delegátů ČKAIT v březnu 2014.
Čas je skutečně neúprosný a je mi milou povinností vám i vašim blízkým
popřát vše dobré nejenom v roce 2014.
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Stavební kultura v českých zemích a její výhled do budoucnosti
MMR ČR vydalo v dubnu 2013 dokument Analýza stavební kultury – podklad pro řešení problematiky Politika rozvoje stavební kultury (architektury), který se snaží popsat současný stav stavební kultury. Následující
úvaha reaguje na uveřejněný text a pokouší se postihnout stavební kulturu jako nedělitelný celek lidské činnosti v oblasti techniky. Výše zmíněný dokument tvrdí, že stavební kultura je všeobecně nízká a veřejnost
dostatečně neosvícená, aby své stavební potřeby uspokojovala na odpovídající úrovni. Celý text je koncipován z hlediska architektonické
tvorby, a pokud mohu vznést domněnku, architektonické tvorby odpovídající většinovému názoru doby. Tím je patrně jakási směs dožívajícího
modernismu či funkcionalismu s přidanou hodnotou minimalistického
stylu, popřípadě s malým přídavkem amorfních organických pokusů. Pokud však chceme reflektovat celý průřez stavební kultury, musíme vidět
záběr širší.

Stavební kultura
Stavební kultura obsahuje veškerý stavební ruch a produkci v dané zemi. Tato skutečnost platí po tisíciletí a neovlivňuje ji jakýkoliv proklamativní manifest, nový
styl nebo snaha o nalezení optimálního slohu. Stavební kultura měla vždy mnoho
vrstev a odvozovala se od hmotných a duševních možností těch, kteří stavěli pro
svoji potřebu. Je jasné, že stavební kultura vyšších vrstev se vždy lišila (nemluvím
o kvalitě) od stavební kultury pro běžné potřeby, která se tzv. vyšší kulturou často
inspirovala. Stavitelství bylo vždy pokládáno za umění a nikdy nebyla nalezena
hranice toho, kde začíná či končí výtvarná dovednost a kdy nastupuje dovednost
technická. Umění se zde dostává do souladu s technikou a jakékoliv oddělení
může být příčinou nezdaru. V historických dobách se stavby zřizovaly na základě
technických zkušeností, ověřených spíše empirií, technická práce a práce umělecká byly takřka totožné. Umělecká i technická zkušenost se předávala buď v rodové
linii, nebo linii stavebního řádu či huti. Exaktní vědy umožnily popsat technické
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a umělecké problémy pomocí geometrie a mechaniky a díky zveřejnění těchto
informací se stavební umění stalo přístupným pro všechny, kteří mají prostorovou
a materiálovou představivost a trpělivost se učit. Stavební kultura se začíná šířit,
ne již tradičními metodami odkazů a předání zkušenosti, ale jako studijní obor.
V Evropě k tomu dochází v době, kdy se zakládají akademie a technická učiliště
typu inženýrských škol. Zhruba od 18. století se takový způsob vzdělání stává
běžným. Nicméně nezaniká ani sdílené stavitelství a stavitelství lidové, kde se
informace předávají způsobem užívaným dříve. Stavební kultura tedy představuje
produkt společnosti a v netotalitním systému nemůže být nikdy sjednocena jediným architektonickým názorem nebo jediným technickým řešením.
Vždy, když k tomu docházelo, jednalo se o společnost deformovanou a nesvobodnou. Ukázky z dob komunistických, národně socialistických, nacionalistických
či fašistických pokusů všeobecně známe. Pokud by se kdokoliv pokusil vnucovat
univerzální a jedinou metodu stavební produkce, jednalo by se o způsob nesvobodný a z hlediska morálního nesprávný. Jakákoliv lidská činnost se může vyvíjet
jen v mnohosti názorů a v postupném hledání optimálního řešení. Jedinou výjimkou je stav, kdy stavební činnost omezuje jiného či ohrožuje zdraví a bezpečnost
osob přicházejících do styku se stavební dílem.
Věčně se vrací téma estetického hodnocení díla jako výsledku stavební činnosti.
Jedná se o hodnotu neměřitelnou a velmi proměnlivou. Je marné uvádět případy,
kdy díla kdysi odmítaná přijímáme později s nadšením až nekritickým. Přesto však
nelze do stavitelství vnášet požadavek jakési jednotné estetiky právě přijímaného
a obdivovaného názoru. V minulosti byly sice do stavebních řádů a zákonů vkládány věty o tom, že stavba má být esteticky kvalitní a odpovídající správnému stylu.
Nicméně dodržování takových ustanovení nebylo možno plně vyžadovat a příznivého výsledku dosahovali navrhovatelé staveb jen tehdy, když měli dostatečné
schopnosti a snažili se stavby zapojit do již existujícího okolí. Lepší stavební kultura vznikala vždy tam, kde byl dostatek lidí se solidním vzděláním a zadavatelé,
kteří se snažili o stavbu kvalitní po všech stránkách. Vcítění se do místa a nadhled
spojený s jistotou vlastního konání přinesl často úspěšné dílo, nezatížené různými
exhibicemi, či špatně potlačovanými komplexy.
Jediným místem, kde můžeme o jakési estetické dohodě mluvit, je památková
péče. Obor, vzniklý v 19. století, založil společenskou úmluvu, která stanovuje zachování vybraných staveb, městských a krajinných celků tak, jak vznikly a ve stavu, který pokládáme za autentický. Zde novou činnost omezujeme a stanovujeme
jakási estetická kritéria pro novou stavbu. Zda je toto řešení účinné či úspěšné,
můžeme jen tušit, velký počet diskusí a nemožnost stanovení jednotných pravidel ukazuje, že i zde estetické kritérium pokulhává. Kromě obecných ustanovení,
že významné stavby navrhuje architekt, stejně jako řeší významné urbanistické
celky a situace, neexistuje žádné ustanovení o estetické kvalitě staveb. V územních a stavebních řízeních se sice objevují různé podmínky podobného charakteru, ty jsou však obecné, nebo se nepřesnými omezeními stávají samy pastí pro jejich vydavatele. Vesměs se jedná o druhy střech, výškové a omezeně i materiálové
regulace. Architektonický názor, nebo chcete-li styl, předpisován není.
Vztah stavební techniky k umění
Jak již bylo napsáno, není možné najít hranici mezi výtvarným a technickým řešením. Pokud by někdo takovou hranici chtěl hledat, nezbude mu, než vstoupit
na tenký led vyhlášek o rozdělení projektu a zde se snažit dopátrat, co že to
vlastně je stavebně architektonické řešení. Musíme se uchýlit k běžné praxi, kdy
dispozice a prostorové a výtvarné řešení zpracovává architekt, nicméně nic nestojí v cestě tomu, aby na nich pracoval i stavební inženýr. Umělá problematika,
kdo je architekt a kdo je stavební inženýr, vznikla dělením škol. Tato hranice
se v jednotlivých zemích různí; od stavu, kdy za architekta se považuje každý,
kdo řeší pozemní stavbu, po extrém, že architektem může být jen ten, kdo má
výtvarné vzdělání, a technika stavby jde zcela mimo jeho zájem a rozlišení. Nemůžeme dnes dosáhnout stavu z doby vrcholné renesance, kdy stavitel nejen vytvořil
prostorové a výtvarné řešení, ale musel se vyrovnat i s technickými problémy,
které dnes zahrnujeme třeba do statiky budov. Budovy té doby byly materiálově
jednodušší a vesměs neobsahovaly technické vybavení, nicméně jednota návrhu
byla ku prospěchu výsledku. Současný stav, kdy na jedné straně architekt dělá
barevné řešení nebo dekorace stavby, stejně jako stav, kdy architekt stanovuje
celkový koncept stavby včetně technického řešení, přináší mnohdy problémy. Pomineme-li otázky stavovské a kompetenční, musíme se vrátit k základnímu bodu
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stavební kultury a její úrovně. Podmínka, že stavbu s jakousi uměleckou hodnotou
musí vytvořit jen architekt s příslušným vzděláním, asi zárukou kvality být nemusí. Vzdělání zvyšuje pravděpodobnost lepšího výsledku, nicméně měřitelnost
estetické hodnoty je problematická, vždy jde o kritiku, módnost nebo dodržení
současně přijatých dogmat estetiky, která se v čase mění. Bohužel pro srovnání
s kvalitou uměleckou, kde jsou měřítka daná spíše společenskou dohodou nebo
současně převládajícím názorem, technickou kvalitu můžeme snáze definovat.
Diskuse o bezpečnosti elektrického zařízení či stabilitě konstrukce dává vesměs
menší prostor pro odlišné výklady, než diskuse o estetice. Je to až s podivem,
že v současné době, kdy pokládáme technické řešení skoro za fetiš a kdy se díky
funkcionalismu a konstruktivismu stalo technické řešení názorem estetickým, trvají spory o hranice mezi uměním a technikou. Nerad bych se dočkal toho, že ony
modernistické názory byly pouhou pózou a ne vážným zájmem o technickou věc.
Připadá mi to jako tvrzení, že letadla slouží pouze jako pozadí pro bílé šály pilotů. Pokud má smysl hranice mezi technikou a uměním hledat, nesmí to být
na základě sporu techniků a umělců spojeného s vedením dlouhých válek o práva
na odbornou činnost.
Jaká je tedy stavební kultura v tuzemsku?
Za posledních dvacet let se naše stavební kultura výrazně změnila. Nesdílím proto
skepsi obsaženou v rozboru dokumentu MMR a jsem spíše optimistou. V době
deformovaných poměrů byla práce architekta politicky omezována asi více než
práce stavebního inženýra. Nicméně i materiálová a technologická omezení, která
se podobala stále se stahující smyčce, měla vliv i na technická řešení. Klesala řemeslná dovednost a omezování možností řešení na řešení jednoduchá až primitivní zasáhla zejména občanskou a bytovou výstavbu. Potvrdila se však skutečnost,
že zaběhlé a kvalitní systémy v technice mají poměrně vysokou životnost, a tak
úpadek nepostupoval tak rychle, jako například ve společenských vědách a umění. Žití z podstaty a předávání zkušenosti, byť omezené, fungovalo dosti dlouho.
Po uvolnění poměrů došlo k velkému rozvoji materiálových a technologických
možností a současně i k uvolnění názorovému a přebírání vnějších vzorů. To samozřejmě znamenalo řadu problémů a mnohdy i neúspěchů, přesto však je výsledkem poměrně svobodný prostor pro technickou práci. Do stavitelství se opět vrací
tvořivost a fantazie, najdeme samozřejmě i výsledky s podivným koncem, nicméně
nastoupená cesta je asi správná. Za dobu dvaceti let došlo k opravení části staveb,
u kterých jsme už v to ani nedoufali, výrazně se zlepšilo vybavení měst, hygienické poměry a ochrana přírody. Stavební produkce září pestrostí, i když s mnohými
výsledky nemusíme všichni souhlasit, stejně jako s jejich výtvarnou podobou. Většina staveb však splňuje technické požadavky a poměr neúspěchů k dobré funkci
není nijak dramatický. Stavební ruch umožnil bydlení podle přání velké skupině
osob, rovněž umožnil změnu životního stylu, který se podobá životu v civilizovaných zemích. To, že některé stavby nejsou dosud dokončeny, nebo že nelze
uspokojit potřeby většího počtu zájemců, je dáno stavem společnosti, která byla
velmi morálně zdevastovaná. V zásadě však můžeme konstatovat, že stav stavební
kultury se lepší, a to navzdory stále trvající ekonomické krizi. Vyvolávat tlaky
na jakési centrální vychovávání investorů k jedinému správnému stavebně-architektonickému řešení není ve společnosti, která se pokládá za svobodnou, správné.
Ovlivňovat životní styl a estetické vnímání jakýmsi úředním rozhodnutím nebo
nařízením není v normálně fungující společnosti možné. V historii dvacátého století vznikla řada stylů pokládaných za účelné a estetické, které se lidem představovaly (Hnutí Nový dům, různé Werkbundy, Vídeňské dílny, Svaz československého
díla). Nevnucoval je však nikdo direktivně a jejich přijetí záviselo na rozhodnutí
oslovených zájemců. Takové řešení můžeme přijmout i dnes, s větším či menším
úspěchem se o něj pokoušejí výrobci nábytku nebo velké realitní firmy. V zásadě
však musíme ctít pravidlo, že o podobě stavebního díla rozhoduje zadavatel a jediným omezením by měly být platné zákony a technické předpisy. Doufejme, že se
bude zvyšovat jak kvalita zadavatelů staveb, tak i stavební kultura. Její přirozený
a dlouhodobý rozvoj je jediným možným řešením.
Úkoly stavebního inženýra a jeho možnosti při ovlivnění stavební kultury
Formálně úlohu stavebního inženýra a technika definuje autorizační zákon.
Ve skutečném životě by měla každá autorizovaná osoba postupovat tak, aby svojí
prací dosáhla optimálního a bezpečného výsledku, který zaručí funkci navrhovaného nebo stavěného a který neomezí své okolí a dotčené účastníky výstavby.
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V technické práci, kterou svazuje řada předpisů, mnohdy si odporujících, popřípadě formálních a alibistických, nacházíme dostatečný prostor pro tvořivou
práci a fantazii. Vytvoření myšlenky nové skutečnosti, která musí podle různých
modelů vzniknout, je vždy kreativní práce, ať ji nazýváme řemeslem, technikou
či uměním. Technik by se neměl dát strhnout chvilkovými nápady nebo módou,
kterou mohou být různé proklamace nebo spasitelské programy, kterých se objevilo ve dvacátém století plno. Jejich dogmatické uplatňování, jako jediného možného názoru, mělo často velmi tragické výsledky. Tyto jevy se vyskytují i v naší
době, jen jejich podoba se trochu liší. Z proklamací společenského rázu přecházejí
k hodnocení vztahu k přírodě a omezení zdrojů. Aplikujeme-li je však bez řádných
podkladů a kvalitativních hodnocení na pokud možno exaktním základě, škodí
stejně jako experimenty společenského nebo uměleckého rázu, násilně vnucované všem. Technik by měl vždy myslet na svoji lidskou úlohu, tedy ochranu
zdraví, bezpečnost a ochranu života spojenou s řádnou funkcí stavby. Rovněž
by měl dbát zákonných ustanovení, ať již ve vztahu dotčených subjektů ve stavební činnosti nebo ustanovení všeobecně platných pro okolí stavby. V zásadě

Z+i 4/13
by do stavební kultury měla být prosazována správná a bezpečná funkce, vyhovění požadavkům pro dlouhodobou spolehlivost a možnost užívání, nezatížení
okolí nežádoucími vlivy a produkty. Vnější podoba a prostorové řešení dané jen
momentálním estetickým názorem nebo líbivostí by měly být pro stavebního inženýra druhotné. Pokud bude stavba materiálovým a konstrukčním provedením
stálá a funkční, pokud bude její technické vybavení odpovídat účelu s přiměřenou
životností, lze předpokládat, že i vnější podoba nebude odporovat požadované
kvalitě stavební kultury. Stavba představuje kolektivní dílo a přeceňování vlivu
jednoho z možných tvůrců nemůže prospět výsledku. Sebestředné prosazování
obtížně hodnotitelného názoru, který může být zatížený omylem, není moudré
řešení. Stavební kulturu jako celek tvoří solidní návrh, provedení a údržba stavby,
výtvarné řešení je pouze jedním z úkolů pro autory.
Ing. Václav Jandáček
člen Legislativní komise ČKAIT

Autorizovaný inženýr versus architekt
Úvodní poznámka
OK ČKAIT Hradec Králové upozornila na skutečnost, že ve schvalovaných návrzích územních plánů se vyskytují v oddílech Vymezení architektonicky nebo
urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, formulace, které jsou pro členy ČKAIT nepřijatelné. Například v konceptu ÚP města Hradce
Králové je uvedeno:
Pro níže vyjmenované stavby a jejich změny může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17
písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.:
• všechny stavby zapsané do seznamu kulturních památek;
• stavby v rámci ploch vymezených ve prospěch městského centra, městských
subcenter a městských bulvárů, vyjma staveb pro technickou infrastrukturu;
• stavby v plochách občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), vyjma staveb pro technickou infrastrukturu;
• stavby s vymezenými urbanistickými kompozičními prvky Lokální dominanta a Kompoziční akcent.
V již schváleném ÚP města Trutnova je uvedeno: ÚP Trutnov stanovuje (vymezuje), že pro stavby občanského vybavení, chráněné památkové objekty
a objekty v území městské památkové zóny Trutnov musí architektonickou
část projektové dokumentace vypracovat pouze autorizovaný architekt.
K uvedené problematice vyšel v srpnovém čísle časopisu Můj dům článek,
který s laskavým svolením autora a redakce časopisu přetiskujeme.
Ing. Bohumil Rusek
člen výboru oblasti Hradec Králové, odborný poradce předsedy ČKAIT
O tom, že bychom měli ve svém bydlišti pečlivě sledovat proces územního
plánování, svědčí následující řádky.
Autorizovaný inženýr versus architekt
Do redakce nám často posíláte dotazy, které se týkají právních stránek bydlení a stavění. Tentokrát jsme vybrali ten, který se týká pravomocí autorizovaného inženýra.
Dotaz: jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb a geotechnika a znalec v oboru stavebnictví. Stavebnímu úřadu byl předložen mnou vypracovaný projekt na opravu balkonu

na domě, který se nachází v území vymezeném v územním plánu města
jako zóna, v níž může pro místní stavby zpracovávat projektovou dokumentaci jen autorizovaný architekt. Z těchto důvodů stavební úřad
projektovou dokumentaci nepřijal. Lze v územním plánu vůbec vymezovat území pro výlučné projektování autorizovanými architekty? Slyšel
jsem, že v nedaleké obci J. má být takovýto požadavek zakotven v novém
územním plánu dokonce pro území celého města. (Ing. P. K., Trutnovsko)
Odpověď: váš dotaz se evidentně týká otázky vzájemné konkurence mezi
povoláními architektů a stavebních inženýrů, potažmo vztahem mezi architektonickým řešením staveb včetně jejich hodnot v historicko-společenských
souvislostech a stavebně technickými aspekty provádění staveb. Dlužno konstatovat, že každá stavba přirozeně sebou nese obě tyto stránky, že jsou
pro ni stejně významné a není proto sebemenšího důvodu vyzdvihovat jen
některou z nich, respektive určitou profesní skupinu osob na ni se podílející.
Tato vzájemná spojitost a závislost je ostatně zakotvena i v existující právní
úpravě, jak vyplyne z dalšího.
Oprávnění autorizovaného inženýra vymezuje § 18 zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků. Pokud jde o jeho oprávnění ohledně projektování staveb, najdeme je v jeho prvních dvou odstavcích, podle nichž je
autorizovaný inženýr oprávněn:
a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů)
s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním
plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné;
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb,
které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu
územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem.
Ústavně konformní jen zásada rovnosti
Obsah obou uvedených právních ustanovení je třeba vykládat stejným způsobem, tedy tak, že může-li autorizovaný inženýr participovat na zpracování
dokumentace vypracované autorizovaným architektem (viz odstavec b), není
sebemenšího důvodu k tomu, aby totéž neplatilo i obráceně, tedy že autorizovaný architekt může zabezpečit ty části dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem, které se týkají pozemních staveb, které jsou zvláštním
předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování
označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné. V uvedeném případě jde o „architekturu balkonu“. V tom případě mám za plně dostačující
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pouhé vyjádření se autorizovaného architekta k otázce jeho vlivu na chráněný zájem v území.
Obsah územního plánu
Prvopočátkem vašeho problému je ale textová část územního plánu, proto
je třeba též nahlédnout do příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
a ověřit si, zda lze územním plánem preferovat určitou profesní skupinu,
respektive jinou vylučovat z účasti na zpracování projektové dokumentace
staveb nacházejících se ve vymezeném území. Odpověď na tuto otázku najdeme v ustanovení § 43 odstavci prvním stavebního zákona.
Podle citovaného ustanovení „územní plán stanoví základní koncepci rozvoje
území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání
(dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“),
pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.“
Jak vidno, územní plán je dokumentem zásadního významu, jehož hlavním
úkolem je řešení funkčního vymezení ploch území obce, pro které byl zpracován. Z uvedeného ustanovení ale nelze dovodit oprávnění zastupitelstva obce
rozhodovat o tom, kdo bude zpracovávat do budoucna dokumentaci staveb na jejich území či v jeho částech. Na této skutečnosti nemůže nic změnit
ani ustanovení prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, její přílohy č. 7,
části I., odstavce druhého, písm. f), podle něhož může textová část obsahovat i „vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt.“ To proto, že se zde mluví výlučně o jednotlivých
stavbách, nikoliv o „vymezených územích“, kam směřuje váš dotaz.
Vzájemný „zástup“ je možný
Na základě výše uvedeného lze tedy uzavřít, že mohou existovat stavby, kde
proti legitimnosti požadavku na zpracování architektonické části projektové
dokumentace autorizovaným architektem těžko co namítat, nicméně by mělo
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jít o jednotlivosti. V žádném případě platná právní úprava nemluví o plochách, v nichž by se mohly takovéto postupy uplatňovat. Krom toho bavit se
o architektonickém krasocitu, to jsou debaty bez konce, neboť jejich předmětem bývají příliš často řešení vyvolávající rozdílné subjektivní odezvy nejen
mezi architekty samotnými, ale i ve veřejnosti. Jejich výsledek přitom nikdo
nezváží, nezměří a neporovná s referenčním vzorkem. Jako zastupitel schvalující územní plán obce bych proto rozhodně nespojoval celkovou podařenost
územního plánu s tím, že i jeho praktickou realizaci v podobě vypracovávání projektových dokumentací staveb budu svěřovat jen a jen architektům.
Ostatně zmocnění pro takový postup v zákoně chybí, a proto považuji takovéto požadavky v územním plánu za nelegitimní.
JUDr. Pavel Kumprecht
převzato z webu Stavební právo v otázkách a odpovědích se souhlasem autora
Poznámka na závěr
Podle našeho názoru bychom mohli v ÚP akceptovat pouze poznámku odpovídající § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.: Projektant
stavby (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný architekt), která je zvláštním
předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování označena za architektonicky nebo urbanisticky významnou
stavbu, musí zajistit v případě pozemní stavby, aby architektonicko-stavební
řešení vypracoval jen autorizovaný architekt a v případě inženýrské stavby
stavebně-konstrukční řešení vypracoval jen autorizovaný inženýr s autorizací
v oboru příslušné stavby. Doporučujeme všem autorizovaným osobám, kterým
by bylo bráněno ve výkonu jejich povolání – projektování staveb – z výše uvedených důvodů, aby se obrátily na svou oblastní kancelář ČKAIT o pomoc při
řešení jejich problému. Zároveň doporučujeme autorizovaným osobám pečlivě
sledovat ve svém bydlišti proces územního plánování a v případě situace výše
uvedené, okamžitě reagovat připomínkou ke konceptu nebo návrhu územního
plánu, a to buď sami, nebo ve spolupráci s Komorou.
Ing. Bohumil Rusek
člen výboru oblasti Hradec Králové
odborný poradce předsedy ČKAIT
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové

Význam technologických předpisů a postupů je často podceňován
O platnosti a závaznosti Českých technických norem (ČSN), které byly v minulosti obecně závazné jak pro navrhování, tak pro realizaci staveb, bylo již
napsáno mnoho článků a odborných polemik. Obecně a velmi stručně můžeme
konstatovat:
• české technické normy jsou platné;
• povinnost dodržení některých ustanovení technických norem mohou ukládat
obecně závazné právní předpisy, může být stanovena v rozhodnutí správního
orgánu, které správní orgán vydává na základě zmocnění daného zákonem,
může vzniknout v pracovně právních vztazích, např. na základě vnitřních předpisů organizace. Pokud je na ČSN odkazováno ve smlouvách (smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace, na provedení stavby), stává se dodržení
ČSN povinným pro účastníky smluvního vztahu.
V současné době se klasické české technické normy transformují na normy platné v Evropské unii, tj. ČSN EN. Tyto normy však, oproti původním ČSN, postrádají řadu ustanovení, pravidel a podmínek pro realizaci, které byly v dřívějších
ČSN jasně a srozumitelně definovány, zejména pro oblast zabezpečování kvality.
To je také jeden z hlavních důvodů, proč se nyní přistupuje ke zpracování technologických předpisů pro stavební procesy. Základní technologické předpisy vycházejí jak z právních předpisů a technických norem, tak i z praxe a stavebních
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zvyklostí. Jsou též zpracovávány tak, aby si je každá stavební firma mohla velmi
snadno doplnit pro svoji potřebu podle požadavků projektu, smlouvy, vlastních
zdrojů apod., a tím se pro ni staly závaznými pro konkrétní stavbu.
Po vstupu do EU musely být zrušeny jednak ČSN, které byly v rozporu s evropskými normami, jednak oborové a podnikové normy. V průmyslově vyspělých státech Evropy a Severní Ameriky s tradiční tržní ekonomikou se vedle
technických norem (mezinárodních, evropských, národních) uplatňují další
dokumenty. V německy mluvících zemích to jsou tzv. směrnice (Richtlinien),
v anglosaském světě technické specifikace. Jedná se o doporučené technické pomůcky (pravidla), jež lze obsahem srovnat s našimi bývalými oborovými a podnikovými normami; ale jejich vydavatelem jsou zpravidla nevládní organizace:
profesní a oborová sdružení, cechy, asociace apod. Odkazy na takové směrnice
najdeme např. v německém Zadávacím řádu staveb. Stávají se častou inspirací
pro překládání a převzetí do české stavební praxe (např. Směrnice pro bílé vany
vydaná Českou betonářskou společností, Pravidla správné praxe pro obkladače
vydaná Silikátovým svazem aj.)
V každodenní praxi se však často setkáváme s názorem, že technologické předpisy a postupy pro jednotlivé stavební technologie nebo činnosti představují
pouhou administrativní zátěž, která nic neřeší a je zbytečná. Dovolte, abychom
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uvedli několik argumentů pro obhajobu nezbytnosti technologických předpisů
a postupů:
• Technologické předpisy jsou součástí dokumentace v systému managementu
kvality dle ISO 9001 tak, aby byl jednoznačně prokázán rozsah procesů a technologií, které jsou součástí certifikace.
• V nabídkovém řízení se většina účastníků zavazuje provádět dílo v souladu
s platnými ČSN. Tak se i normy týkající se kvality, a to zejména ČSN ISO 10005 –
Směrnice pro plány kvality a ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality –
Požadavky, stávají pro ně závaznými. Požadavek na zpracování technologických
předpisů je tedy dle uvedené normy oprávněný.
• Technologické předpisy jsou zákazníky vyžadovány při prokazování odborné
způsobilosti v rámci provádění prací dle resortních předpisů, např. v oblasti
pozemních komunikací nebo na železničních stavbách.
• Nutnost zpracování technologických předpisů podtrhuje fakt, že někteří
stavbyvedoucí, kteří řídí realizaci staveb, mají základní neznalosti o návaznosti stavebních procesů a jejich postupů. To se projevuje zejména v současné
době, kdy rozhoduje jen ekonomika staveb a není čas sledovat nové trendy jak
v technologiích, tak i v nových materiálech a v jejich užití. Nemluvě o tom, že
řada pracovníků řídících stavby nemá pro tuto řídicí a velmi odbornou činnost
příslušnou kvalifikaci.
• Při výběrových řízeních, kdy je ve většině případů jediným kritériem pro získání zakázky nejnižší cena, se samozřejmě některým zhotovitelům dodržování
technologických postupů zdá irelevantní. V těchto případech má pak stavba
jen takovou kvalitu, která se odvíjí od odborné fundovanosti jejího stavebního
dozoru. Z řady odborných kruhů se proto ozývá konečně progresivní názor, že
nelze mít jediné kritérium v podobě ceny. Jsou zřizovány týmy odborníků, které
hledají metodiku pro stanovení bezpečné ceny – tedy ceny, při níž nikomu
nespadne tato „dumpingová stavba“ na hlavu.
• Dalším argumentem pro nutnost zpracování a udržování technologických
předpisů a postupů v aktuálním stavu jsou – jak je výše uvedeno – časté změny
a aktualizace právních předpisů, technických norem, a na ně navazující aktualizace resortních předpisů.
To vše má přímou vazbu na kvalitu realizovaných staveb, a tím i na možné
následné reklamace, které s sebou přinášejí další, nemalé finanční náklady
na jejich odstranění. Nekvalita znamená v takovém případě též ztrátu image
realizační firmy.

Z+i 4/13
V neposlední řadě musíme uvést též oblast BOZP. Některými bezpečnostními
předpisy, např.: nařízením vlády 591/2006 Sb., jsou přímo pro některé práce
(bourací práce, zemní práce, betonářské práce, zednické práce, montáže a spojování konstrukcí atd.) povinně vyžadovány pracovní, technologické postupy.
Závěrem můžeme konstatovat, že zpracování a následné využívání technologických předpisů je jeden z konkrétních kroků vedoucích ke zvýšení kvality
stavebních prací, a to za cenu naprosto zanedbatelných nákladů.
Bc. Jan Kovařík
Ing. Tomáš Lujka
AO oblasti Brno
Je třeba si uvědomit základní význam zmiňovaných dokumentů. Jsou to nezávazné, doporučené dokumenty. V návaznosti na nový občanský zákoník připravuje
ČKAIT v rámci informačního systému PROFESIS tvorbu a vydávání smluvních vzorů a obchodních podmínek pro praxi ve výstavbě. Technické podmínky, pravidla
správné praxe a jiné pomůcky vydávají další nevládní organizace ve výstavbě v ČR;
např. Silikátový svaz, Cech pro zateplování budov, Společnost pro sanaci betonu
a další.
Tuzemské české nevládní organizace se snaží již několik let o zpracování pomůcek obdobných německým Richtlinien nebo anglickým technickým specifikacím.
Ale daleko máme do doby, aby tyto dokumenty vzal např. v úvahu stát (potažmo
veřejná správa) a učinil z nich součást zadávací dokumentace. Pořád se chováme
způsobem „komu dal Pán Bůh úřad, tomu dal i rozum“. Nevládní organizace
nemohou být partnerem pro státní správu. Na druhou stranu se stačí podívat
na stránky SFŽP k Nové zelené úsporám 2013. Jsou tam uveřejněny smluvní
vzory – jeden horší než druhý. Mají tolik formálních nedostatků, že jejich použití
je správnou cestou k tomu, aby v případě soudního sporu mezi stavebníkem
a zhotovitelem (či projektantem, technickým dozorem) prohlásil soud takovou
smlouvu za neplatnou od samého počátku.
Marie Báčová
odborná poradkyně předsedy ČKAIT

Komora otevírá diskusi k zákonu o veřejných zakázkách
Zadávání veřejných zakázek v České republice v současné době upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabyl účinnosti 1. července 2006 a postupně k němu bylo vydáno
dvanáct prováděcích předpisů. Do českého právního řádu transponuje dvě
evropské zadávací směrnice vydané v roce 2004.
V lednu 2014 by mělo dojít ke schválení návrhů nových evropských zadávacích směrnic Evropským parlamentem, které následně budou muset být
převzaty do národních právních řádů, a to nejpozději do konce roku 2015.
Rok 2014 proto bude rokem intenzivních legislativních prací na zřejmě zcela
novém zákonu o veřejných zakázkách. Nové směrnice nepřinášejí žádnou zásadní systémovou změnu, spíše se jedná o řadu modernizací dosavadních pravidel. Dojde například ke zjednodušení prokazování kvalifikace, kterou bude
muset prokazovat doklady v zásadě jen vítězný uchazeč. V případě intelektuálních služeb a rovněž stavebních zakázek zahrnujících i projektovou činnost
bude možné při hodnocení nabídek brát v úvahu také organizaci, vzdělání
a zkušenosti týmu určeného pro plnění veřejné zakázky. V neposlední řadě
má dojít ke zjednodušení dodatečných změn uzavřených smluv, které by mělo
významně usnadnit provedení drobných změn (např. vyřešení nesouladu mezi
projektovou dokumentací a výkazem výměr či navýšení předpokládaného ob-

jemu určitých položek), pokud tyto změny budou v určitém finančním rozsahu
(cca 10–15 %), aniž by bylo nutno složitě prokazovat podmínky pro jednací
řízení bez uveřejnění.
Důležitější než jednotlivé změny je však příležitost na delší dobu ovlivnit
celkovou koncepci nového zákona o veřejných zakázkách, a to ve dvou
hlavních oblastech – v otázkách, které evropské zadávací směrnice neupravují, a ve vztahu k podlimitním veřejným zakázkám, respektive zakázkám malého rozsahu. Směrnice totiž například vůbec neřeší, na základě
jakých podkladů mají být zadávány veřejné zakázky na stavební práce.
V oblasti podlimitní se pak nabízí jedinečná možnost překonat dosavadní
úpravu (která je typická pro většinu „nových“ členských států EU), kdy
podlimitní veřejné zakázky jsou zadávány v podstatě stejně jako nadlimitní a zakázky malého rozsahu regulovány nejsou téměř vůbec. Je přitom zřejmé, že z pohledu malých zadavatelů (typicky obcí) a průměrného
podnikatele (malého či středního podniku) jsou to právě tyto zakázky,
které představují základ jejich činnosti. Nejde proto ani tak o to, zda
zákon stanoví limit na 1 mil. Kč či 6 mil. Kč, nýbrž o stanovení podstatně jednodušších pravidel, které pak mohou snadno platit již od výrazně
nižších částek.
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Současná právní úprava zadávání veřejných zakázek je předmětem časté
kritiky jak ze strany zadavatelů, tak zájemců o účast v zadávacím řízení.
K důvodům kritiky patří mj. vysoká administrativní náročnost a složitost současné úpravy, výběr uchazeče podle kritéria nejnižší nabídky a další specifické problémy v případě zadávání projektových a stavebních prací. Komora
proto otevírá v tomto čísle Zpráv a informací ČKAIT diskusi k současné právní
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úpravě zadávání veřejných zakázek. Podnětné návrhy a stanoviska z diskuse
budou využity v legislativním procesu přípravy nového zákona o veřejných
zakázkách.
Mgr. David Dvořák, LL.M.
člen Legislativní komise ČKAIT

Seminář Bezpečná cena ve stavebnictví (Z+i 3/2013)
Oprava textu ze str. 17.
Z původního textu vypadla při korekci záporná znaménka uvedených procentních hodnot. Se zápornými znaménky ovšem nekoresponduje původní
formulace textu. Opravte si: Osobně se setkal s extrémními případy snížení

nabídkových cen realizačních prací v případě PS až o 37 % z ceny ÚRS, v případě DS až o 40 % z ceny ÚRS. ... bezpečná cena realizace staveb se pohybuje
cca na úrovni cen ÚRS –20 %, tedy 80 % ceny ÚRS.

Časopis Z+i jubilantem
Vážení čtenáři!
Dovolte mi, abych u příležitosti dvacetiletého výročí
vydávání Zpráv + informací se s vámi podělil o své
poznatky a dojmy, vztahující se k tomuto časopisu.
Srdcem komunikace každé organizace se svými členy je vhodné médium. Tuto skutečnost si dobře uvědomovali zakladatelé ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
– jak zní plný název daný zákonem. Tentýž zákon,
tedy zákon České národní rady č. 360/1992 Sb. dává
Komoře do působnosti možnost vykonávat řadu činností; jednou z nich je šíření odborných informací.
Dále jí ukládá povinnost vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy uveřejnit i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Z těchto důvodů se
stal prvním informačním prostředkem pro členy
Komory a též pro veřejnost tištěný Věstník, jehož
první číslo vyšlo 1. srpna 1993. Velmi brzy se ukázalo, že kromě zákonem stanovených a dalších organizačních sdělení je třeba předávat členům i další
informace o činnosti Komory i případné doplňující
komentáře a tak jim umožnit spojení s vedením
Komory i potřebnou výměnu názorů. Proto vzniklo
a již 14. září 1993 bylo vydáno první číslo časopisu
Zprávy + informace jako příloha Věstníku, a to pro
tehdejších 440 členů Komory. O tak rychlou reakci
na nově vzniklou situaci se zasloužila nově ustavená
redakce při Regionální sekci ČKAIT v Brně.
Časopis se vydával čtyřikrát, někdy podle potřeby
i pětkrát ročně, v černobílém tisku, stejně jako Věstník. Rok 1997 přinesl podstatnou změnu v tom, že
časopis se vydává s barevnou obálkou a jeho vnitřní
členění má stálé rubriky. V témže roce vydala redakce první číslo reprezentační publikace s názvem
Inženýrská komora, doplněné vročením. Počet
odběratelů v uvedeném roce již překročil 18 000.
Časopis informoval o přípravě nových zákonů z oblasti výstavby a o dalších aktuálních skutečnostech.
Mimořádně se zapojil do informací o tehdejší katastrofální povodni na Moravě a o organizaci ná-
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pravy povodňových škod. Byl již vydáván nezávisle
na Věstníku a sám se stává médiem pro zasílání informací a publikací, vydávaných Informačním centrem Komory všem členům. V roce 2002 je časopis
opět cenným pomocníkem při odstraňování škod
způsobených povodní, tentokrát v Čechách.
Časopis postupně rozšiřuje rozsah barevných stran
a zlepšuje svou obsahovou stránku i grafickou formu. Poslední změnou vzhledu je rok 2009, kdy se
mění jeho název na prostou zkratku Z+i. Forma časopisu je ustálená, a proto se již podstatně nemění. Počet výtisků v současnosti, po dvaceti letech
od prvního vydání, již dosahuje 30 000. Poněkud
vyšší počet výtisků má publikace Inženýrská komora, která je využívána i k reprezentaci Komory. Přestože byla vydaná již sedmnáctkrát, dokázala si vždy
udržet svou exkluzivitu.
Redakční rada časopis Z+i vždy reagovala na názory a připomínky čtenářů. Doplňovala a upravovala
obsah časopisu tak, aby odpovídal potřebám členů
ČKAIT. Iniciovala řadu diskusních akcí zaměřených
na důležité odborné i společenské otázky. Diskuse
umožnila mnoha členům aktivně se zapojit do dění
v Komoře a současně jim být podporou při výkonu svých povolání. Velmi významné pro členy jsou
též informace z jednotlivých oblastí. Vždyť hlavně
v oblastech se odehrává život a práce autorizovaných osob a tak tyto informace jsou čtenářům bližší a umožňují jim bezprostřední kontakt s životem
Komory.
Nejen o dění v Komoře, ale i o významné tradici
tuzemského stavitelství a o nových a zajímavých
stavbách, též o osobnostech českého stavitelství
vypovídá řada uveřejněných článků. Časopis Z+i se
postupně stává zpravodajem a Inženýrská komora
reprezentačním tiskem Komory a autorizovaných
inženýrů. Splácí se tak částečně dluh, který zůstal
po násilném, více než čtyřicetiletém přerušení činnosti Komory, která byla v minulosti organizací elitní společenské vrstvy, představující vysoké stavební

a technické měřítko hodnot inženýrského stavebního umění v období několika minulých generací. Pro
historii jistě bude časopis Z+i a reprezentační tisk
Inženýrská komora zajímavým svědectvím o současné době a bude bohatým dokumentem o práci
a snahách naší generace.
Mnohým z vás, kteří jste denně zavaleni spoustou
písemností, je problémem přečíst si časopis ihned
po jeho dodání. Odloží se proto na neurčito a pak
často zmizí z očí provždy. Je to veliká škoda a přicházíte tím o mnoho zajímavých a důležitých informací. Doporučuji vám proto věnovat mu několik
minut, třeba při kávě, projít si obsah a vybrat si
z něho to potřebné. Za přečtení určitě stojí úvodníky předsedy Komory Ing. Pavla Křečka, ve kterých
vtipně glosuje aktuální dění v Komoře i ve společnosti, dále jsou zajímavé a potřebné informace
z vaší oblasti ČKAIT, může vás též zaujmout téma
aktuální diskuse a i některá z právních informací.
Přečtení takových textů vám moc času nezabere.
Po svém šestnáctiletém působení v redakční radě
mohu konstatovat, že se vytvořil kolektiv zkušených
a pracovitých lidí, kteří svou aktivitou dokázali
dobře vést časopis a trvale zlepšovat jeho úroveň.
Musím připomenout, že v redakční radě úspěšně
pracují po celých dvacet let její existence kolegové
doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc., a Ing. Miroslav Naj
dekr, CSc. Od samého počátku je jejím předsedou
a hlavním motorem činnosti Ing. Miroslav Loutocký, jemuž přísluší hlavní díl zásluh. Za to vše si on
a celá redakční rada zaslouží naše poděkování.
Ke dvacetiletému výročí přeji časopisu Z+i a též publikaci Inženýrská komora, aby si zachovaly i nadále
stejně dobrou úroveň a byly tak naším dobrým rádcem, společníkem a informátorem o dění v Komoře
a reprezentantem Komory ve společnosti.
Ing. Jiří Schandl
zakládající člen ČKAIT

z činnosti komory
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Dvacáté výroční setkání inženýrských komor V4 v Luhačovicích
Ve dnech 3.–6. října 2013 proběhlo v Luhačovicích
v hotelu Alexandria 20. výroční setkání inženýrských komor a organizací Visegrádské čtyřky. Setkání
se zúčastnily česká, slovenská, maďarská a polská
inženýrská komora a český, slovenský a polský svaz
stavebních inženýrů.
Oficiální jednání zahájili v pátek dopoledne vedoucí
delegací situačními zprávami, na které navázalo projednávání jednotlivých témat zaměřených na veřejné
zakázky, bezpečnou cenu a zkušenosti s uplatňováním výkonových a honorářových řádů v jednotlivých
zemích.
Odpoledne se delegáti zabývali současným stavem
stavebního zákona v jednotlivých zemích, směrnicí
EPBD II a dále možnostmi zapojení inženýrských komor do činnosti ČKAIT, která založila Centrum technické normalizace ÚNMZ (normy, stavební výkresy,
informační modely budov, elektronická archivace
projektové dokumentace). Posledním bodem odpoledního bloku byla problematika Koordinátorů bezpečnosti práce na staveništi. Po skončení oficiálních
jednání proběhla příprava závěrečného memoranda,
které vedoucí delegací slavnostně večer podepsali.
V sobotu 5. 10. absolvovali účastníci setkání odbornou exkurzi do Zlína, kde shodou okolností probíhala celodenní akce Den zlínského kraje. Zároveň
se v místě setkali i s hejtmanem Zlínského kraje
MVDr. Stanislavem Mišákem a první místopředsedkyní Senátu PČR PaedDr. Alenou Gajdůškovou.
Unikátní funkcionalistická architektura Zlína nemá
v Evropě obdoby. Většina dominantních staveb
ve městě má typické neomítnuté červené zdivo, což
je základní stavební prvek všech objektů, železobetonový skelet, plochou střechu a ocelové rámy oken.
Velká část Zlína byla postavena v dobách slávy obuvnické továrny firmy Baťa. Centrum města se v podstatě nezměnilo od roku 1920 a třicátých let. Stejně
tak většina z hlavních a dominantních staveb včetně
nejslavnější – administrativní budovy obuvnické továrny č. 21, zlínského mrakodrapu. Tato budova byla
jednou z prvních výškových staveb v Evropě. Opravdu zaslouží ocenění Stavba století, které mrakodrap
získal spolu s kompletním areálem bývalé továrny
firmy Baťa. Mrakodrap má 17 pater a výšku 77,5 m.
Během výstavby se uplatnil standardní zlínský modul 6,15 × 6,15 m, který byl použit u většiny budov
stavěných firmou Baťa. Vzhledem ke své výšce se
jednalo o druhou nejvyšší budovu Evropy. Více v té
době měřil již jen palác Všeobecné bankovní jednoty v Antverpách známý jako Boerentoren s výškou
87 m. Nejvyšší budovou světa tehdy byla Empire State Building v New Yorku s výškou 381 m. Zlínská 21
slouží po velkolepé rekonstrukci jako sídlo Krajského
úřadu Zlínského kraje.
Z baťovské architektury jsme měli příležitost navštívit rovněž kvalitně rekonstruované objekty 14 a 15
vybudované po 2. světové válce, v současnosti sídlo
Baťova institutu (muzeum, galerie, knihovna).
Exkurze pokračovala návštěvou zlínského multifunkčního komplexu. Nachází se v centru města a skládá

se ze dvou samostatných funkčních celků – budovy
Kongresové centrum Zlín (KUC), jehož investorem je
statutární město Zlín, a budovy Univerzitní centrum
ve Zlíně, jehož investorem je Univerzita Tomáše Bati.
Město a univerzita v roce 2003 uzavřely dohodu
o spolupráci při vybudování areálu KUC Zlín. Potřebu
postavit toto centrum dala poptávka po kvalitní infrastruktuře pro pořádání kulturních a společenských
akcí a také po odpovídajícím zázemí pro působení
zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Základní
kámen centra byl položen 26. června 2006. Autorkou projektu je světoznámá architektka Eva Jiřičná.
Technicky se komplex skládá ze čtyř samostatných
staveb: podzemního parkoviště, Univerzitního centra, restaurace a objektu polyfunkční budovy (KUC
Zlín). Kvůli výstavbě objektu Kongresové centrum
Zlín – polyfunkční budova město Zlín podalo žádost
o dotaci do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP). Projektová
žádost s názvem Kulturní a univerzitní centrum Zlín
byla 26. srpna 2009 schválena Výborem Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Morava k dopracování. Výbor Regionální rady schválil 24. března 2010
projekt k financování. K podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Kulturní a univerzitní centrum Zlín, jehož předmětem je výstavba polyfunkční
budovy Kongresového centra Zlín, došlo 14. května
2010. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uhradil ROP celkem 303 mil. Kč. Kongresové centrum Zlín
se slavnostně otevřelo 29. září 2010. Po týdnu zahajovacího provozu bylo centrum kvůli dokončovacím
pracím na interiéru uzavřeno. Kongresové centrum
Zlín poté zahájilo provoz 1. ledna 2011.
Na závěr exkurze jsme navštívili vilu Tomáše Bati.
Dům se stavěl v letech 1909 až 1911 a byl na svou
dobu velmi prostý. Nechal si jej postavit geniální
podnikatel Tomáš Baťa, zakladatel Baťových obuvnických závodů. Chtěl pro sebe a svou rodinu vybu-

dovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a přitom stále vidět svou továrnu. Útulnost a funkčnost
jsou hlavními atributy, kterým byl interiér a exteriér
vily přizpůsoben. Vzhled domu a jeho okolí formovali
architekti a stavitelé věhlasných jmen: Jan Kotěra,
František Thomayer, František L. Gahura a Vladimír
Karfík. Interiér zdobí celá řada architektonických
a výtvarně řemeslných skvostů.
Odborná exkurze zanechala ve všech účastnících
včetně zahraničních velkolepý dojem. Za přípravu celého setkání i odborné exkurze musíme velice poděkovat prvnímu místopředsedovi ČKAIT
prof. Ing. Aloisovi Maternovi, CSc., MBA, předsedovi
výboru oblasti Zlín Ing. Jiřímu Matúšovi a tajemnici
Bc. Romaně Zahnašové.
doc. Ing. František Kuda, CSc.
viceprezident ČSSI
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti Karlovy Vary

Budova hotelu Moskva (dříve Společenský dům)
ve Zlíně

„Voliéra“ na střeše Kongresového centra Zlín zakrývá motory klimatizace a vzduchotechniky
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z činnosti komory

Poprázdninové zasedání představenstva ČKAIT
O prázdninách se událo několik zajímavých záležitostí a písemné podklady na zářijové jednání představenstva se pěkně rozrůstají. Ve čtvrtek 19. září
2013 začíná v Praze v sídle Komory další, letos již
čtvrté zasedání představenstva. Začínáme přesně
v 10.00 hod. krátkým přivítáním předsedy. Informuje nás o tom, že jestliže ho pražská oblast navrhne, přijme kandidaturu do představenstva na další
volební období. V březnu 2014 nás totiž čekají
na Shromáždění delegátů ČKAIT volby do vrcholných orgánů Komory. Dále již vše pokračuje podle
programu zasedání.
Zkontroloval se a schválil zápis z minulého zasedání představenstva. Následuje průběžná kontrola
úkolů. Jednotliví členové představenstva se zpovídají, jak se zhostili svého úkolu. Informace se týkají rozběhnutí webinářů v rámci CŽV, rozšíření
Autorizační rady ČKAIT podle novely autorizačního zákona. Dále se probírá problematika ochrany
majetku v rámci jednotlivých kanceláří Komory
na oblastech, včetně nehmotného majetku. Bouřlivý byl bod příspěvky na odborné exkurze – dokonce padl i návrh na zrušení tohoto příspěvku
k 1. lednu 2014. K tomuto bodu bude provedena
ekonomická analýza po jednotlivých oblastech
a budeme o něm ještě diskutovat. Byl podán
návrh nových členů na doplnění ediční rady. Poslední informace v tomto bodu se týkala datových
schránek. Komora jako orgán státní moci by měla
povinně se členy, kteří mají datovou schránku, komunikovat tímto datovým kanálem.
V dalším bodě programu následuje informace ředitelky kanceláře Ing. Lenky Zimové o stavu autorizací k 18. září 2013. Roste počet usazených
a hostujících členů Komory, je jich celkem 136.
Ekonomický blok zahajuje Ing.  František Mráz,
předseda ekonomické komise. Ekonomický man-

datář Komory Ing.  Ladislav Motyčka předkládá
a komentuje průběžné výsledky hospodaření
v roce 2013 s ohledem na schválený rozpočet.
Z podaných informací je zřejmé, že rozpočet roku
2013 se plní. Návrh rozpočtu na rok 2014 je téměř ukončen, kromě několika položek týkajících
se zákonného pojištění AO, výdajů Střediska
vzdělávání a informací ČKAIT a kapitoly periodik
vydávaných Komorou nebo s příspěvkem Komory.
Předseda Ing. Pavel Křeček při této příležitosti
upozorňuje, že bychom měli v tomto rozpočtu
šetřit a nevydávat zbytečně prostředky. V rámci
diskuse nad rozpočtem 2014 se otevírá pojištění
AO. Podle pojišťovacího makléře Komory hrozí
zvýšení pojistného o 15 % při překročení škodního průběhu nad 80 %. Dále jsme v ekonomickém
bloku dostali informaci o hospodaření IC ČKAIT
s.r.o. v roce 2013 včetně informace z jednání Dozorčí rady IC ČKAIT.
Představenstvo rozhodlo o vydání publikace
na téma autorský zákon v omezeném nákladu
k osobnímu vyzvednutí na oblastech a vydání
publikace Výklad k občanskému zákoníku v plném nákladu pro všechny členy. Představenstvo
plně podporuje IC ČKAIT s.r.o. jako publikační
dům Komory, proto přijalo nabídku ředitele
a jednatele IC ČKAIT Mgr. Táborského k vydávání
všech publikací a periodik prostřednictvím tohoto centra.
Dalším bodem byla jedna z prázdninových událostí. Na webových stránkách ÚOHS se 29. července
2013 objevil dokument, že ÚOHS je znepokojen
omezováním soutěže v řadě profesních sdružení, který vydal Odbor mezinárodních a vnějších
vztahů. Předseda na toto „znepokojení“ reagoval
dopisem předsedovi úřadu Ing. Petrovi Rafajovi.
Oba dokumenty jsou k dispozici v sekci Informa-

ce a na webových stránkách ČKAIT. Každý ať si
udělá obrázek sám.
Dále předseda vyzval k přípravě podkladů v následujících oblastech pro přípravu zákonů, vyhlášek
a jejich změn. Jde o problematiku autorského dozoru, oprávnění autorizovaných techniků, činnost
technického dozoru stavebníka a problémy při veřejnoprávním projednání liniových staveb. Na tyto
problémové oblasti je nutno se připravit pro jednání s novými poslanci a ministry po předčasných
říjnových volbách.
Ing. Korbel informoval, že Komora se stala centrem
normalizace pro výkresovou dokumentaci. Tento
balíček sestává zhruba z dvaceti výkresových norem. Vyzval členy představenstva, zvláště pak jednotlivé aktivy v rámci Komory, o zapojení do přípravy změn těchto norem.
Po tomto bodě následoval společný oběd. Po polední přestávce se ujal řízení zasedání 1. místopředseda ČKAIT prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA.
Na odpoledním programu bylo i odvolací řízení
proti rozhodnutí Stavovského soudu ČKAIT. Dozorčí
rada ČKAIT se odvolala proti osvobozujícímu rozhodnutí a požadovala potvrzení o vině a trestu.
Poté, co Ing. Bedrníček seznámil členy představenstva s kauzou a proběhla diskuse mezi členy představenstva, bylo hlasováním potvrzeno osvobozující rozhodnutí Stavovského soudu ČKAIT.
U posledního bodu zasedání – Různé – jako obvykle
probíhá kolečko okolo stolu a všichni přítomní jsou
vyzváni k příspěvku. Po proběhnutí celého kolečka
je zasedání ukončeno s přáním šťastného návratu
domů.
Ing. Radim Loukota
člen představenstva ČKAIT

Autorizační rada ČKAIT stabilizuje Komoru jako subjekt veřejného práva
V tomto roce si připomínáme dvacáté výročí existence časopisu ČKAIT, který máme všichni v povědomí pod zkratkou Z+i, tj. Zprávy a informace z činnosti ČKAIT. Časopis vychází po časově určitém
ustálení jako pravidelné periodikum čtyřikrát ročně.
Výroční číslo pak vychází pod názvem Inženýrská
komora, vždy k termínu konání Shromáždění delegátů ČKAIT. Inženýrská komora je svým odborným
obsahem a grafickou úrovní reprezentativní a doposud je členy ČKAIT takto vnímána.
Při této jubilejní příležitosti Z+i jsem byl vyzván
předsedou redakční rady, jejímž jsem členem, k sepsání příspěvku, jehož tematický obsah je uveden
v názvu. Této příležitosti chci jako dlouholetý předseda Autorizační rady ČKAIT (dále zkráceně AR) využít k seznámení členů ČKAIT se vznikem, historií
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a působením AR v širším, obecnějším kontextu,
tedy s tím, co všechno se událo a muselo udát,
aby vznikl orgán uvnitř struktury ČKAIT, který bude
s maximální odpovědností zajišťovat autorizační
proces. To před těmi dvaceti lety nebyl lehký úkol.
Vznik AR úzce souvisí se založením ČKAIT, neboť
autorizace – oprávnění k odborné způsobilosti,
která svou společenskou důležitostí stojí na jednom z předních míst lidské činnosti, je základním
pilířem existence profesní organizace, v tomto
případě se zaměřením na stavební činnost, což
vyplývá z názvu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zakládání
a promýšlení systémové struktury budoucího orgánu Autorizační rady ČKAIT začátkem devadesátých
let malá skupina lidí z Ustavujícího výboru ČKAIT

okolo čestného předsedy Ing. Václava Macha vedla
dlouhé diskuse o podobě orgánu, který bude odpovědný za průběh autorizačního procesu. Praktické
kroky se podařilo definovat po určitém diskusním
období, z nichž nejdůležitější jsou tyto:
• Vybrat tým spolehlivých lidí z řad Ustavujícího
výboru ČKAIT, ale i dalších na základě osobních
referencí.
• Vybraný tým musí mít prostor k svobodnému
a nezatíženému jednání a rozhodování (tato myšlenka nakonec vyústila ve jmenování členů AR
ministrem, nikoliv volbou Shromáždění delegátů
ČKAIT jako u ostatních orgánů ČKAIT).
• V týmu musí být zastoupená státní správa z úrovně ministerstev a zástupce komory architektů.
• Zbývající část týmu musí sestávat z vynikajících

z činnosti komory
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a v praxi činných odborníků s vysokým morálním
kreditem – což je v tomto období zvlášť důležité,
neboť o tom, kdo všechno chtěl být ve vrcholných
orgánech připravované Komory, by se dalo popsat
hodně papíru.
• Prvním úkolem týmu musí být časový a věcný
harmonogram postupných kroků směřujících k vytvoření orgánu AR.
Je žádoucí zavzpomínat a vžít se na chvíli do atmosféry začátku devadesátých let, kdy společnost
byla nevraživá vůči zakládání jakýchkoliv „spolků“
a navíc s povinným členstvím. V takové situaci jsme
vytvářeli základní prvky činnosti AR s vědomím zásadní odpovědnosti za výsledek naší práce. Tato
práce spočívala především ve vymezení legislativního a organizačního obsahu autorizačního procesu
v úrovni, jak jsme jej tehdy chápali ve snaze být
v nejvyšší míře objektivní. Základními pilíři, o které
jsme se opírali při hodnocení uchazečů při žádosti
o vstup do autorizace, byla odborná praxe, kterou
uchazeč vykonával a vykonává v době podání přihlášky, a tomu odpovídající odborné vzdělání.
Tato úvodní fáze struktury autorizačního procesu
spočívala především ve:
• Vytvoření základních legislativních norem –
v tomto případě autorizační řád, který jsme po delší úvaze nazvali prozatímní s očekáváním dalších
možných změn v legislativě orgánů ČKAIT, ale i legislativě vnější, např. ve stavebním zákonu a jeho
prováděcích vyhláškách; bylo to období legislativní
„smrště“ a to bylo nutné respektovat.
• Vytvoření organizační struktury AR ve vztahu
k orgánům ČKAIT, ale i k technické veřejnosti,
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která naše počínání pozorně sledovala. Zvláštní
postavení zaujímají zkušební komise, které jsou
rozhodujícím faktorem v hodnocení autorizačního
procesu (výsledky autorizačních zkoušek). Výběr
zkušebních komisařů se musel provádět s veškerou
pozorností k vnějším vlivům a důraz jsme kladli
na odbornou erudici spojenou s odpovídající praxí
a naprostou morální bezúhonností. Činnost zkušebních komisařů řídí předseda zkušební komise a jeho
osoba přímo ovlivňuje průběh a výsledek autorizační zkoušky.
• V této souvislosti je potřebné zmínit zakládání
zkušebních míst v Praze a Brně, která zajišťují průběh autorizačního procesu po stránce administrativní a organizační – od podání přihlášky až po slib
uchazečů, kteří úspěšně absolvovali autorizační
zkoušku. Slib uchazeče o autorizaci je slavnostní
akt, kde mu zástupce ČKAIT, obvykle člen představenstva ČKAIT, předává dekret o úspěšném zvládnutí autorizačního procesu a razítko se státním
znakem.
V předchozím textu jsem se pokusil zjednodušujícím
způsobem popsat práci AR v počátečním období.
Záměrně jsem se nezmínil o práci členů AR, která
vstupuje do autorizačního procesu až po ukončení zkoušek tak, že kontroluje zkušební protokoly
(záznam o zkoušce) a hlasováním rozhoduje o tom,
zdali protokol potvrdí, či nikoliv. Bez vyjádření
a potvrzení protokolu AR je protokol neplatný.
Pokud se zamyslíme nad tím, jaká úskalí a problémy se mohou vyskytnout v popsaných fázích, lze
objektivně konstatovat, že výsledek činnosti AR
je velmi dobrý. Kvalita dobrého výsledku práce AR
spočívá zejména na zásadách, které jsme si ověřili –

jsou definovány bez větších nedostatků a spolehlivě fungují při zajišťování bezkonfliktního průběhu
autorizačního procesu. Toto tvrzení je doloženo
autorizací téměř 30 000 autorizovaných osob bez
vážných problémů, např. na úrovni soudních žalob,
a z toho důvodu není nutné tyto zásady měnit.
Jako příklad lze uvést změnu prozatímního autorizačního řádu na řád definitivní s tím, že změna
spočívala pouze ve formálních úpravách jednotlivých kapitol a ustanovení.
Na závěr si dovolím citovat z příspěvku čestného
předsedy Ing. Václava Macha, publikovaného v časopise Inženýrská komora u příležitosti dvacátého
výročí založení ČKAIT: z dnešního pohledu považuji
za základ úspěšného fungování Komory dvě činnosti.
V první řadě to bylo zajištění autorizačního procesu.
Za první tři roky bylo autorizováno více než třináct
tisíc osob. To byl obrovský nápor na zkušební komise
a autorizační radu. Můžeme konstatovat, že velká
péče, která byla věnována výběru zkušebních komisařů, jmenování zkušebních komisí a kontrole
zkušebního procesu, se vyplatila. Neobjevily se ani
náznaky korupce a stížnosti, kterých bylo minimum,
se týkaly pouze formálních záležitostí.
Jaká je vize budoucnosti a existence Autorizační
rady ČKAIT? Dodržovat ustálená a ověřená pravidla
při zajišťování a hodnocení autorizačního procesu,
pečovat o vyšší úroveň kolegiálního a profesního
vztahu autorizovaných osob a konečně dále zajišťovat bezkonfliktní průběh autorizačního procesu.
Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
předseda Autorizační rady ČKAIT

Profesní informační systém ČKAIT
Deset let existence Rady pro podporu rozvoje
profese
Představenstvo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
přijalo na svém zasedání 25. a 26. dubna 2003
v Humpolci usnesení o ustavení Rady pro podporu
rozvoje profese (dále jen Rada). Proto si v letošním roce 2013 toto výročí připomínáme a můžeme
hodnotit její již desetileté působení ve prospěch
autorizovaných osob. Rozhodnutí o založení Rady
předcházela dlouhodobá, rozsáhlá diskuse v orgánech Komory o koncepci podpory odborné činnosti autorizovaných osob, jak soustředit činnost Komory na klíčové problémy a optimalizovat náklady
na jejich řešení. Ustavení Rady zajistilo stálou
organizaci odborného profesního rozvoje stavební
profese v jednotlivých oborech a specializacích
s cílem vytvářet podklady pro autorizované osoby
a vybudovat základní osnovu profesního rozvoje.
Činnost Rady vždy vycházela z potřeb a podnětů
autorizovaných osob aktivně působících v profesi.

Složení Rady
První část Rady tvoří představitelé oborů au
torizace. Ti do Rady přinášejí podněty a ná
vrhy z jednotlivých oborů. Druhou část Rady
tvoří představitelé stávajících (případně nově
navržených) pracovních komisí Komory a středisek ČKAIT, kteří se podílejí na činnosti
Rady zejména tím, že výstupy a úkoly z Rady
přenášejí a zajišťují jejich plnění v oblasti
své působnosti:
• ediční rada;
• řídicí komise pro CŽV;
• komise pro podporu malého a středního podnikání;
• Středisko vzdělávání a informací (SVI);
• Středisko informačních technologií (SIT);
• profesní aktivy.
Organizačně spadá Rada do kompetence místopředsedy ČKAIT pro technické řízení.

Základní úkoly Rady
Představenstvo Komory zadalo Radě úkol vypracovat soustavu metodických pomůcek popisujících činnosti autorizovaných osob. Ty by
měly popisovat především běžnou činnost autorizovaných osob, upozornit na její odlišnosti
od činnosti osob kvalifikovaných ve stavebnictví a současně poskytovat autorizovaným osobám pokud možno úplné informace. Cílem není
tedy řešit vývoj, popisovat špičkové technologie a postupy ve stavebnictví, ale především
postupně stanovit kvalitativní úroveň činnosti
autorizovaných osob. Protože v práci Komory
chyběl takovýto standard výkonu činnosti autorizovaných osob, bylo také poměrně obtížné
ve sporných případech hledat spravedlivou odpověď na jejich případná pochybení. Metodické
pomůcky tedy měly a i nadále mají dvojí cíl –
poskytnout informaci autorizovanému inženýru
a technikovi o nutném minimálním rozsahu výkonu jeho činnosti a současně v provázanosti
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s dalšími informacemi Integrovaného informačního systému mu ke kvalitnímu výkonu této činnosti předat základní potřebné informace. Dosažení obou těchto cílů není vůbec jednoduché.
Jednalo se tedy v samém začátku o založení
informačního systému pro podporu práce autorizovaných osob, který v průběhu příštích let
obsáhnul klíčové činnosti autorizovaných osob.
Pro jeho vydávání se zvolila elektronická forma.
Ta jediná totiž umožňuje v reálných nákladech
předat tyto informace každé autorizované osobě. Teprve později dostal systém jméno – PROFESIS.

PROFESIS 2003 až 2013
Nultý ročník 2003 – pilotní CD
Nultý ročník poznamenalo především hledání
konsensu úrovně činnosti autorizovaných osob
v základních dvou skupinách jejich výkonu,
tj.  projektové činnosti a vedení realizace staveb. Jde o průnik množin variabilních činností,
hledání toho nejzákladnějšího, co by mělo být
společné pro všechny autorizované osoby. Výsledek tohoto prvního návrhu bylo tehdy možné najít a posoudit v metodických pomůckách
MP1 a MP2 uveřejněných na CD. Tyto základní pomůcky se několikrát v průběhu deseti let
upravovaly a novelizovaly. Stále je pokládáme
za základní pomůcky Informačního systému
PROFESIS.
Metodické pomůcky činnosti autorizovaných
osob vydávané ČKAIT si kladly za cíl popsat
obvyklé výkony všech autorizovaných osob při
zpracování projektové dokumentace a vedení
realizace staveb ve smyslu stavebního zákona.
Důležitým úkolem Rady bylo také, na základě nových podnětů souvisejících se vstupem
ČR do EU a na základě zmapování požadavků
a potřeb autorizovaných osob, zpracovat a obhájit koncepci rozvoje profese, tu pak naplňovat a prosazovat ku prospěchu autorizovaných
osob, členů Komory. Podmínkou úspěchu byla
podrobná, strukturovaná znalost potřeb našich
členů. V tomto směru významně pomohly diskuse vedené s účastníky aktivu oborů TPS a TZS.
První CD 2004 – PROFESIS
Na konci roku 2004 obdrželi členové ČKAIT
s posledním číslem Zpráv a informací i CD-ROM
pod názvem PROFESIS 2004. Ten kromě vydaného souhrnu všech aktuálních informačních výstupů pro autorizované osoby obsahoval ještě
základ metodických pomůcek nultého ročníku
2003. Jednalo se tedy o první výstup, dostupný
pro všechny autorizované osoby. Činnosti autorizovaných osob byly popsány z hlediska splnění jejich úlohy při zpracování dokumentace
a vedení realizace staveb.
Koordinátorem informačního systému a jeho
hnacím motorem byl od počátku činnosti Rady
(od roku 2003) Ing. Vladimír Blažek, CSc. Jemu
nejvíce vděčí systém PROFESIS za svůj název,
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úspěšný rozvoj i za obsahovou a vnější podobu. Ing.  Vladimír Blažek, CSc., však nečekaně
zemřel uprostřed práce pro Komoru i uprostřed
práce nad PROFESIS 2008.
PROFESIS – CD 2005 až 2007
V roce 2005 se pozornost zaměřila od základní
úrovně na tři směry:
• popsání dalších specifických činností autorizovaných osob společných pro všechny AO
(smluvní vztahy, nakupování, spisová agenda);
• podrobné rozpracování výkonu činnosti AO
ve způsobu výkonu jejich povolání, v návaznosti na předpis Postavení AO v procesu investiční
výstavby;
• rozpracování podrobností některých oborů.
Do plánu roku 2005 bylo v této souvislosti zařazeno zpracování některých specifických položek
z oboru technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb a oboru pozemních staveb.
V roce 2006 se stalo základním úkolem Rady koordinovat informační tok pro jednotlivé profese
a zpracovat metodické pomůcky tak, aby korespondovaly s novými právními předpisy platnými od 1.  ledna 2007 – zejména se stavebním
zákonem.
Zpracování metodických pomůcek roku 2006
mělo své specifikum ve skutečnosti, že 1. ledna 2007 započala platnost nového zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). To si vyžádalo
od základu přepracovat prakticky veškeré metodické pomůcky ve značném rozsahu. Některé
musely být zcela předělány, šlo prakticky o nové
vydání. PROFESIS 2006 obsahoval v roce 2006
celkem 37 titulů metodických pomůcek.
V roce 2007 se struktura informačního systému
PROFESIS 2007 změnila v souvislosti s tím, že
při nových tématech a zapojování dalších autorů se některé pomůcky vymykají původnímu
záměru popisu metodiky činnosti autorizovaných osob. Obsahovaly také cenné návody
technického charakteru a některé z nich měly
spíše charakter podpory podnikatelských aktivit autorizovaných osob. Proto bylo rozhodnuto
o restrukturalizaci dosavadního systému.
Zpracování metodických pomůcek roku 2007
také ovlivnila nutnost přepracování metodických
pomůcek z důvodů získání prvních zkušeností
s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. To
si vyžádalo u řady již vydaných textů minimálně
revizi, u některých pomůcek bylo třeba původní
postupy přepracovat zásadním způsobem. Současně došlo k vytvoření základu nové hierarchie
metodických pomůcek s tím, že pomůcka úrovně základní pro celou činnost autorizovaných
osob (projektová, vedení provádění staveb)
byla rozvedena pro příslušný obor s označením
MP1 a MP2.
PROFESIS 2008 – DVD
Vzhledem k narůstajícímu objemu dat integrovaného informačního sytému, který se již ne-
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podařilo umístit na jedno CD, byl v roce 2008
poprvé vydán PROFESIS 2008 na DVD. Tato
změna byla učiněna po zralé úvaze a přinesla
nám do budoucna řadu výhod a zlepšení oproti
formátu CD.
Nejlépe se tím vyřešil problém kapacity informačního systému do budoucna a umožnil bezproblémové další užití hypertextu. Na DVD jsme
nadále mohli umístit i rozsáhlejší soubory, informace o stavbách, výukové programy a další
pomůcky.
V roce 2008 byla struktura (hierarchie metodických pomůcek) dopracována tak, aby odpovídala a reagovala na zvětšující se rozsah dat
a zapojení dalších autorů.
Obsah DVD PROFESIS 2008
A – Řády, předpisy, zákony
• vnitřní řády ČKAIT;
• vnitřní předpisy ČKAIT;
• obecně závazné právní předpisy, zákony.
B – Metodické pomůcky
Jádro systému PROFESIS tvoří metodická část
obsahující pomůcky zajišťované autorským kolektivem Rady pro podporu rozvoje profese. Ten
realizuje dlouhodobý projekt s cílem vybudovat
komplexní popis činnosti autorizovaných osob
v jednotlivých oborech a specializacích autorizace tak, jak určuje autorizační zákon.
Metodické pomůcky se zabývají běžnými činnostmi autorizovaných osob, a to zejména dvěma základními obory činnosti autorizovaných
osob:
• MP1 – Projektová činnost;
• MP2 – Vedení provádění staveb.
Základní pomůckou popisující výkony autorizovaných osob v oblasti projektové činnosti
je MP1. Projektovou činnost charakterizuje
smluvní volba postupů zakázkové činnosti, které je možno volně řetězit a vzájemně zaměnit.
Pomůcka obsahuje základní definice a zkratky,
které jsou používány ve všech dalších pomůckách na ni navazujících. Popisuje postupy autorizovaných osob ve vybraných činnostech, ale
i v ostatních zakázkových případech, které sice
nepožadují přímou účast autorizovaných osob,
ale mohou tvořit podstatnou část jejich pracovní náplně.
MP2 – Vedení provádění staveb je druhá základní pomůcka popisující činnost autorizovaných osob. Pomůcka reaguje na změny uvedené ve stavebním zákonu, mj. zvýraznění úlohy
pojmu autorizované osoby pověřené řízením
provádění stavby jednoznačným označením
stavbyvedoucí.
C – Technické pomůcky
Rozhodnutí o rozdělení některých pomůcek
na část metodickou – určenou pro popis postupů autorizovaných osob a část technickou,
která částečně nahrazuje popisy technického
řešení v dané problematice, Rada sice již dlouho
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zvažovala, ale k realizaci došlo až v závěru roku
2007. Rozdělení se osvědčilo.
D – Podnikatelský servis
ČKAIT ze zákona nedohlíží pouze na výkon
profese. Stejně tak musí hájit i oprávněné zájmy autorizovaných osob. Do této oblasti patří
i podpora podnikatelských aktivit. Má ji v Komoře na starosti komise malého a středního
podnikání. Proto vzniklo rozhodnutí o založení
skupiny pomůcek tzv. podnikatelského servisu.
Jde o rozsáhlou oblast podpory podnikatelských aktivit. Patří sem informace o softwarových a hardwarových produktech využitelných
v práci autorizovaných osob, o všeobecných
obchodních podmínkách pro podnikání v projektování, inženýrské činnosti i provádění staveb. Další skupina se zabývá otázkou vybavení pracovišť nábytkem, výpočetní technikou,
ale i mechanizací, informacemi z oblasti povinností podnikatelů vůči zaměstnancům nebo
v silniční dopravě.
E – Informační výstupy IC ČKAIT
DVD dále doplnily veškeré informační výstupy
zajišťované IC ČKAIT. Autorizované osoby tak
dostaly k dispozici mimořádně rozsáhlý zdroj
informací. Zpracoval je téměř stočlenný kolektiv autorů shromážděných kolem Rady.
PROFESIS – DVD 2009 až 2010
Prioritní novinkou v PROFESIS 2009 se staly
Eurokódy. Díky významné péči IC ČKAIT, všech
členů Rady a autorů pomůcek se podařilo je dopracovat tak, že mohly být zařazeny do PROFESIS 2009.
Také v roce 2010 před Vánocemi obdrželi členové ČKAIT zásilku s „Profesním informačním
systémem ČKAIT – PROFESIS 2010“.
Uskutečnil se průzkum hodnocení DVD PROFESIS.
Bylo osloveno 15 000 autorizovaných osob,
(na které byly v té době známé e-mailové adresy), z nichž celkem 3413 na dotazník odpovědělo
a vyjádřilo svůj názor. Radu zejména zajímalo,
jak PROFESIS využívají, o které jeho části mají
AO největší zájem a jak hodnotí jeho kvalitu.
Započala také diskuse a později i příprava
na převod PROFESIS z DVD na on-line systém.
PROFESIS – DVD 2011
Dalším krokem ke zlepšení služeb PROFESIS
je jeho trvalé zpřístupnění v plném rozsahu
v režimu on-line na webových stránkách. Jako
největší přínos vidíme možnost velmi pružně
reagovat na novinky a změny v každé pomůcce, kterou PROFESIS obsahuje (na nosiči DVD
je uzávěrka redakce jedenkrát za rok, v systému on-line jsou změny a doplňky možné kdykoliv v průběhu roku). K pomůckám je možné
se bezprostředně vyjadřovat i podávat dotazy
autorům.
Velmi žádané a užívané právní předpisy a zákony se v systému on-line budou aktualizovat
průběžně, každý měsíc.
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Za významnou výhodu jsme považovali možnost
elektronické korespondence a zasílání některých materiálů AO touto cestou, selektivně podle oborů autorizace.
PROFESIS 2011 vyšel na DVD za stejných podmínek jako v předchozích letech. Dokončili jsme
on-line verzi na webových stránkách. Zkušební
provoz zahájila on-line verze PROFESIS 2011,
včetně právních předpisů, 1. října 2011.
Webové stránky používají doménu www.profesis.cz.
Přístupová hesla obdržely všechny AO v prosinci
2011 (vytištěná na obalu zaslaného DVD).
PROFESIS on-line 2012
PROFESIS 2012 je přístupný pouze on-line,
smluvně pro ČKAIT zajišťuje jeho fungování
společnost GRAND, s.r.o. V roce 2012 před Vánocemi poprvé neobdrželi členové ČKAIT zásilku obsahující Profesní informační systém ČKAIT
– PROFESIS 2012.
Přechod na trvalý přístup v plném rozsahu od 1.  ledna 2012 představuje další krok
pro zlepšení služeb autorizovaným osobám
na webových stránkách.
Systém na DVD bude k dispozici jen pro archivaci v malém množství. Přehledný booklet
s obsahem PROFESIS 2012 vyšel jako příloha Z+i
č. 4/2012.
V roce 2012 v říjnu schválil Parlament ČR novelu
stavebního zákona a podepsal ji prezident. To
způsobilo určité těžkosti při aktualizaci pomůcek PROFESIS. Prakticky ve všech materiálech
jsme museli na novelu stavebního zákona reagovat. Proto se proces aktualizace u části pomůcek dokončoval až v roce 2013.
PROFESIS on-line 2013
V Radě pro podporu rozvoje profese panuje všeobecná shoda věnovat stále zvýšenou péči kvalitě, přehlednosti a zlepšení možnosti využití
PROFESIS autorizovanými osobami. Odrazilo se
to již částečně v PROFESIS 2011, 2012 a zejména v roce 2013. Nechceme již jen pasivně rozšiřovat texty, ale rádi bychom pracovali na jejich
zkrácení s vyšší vypovídací sílou a s důrazem
na kvalitu a koordinaci. Z toho plynou hlavní
úkoly Rady a autorů pomůcek pro následující
období. Jsou to zejména:
• důsledná koordinace všech zveřejňovaných
pomůcek;
• důsledné terminologické sjednocování;
• řešit otázky překrývání informací v jednotlivých pomůckách;
• věnovat pozornost celkovému zkvalitňování
systému;
• vyloučit popisné odstavce a kapitoly;
• rozšířit co nejvíce možnost přímého použití
textů a programů z PROFESIS pro konkrétní činnost autorizované osoby;
• profesionalizace organizace tvorby;
• zlepšovat nadále možnosti vyhledávání podle různých hledisek (obory autorizace, klíčová slova);
• nejméně dvakrát za rok pomůcky verifikovat.

PROFESIS průběžně doplňujeme veškerými informačními výstupy zajišťovanými Střediskem
vzdělávání a informací (SVI) a Střediskem informačních technologií (SIT) ČKAIT. Rada na svém
výročním zasedání v Ostravě 10. a 11. září 2013
(v OK Ostrava) hodnotila vykonanou práci
na PROFESIS za dobu existence v letech 2003
až 2013. Konstatovala splnění základního úkolu, který jí zadalo usnesení představenstva
ČKAIT v roce 2003. Došlo k vybudování a provozování funkčního integrovaného informační
systému PROFESIS.
Historie jeho budování od CD, přes DVD
až po systém on-line stručně popisuje tento
článek.
Novinky v PROFESIS 2013
Velkou pozornost získala aktualizace pomůcek
po novele stavebního zákona a prováděcích vyhlášek MMR. Určité komplikace nám způsobilo
zpoždění ve vydání vyhlášek Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Podařilo se, po dosti složitém vyjednávání
s ÚNMZ, provázat PROFESIS s databází ČSN.
Jde o to, aby AO mající zakoupenou licenci
od ÚNMZ na přístup k normám, mohla na webu
PROFESIS po kliknutí na uvedené normy je otevřít a použít. Dohodlo se, že na PROFESIS budou
ukládány materiály a sborníky konferencí a seminářů, aby byly dostupné zájemcům, členům
Komory. Rada také souhlasila se zveřejňováním
videí z webinářů.
V rubrice Různé jsou nově k dispozici:
• seminář Energetická náročnost budov;
• seminář Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu;
• seminář Nová zelená úsporám.
Rubrika Signální informace obsahuje:
• zpracované záznamy z odborných stavebních
časopisů – do června 2013;
• nově jsou zařazeny i výtahy ze zahraničních
časopisů – do září 2013.
Obsah PROFESIS 2013 připravila Rada pro podporu rozvoje profese ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací (SVI) ČKAIT, Střediskem informačních technologií (SIT) ČKAIT
a dalšími spolupracovníky a autory jednotlivých
pomůcek.
Všem autorizovaným osobám přejeme mnoho
úspěchů v roce 2014 s oporou v PROFESIS 2013.
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
předseda Rady pro podporu rozvoje profese
ČKAIT
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Nové pomůcky Profesis 2013
Označení

Název

Autor

A 3.1.1

Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně

Marie Báčová

A 3.17

Stavba a občanský zákoník

Petra Adámková

A 3.18

Ochrana autorských práv a děl u děl architektonických a urbanistických

Vladimír Smejkal

TP 1.8.1

Stavební tepelná technika

František Kulhánek

TP 1.8

Energetika staveb

Jaroslav Šafránek

TP 1.13.1

Poruchové oblasti staveb

Jiří Šmejkal

TP 3.7

Lešení

Svatopluk Vlasák

PS 8

BIM

Kolektiv autorů

Aktualizace 2013
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Elektronické služby ČKAIT
Elektronické knihy, časopisy, komunikace či
vzdělávání jsou v současnosti běžné zatím spíše
pro mladší generaci, postupem času se však stanou samozřejmostí. V Komoře na tyto systémy
postupně opatrně přecházíme, protože jsme si
vědomi věkového složení členů Komory. Na druhou stranu do Komory každoročně přichází noví
členové, přičemž 75 % z nich je ve věku do čtyřiceti let. Tito mladí členové dávají přednost
počítači před papírem a on-line přístupu před
off-line systémy. Není možné se vyhýbat pokroku a vývoji; tím bychom přestali být konkurenceschopní.
PROFESIS
Komora každoročně vydává pro své členy několik publikací, které považuje za nezbytné pro
výkon vybraných činností ve výstavbě a které
jsou zasílány v tištěné podobě poštou. Podobně
je tomu i v případě systému PROFESIS. Od roku
2004 do roku 2011 byl rozesílán poštou nejprve
na CD, později pro nedostatek datové kapacity CD došlo k přechodu na nosič DVD. V roce
2011 Rada pro podporu rozvoje profese dospěla k závěru, že připojení na internet, které je
pro výkon vybraných činností ve výstavbě nutné, je již běžně dostupné nejen v kancelářích
a ateliérech, ale i na stavbách, a tak nastal čas
na přenesení systému z off-line nosičů na internet. Od roku 2012 tak mohou členové ČKAIT
nahlížet do profesního informačního systému
ČKAIT na internetové adrese www.profesis.cz.
Pro členy Komory je přístup bezplatný. Lze tu
nalézt téměř vše, co Komora vydala. Všechny
dokumenty jsou propojeny na průběžně aktualizované obecně závazné právní předpisy a české
technické normy. Systém PROFESIS je největším
informačním výstupem Komory a bude i nadále
agregovat důležité informace pro výkon činnosti autorizovaných osob.
Elektronický formát publikací
V letošním roce se Komora začala zabývat myšlenkou vydávat elektronické knihy, které lze
přečíst ve čtečce, tabletu, chytrém telefonu či
jiném elektronickém zařízení. První testování
zájmu členů ČKAIT o elektronické formáty proběhlo formou ankety na webových stránkách
Komory. Anketa zjišťovala, jakou formu časopisu Zprávy + informace chtějí členové Komory
dostávat, jakou formu v současnosti preferují. V anketě se sešlo více než 3000 odpovědí,
z toho dvě třetiny upřednostňovaly elektronickou formu rozesílání tohoto časopisu. Zájemci
o elektronickou formu časopisu byli požádáni
o e-mail, na který chtějí časopis posílat. Šlo
zatím o první výzvu a věříme, že se přihlásí více
zájemců. Přihlášení zájemci obdrželi jako první
elektronické vydání časopis Z+i 3/2013 v září
letošního roku. Smlouvy na tiskovou přípravu

a výrobu jsou uzavřeny na celý letošní rok, proto ještě do konce roku 2013 bude časopis zasílán všem členům ČKAIT. Počínaje příštím rokem
budou zájemci dostávat jen elektronický formát
časopisu v PDF. Vedle záměru vyjít vstříc zájmu
členů může být zajímavá také úspora nákladů
na tisk a distribuci.
Tabulka uvádí přehled zájemců o elektronický
formát časopisu Z+i po první výzvě podle oblastí.
Oblast

Počet členů
Zájemci
celkem o elektronickou
verzi
Praha
9 492
542
České Budějovice
1 666
71
Plzeň
1 573
5
Karlovy Vary
870
45
Ústí nad
1 753
164
Labem
Liberec
983
47
Hradec
1 857
79
Králové
Pardubice
1 012
40
Brno
4 117
232
Ostrava
2 572
166
Olomouc
1 401
99
Zlín
1 367
60
Jihlava
878
27
Celkem
29 541
1 577

Podíl
5,7 %
4,3 %
0,3 %
5,2 %
9,4 %
4,8 %
4,3 %
4,0 %
5,6 %
6,5 %
7,1 %
4,4 %
3,1 %
5,3 %

Přehled zájemců o elektronický formát časopisu Z+i
Výzvy pro přihlášení k odběru časopisu Z+i
v PDF formátu budeme opakovat, protože
na každou výzvu bez ohledu na to, co obsahuje,
se ozve jen malé procento členů. Stejným způsobem se postupně plní nepovinná internetová
databáze Expert na webových stránkách Komory, která rozšiřuje povinnou databázi autorizovaných osob o mnoho údajů, zejména kontaktních a popisných. Po každé výzvě doplní údaje
další autorizované osoby. Zvyšující se zájem
o elektronické formáty předpokládáme jednak
podle vývoje na trhu, jednak na základě věku
nových členů. Z tohoto pohledu je trochu překvapující věkový průměr u 1577 přihlášených
zájemců o elektronickou verzi časopisu, který
je 52,5 roku. Věkové složení členů v roce 2012
činilo 25 % (věk 40 až 60 let) a 75 % (věk do 40
let).
Celoživotní vzdělávání
Další oblastí, kterou Komora pro své členy zajišťuje, je celoživotní vzdělávání. I v tomto
ohledu se pokusíme posunout dále k dnešnímu
trendu. Představenstvo ČKAIT na svém zářijovém zasedání schválilo záměr pořádat webináře. (Webinář je živá forma on-line komunikace,
která probíhá prostřednictvím internetu pouze
přes webový prohlížeč. Pojem webinář pochází ze

spojení slov webový seminář a poprvé se začal
používat začátkem 21. století společně s rozšířením technologií pro videokonference. Účastník
webináře nepotřebuje speciální hardware ani
software. Možnosti využití webináře jsou velice
široké. V největší míře se používají pro předání
přínosných informací nebo školení či představení určitého produktu. Zdroj: Wikipedia) Zatím
zkušebně vybereme žádaný a kapacitně naplněný seminář pořádaný v přednáškové místnosti
v budově Komory v Praze a pro zájemce, kteří
se nedostanou do přednáškové místnosti, budeme přednášku nabízet webinářovým způsobem,
tedy živě po internetu. Účastník webináře uvidí
a uslyší totéž, co účastníci přímo na místě. Může
také v moderované diskusi ve stanoveném čase
pokládat přednášejícím dotazy. Potřebuje jen
počítač s připojením na internet, internetový
prohlížeč a výstup pro audio (reproduktory nebo
sluchátka). Pro členy, kteří nebudou mít čas se
zúčastnit živého přenosu, bude pořízen videozáznam, který zamýšlíme umísťovat na stránkách systému PROFESIS. Účast na webináři
bude po přihlášení členským číslem možné zařadit do celoživotního vzdělávání ČKAIT. Počet
přidělených bodů bude stejný jako při osobní
účasti. Autentizace před vstupem do webináře
nám poskytne informaci o přihlášených a účast
tak bude kontrolovatelná. Pokud se tento systém osvědčí, bude rozšířen i na další oblastní
kanceláře.
Datová schránka
Komora je orgánem veřejné moci (OVM), proto jí byla v první vlně zřízena datová schránka
podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno
k doručování orgány veřejné moci, provádění
úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících
fyzických osob a právnických osob. Datové
schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem informačního systému
datových schránek (ISDS) je držitel poštovní
licence – Česká pošta, s.p. Paragraf 11 tohoto
zákona říká: Umožňuje-li to povaha dokumentu
a má-li fyzická osoba nebo podnikající fyzická
osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se
nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě.
Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona,
ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. To znamená,
že Komora má povinnost posílat svým členům
vlastnícím datovou schránku doporučené dopisy s pruhem do jejich datových schránek.
V tomto případě ovšem narážíme na nedokona-
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losti ISDS. Není možné hromadně nebo rutinou
jednoznačně zjistit, kdo má datovou schránku
a její ID a kdo ne. Proto začátkem příštího roku
požádáme e-mailem členy ČKAIT o zaslání ID
datové schránky, pokud ji mají zřízenou. Maji-

telům datových schránek budeme následně doporučené dopisy zasílat touto formou. Odpadne
tím minimálně čekání na poště na vyzvednutí
zásilky. Od roku 2014 jsou datové schránky pro
OSVČ se zaměstnanci povinné. Odhaduje se zří-

z činnosti komory

zení 100 000 nových schránek, proto s žádostí
počkáme až po novém roce.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
vedoucí Střediska informačních technologií ČKAIT

Dozorčí rada ČKAIT v letech 2002 až 2012
ve světle chování autorizovaných osob
Činnost Dozorčí rady ČKAIT (dále jen DR) se řídí
tzv. interními pravidly pro činnost Dozorčí rady
ČKAIT, dozorčích komisí ČKAIT a jejich součinnost s orgány ČKAIT, které byly přijaty v květnu 2006.
DR jako nejvyšší kontrolní orgán Komory se zaměřuje a kontroluje veškerou činnost Komory,
s důrazem na plnění usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT, dodržování povinností stanovených
zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a jinými obecně závaznými právními
předpisy a vnitřními předpisy Komory. Kromě
toho dohlíží na hospodaření Komory a na řádný výkon činnosti autorizovaných osob. S tím
přímo souvisí šetření podnětů a stížností vůči
Komoře nebo jejím členům. DR cestou předsedy
DR podává na základě šetření návrhy na zahájení disciplinárního řízení Stavovskému soudu
ČKAIT ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy se
Komora o disciplinárním provinění člena Komory
dozvěděla, nejpozději ve lhůtě tří let ode dne,
kdy k disciplinárnímu provinění došlo. Účastní se
disciplinárního řízení před Stavovským soudem
ČKAIT a má právo podávat odvolání proti jeho
rozhodnutí.
V souladu s organizačním řádem ustanovuje
Dozorčí komise ČKAIT Praha a Brno jako orgány
s přenesenou částečnou pravomocí.
Součástí práce DR je kontrola přípravy valných
hromad oblastí, včetně kontroly oblastních
kanceláří a shromáždění delegátů, kde dohlíží
na průběh jednání a plnění usnesení.
Další důležitou činností je kontrola hospodaření
ČKAIT, které zahrnuje kompletní účetní závěrku
za uplynulý rok, daňové přiznání za rok, průběžný přehled o hospodaření ČKAIT v běžném roce.
Kontrolní činnost DR a spolupráce orgánů ČKAIT
je zajišťována osobní účastí předsedy nebo místopředsedy DR na zasedáních představenstva.
Obdobná je kontrolní činnost DR vůči Stavovskému soudu ČKAIT, Autorizační radě ČKAIT,
zkušebním komisím a procesu autorizace a vůči
výborům oblastních kanceláří.
Jednou ze stěžejních činností DR a dozorčích
komisí je dohled nad řádným výkonem činností
autorizovaných osob. Důležitou částí jsou prováděné kontroly deníků autorizovaných osob.
V posledních pěti letech se každý rok zkontroluje
přibližně tisíc autorizovaných osob. Tato činnost
zahrnuje výběr autorizovaných osob, rozeslání
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písemných pozvánek kontrolovaným osobám.
Kontroly probíhají v prostorách oblastních kanceláří, za účasti členů DR nebo dozorčích komisí.
Předmětem kontroly je pravidelnost vedení deníku autorizovaných osob, správnost, úplnost
a včasnost zápisu a účast autorizovaných osob
na celoživotním vzdělávání. Zápis musí mít jednoznačnou identifikaci času, místa, objednatele
a musí být zřejmé, že zapsaná činnost odpovídá
oboru a stupni autorizace. V případě nejasností
je požádáno o dodatečné předložení vybraných
prací. Evidence provedených kontrol je vedena
v celostátní databázi. V případě zjištění drobných a formálních závad je stanovena lhůta
k jejich odstranění, včetně případného předložení deníku autorizovaných osob. Autorizovaná
osoba, která se nedostaví ke kontrole DAO, je
vyzvána znovu dopisem s doručenkou. Pokud
nereaguje ani po druhé výzvě, podává DR návrh
na zahájení disciplinárního řízení Stavovskému
soudu ČKAIT.
Některé statistiky zahrnují data pouze z období
let 2007 až 2012 (od nástupu tajemníka DR).
Další důležitou činností DR a dozorčích komisí je
disciplinární šetření podnětů a stížností na autorizované osoby. V letech 2002 až 2012 bylo
Oblastní kanceláře

řešeno celkem 767 stížností. Graf 2 zobrazuje
jejich počet v jednotlivých letech. Z něj lze konstatovat, že zlom v počtu stížností nastal v roce
2006, kdy byla překročena hranice sedmdesát
stížností v kalendářním roce, a tento trend pokračuje. Počty stížností v letech 2002 až 2012
zahrnuje tabulka 2. Podíl komisí na řešení stížností za období 2002 až 2012 zobrazuje graf 3.
Za období 2007 až 2012 podala DR celkem
141 žalobních návrhů Stavovskému soudu
ČKAIT za pochybení autorizovaných osob při
jejich činnosti. Zvláštní kapitolou jsou žalobní
návrhy podané DR na základě nezaplacení členského příspěvku za daný kalendářní rok. Činnost
DR zahajuje na základě oznámení ČKAIT o nezaplacení členského příspěvku. Na základě tohoto
oznámení je zahájeno disciplinární šetření, kdy
je autorizovaná osoba DR vlastně upozorněna
na nezaplacení členského příspěvku v daném
roce a je stanoven nejpozdější termín možné
úhrady členského příspěvku. Pokud není členský
příspěvek uhrazen ve stanoveném termínu, je
podán Stavovskému soudu ČKAIT žalobní návrh
s disciplinárním opatřením pozastavení autorizace na 18 měsíců (při prvním porušení neRok
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2007
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2009
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2011

2012

Praha

100

125

149

168

156

159

857

České Budějovice

118

154

100

129

122

129

752

Plzeň

72

83

68

75

52

65

415

Karlovy Vary

33

48

51

79

74

81

366

Ústí nad Labem

66

68

83

76

47

51

391

Liberec

33

84

113

86

73

93

482

150

158

89

105

112

101

715

Pardubice

59

73

72

72

72

74

422

Brno

67

69

66

74

71

70

417

Ostrava

54

60

92

70

64

50

390

Olomouc

61

71

59

55

60

54

360

Zlín

59

58

58

56

61

51

343

Jihlava

42

40

42

42

41

40

247

Celkem

914

1091

1042

1087

1005

1018

6157

Hradec Králové

Tabulka 1 – počty kontrol DAO jednotlivými kancelářemi
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Graf 1 – procentuální podíl jednotlivých oblastních
kanceláří na kontrolách DAO

Graf 3 – podíl komisí na řešení stížností
za období 2002 až 2012

Graf 4 – podíl ukončení disciplinárního šetření
v letech 2007 až 2012

zaplacení členského příspěvku), dále následuje
pozastavení autorizace na 24 měsíců (při druhém porušení členských povinností) a poslední je odejmutí autorizace (při třetím porušení
členských povinností). Počty neplatičů a uložené
disciplinární opatření zachycuje tabulka 3.

náklady na rekonstrukční práce několika statisíci korun, strana žalovaná doložila posudek
znaleckého ústavu v řádu několika desítek tisíc
korun. Na zpracovatele ocenění žalující strany
podala strana žalovaná u ČKAIT stížnost jako
na autorizovanou osobu. V rozpočtu se objevily
statisícové položky na náklady bydlení rodiny
opravovaného domku v penzionu pro období
provádění rekonstrukčních prací a vysoké náklady na skladování materiálu na ploše vzdálené rekonstruovanému domu. To byly zásadní
rozdíly v oceněních. Ve zdůvodnění odmítnutí

odvolání bylo advokátní kanceláří, pracující
pro představenstvo ČKAIT, sděleno, že zpracovatel ocenění naplnil požadavky objednatele
(investora) a neporušil české právní předpisy.
Meritum věci, spekulativní náklady spojené
s náhradním bydlením a skladováním materiálu,
advokátní kancelář nezkoumala. Je třeba uvést,
že žalovaný zpracovatel ocenění (rozpočtu) měl
pomocí své stavební firmy pro investora opravy
rekonstrukčních prací provést. Souvislosti a závěry si již laskavě každý čtenář vytvoří sám.
Členové dozorčí rady i dozorčích komisí jsou
názoru, že při příštích úpravách řádů bude
potřebné v disciplinárním a smírčím řádu detailněji (obdobně jako v disciplinárním řízení)
precizovat postupy v disciplinárních šetřeních,
aby alespoň zčásti bylo možno šetření zkvalitnit a míru frustrace šetřících členů dozorčích
komisí nebo dozorčí rady zmírnit.

Rok
Graf 2 – počet stížností v jednotlivých letech

Když dozorčí komise ukončí disciplinární řízení,
následuje podání žalobního návrhu Stavovskému
soudu ČKAIT s návrhem disciplinárního opatření
podle § 20 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění nebo vydáním rozhodnutí-usnesení o zastavení
disciplinárního šetření podle § 16 Disciplinárního
a smírčího řádu ČKAIT. Podíl ukončení disciplinárního šetření v letech 2007 až 2012 zachycuje graf 4.
V uplynulých letech se DR scházela pravidelně jedenkrát za dva měsíce. Dozorčí komise jednají pravidelně každý měsíc. Komise pracují v stabilizovaném personálním obsazení. Za jejich práci, zvláště
se stěžovateli, je nutné jim poděkovat.
Dozorčí rada ČKAIT i obě dozorčí komise jsou
občas dílem frustrovány výsledky jednání Stavovského soudu ČKAIT, případně odvoláními,
řešenými představenstvem, byť rozhodnutí jsou
v souladu s právním řádem České republiky.
Za všechny případy si dovolíme jako ukázku
uvést rozhodnutí o odvolání v kauze rekonstrukce rodinného domu. Byla žalována autorizovaná
osoba, jejíž vlastní stavební firma rekonstruovala rodinný dům. Kromě řešení v ČKAIT probíhalo souběžně také soudní řízení u obecných
soudů. Obecné soudy rozhodly o opravě čtyř
stěžovaných závad z původních padesáti pěti.
Strana žalující autorizovanou osobu vyčíslila
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50
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2006

42
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5
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2007

47

16
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46
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5

75

2009

47

37

3

87
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40
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5

74

2011

51

26

3

80
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43

28

8

79

445

258

64

767

Celkem

Ing. Miroslav Zicháček
tajemník Dozorčí rady ČKAIT
Ing. Jaromír Vrba, CSc.
předseda Dozorčí rady ČKAIT

Tabulka 2 – počty stížností v letech 2002 až 2012
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Zahájená disciplinární šetření
s neplatiči

Pozastavení
A na 18M

2008

530

90

31

48

169

2009

619

126

36

22

184

2010

619

129

35

18

182

2011

930

201

26

22

249

2012

861

181

24

13

218

3559

727

152

123

1002

Celkem

Pozastavení Odejmutí A Celkem
A na 24M

Tabulka 3 – uložená disciplinární opatření
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Na startu nové etapy profesních aktivů
Profesní aktiv oborů TZS
a TPS ČKAIT po 15 letech
Plných patnáct let se odborníci z řad projektantů
a stavbyvedoucích oborů technologická zařízení
staveb (TZS) a technika prostředí staveb (TPS)
scházejí vždy na jarním a podzimním profesním
aktivu. Na jaře 2013 tak proběhl jubilejní třicátý aktiv, který zakončil jednu etapu „ošetřování“
strojně technologických a technických profesí
v ČKAIT. Zájem o aktiv za všechny ty roky postupně narůstal. Skupinka kolegů skládající se
z počátku prakticky z členů různých orgánů Komory a ze zkušebních komisařů oborů TZS a TPS
se rozšířila postupem času o zástupce dalších
menšinových oborů.
Začátky aktivu
V počátcích obou oborů stáli prof. doc. Ing. František Drkal, CSc., ze Společnosti pro techniku prostředí (STP) a Ing. Jindřich Pater ze Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC), oba členové
Ustavujícího výboru ČKAIT z roku 1990. Z aktivu
se rekrutovali pozdější autoři a spoluautoři metodických pomůcek Profesního informačního systému PROFESIS. Na tomto místě musíme připomenout důležitou roli nestora oboru TZS, kolegy
Ing. Vladimíra Matějky z oblasti Olomouc. Skladba a zaměření účastníků aktivu postupně vytvořily tlak na pravidelnou účast členů představenstva, poradců předsedy Komory, členů legislativní
komise, členů komise pro celoživotní vzdělávání,
komise pro pojištění AO a zástupců různých pracovních skupin zaměřených na průřezová témata,
jako jsou veřejné zakázky, hospodaření energií,
dokumentace ve výstavbě, provozování živností,
obchodní vztahy atd. Díky tomu se informace
o problematice, řešené orgány Komory a v nich
projednaných závěrech, dostávaly přímou cestou do členské základny Komory. Impulzy, které
na aktivech zazněly, naopak přítomní zástupci
orgánů rychle vstřebávali a přenášeli k řešení.
Garantem oboru TZS byl dlouhé období Ing. Josef Sláčal, CSc., z oblasti Ostrava, který dokázal
soustředit kolem sebe představitele nejdůležitějších profesí oboru. Jeho pracovní skupina řešila
především problematiku vyhrazených technických
zařízení, tj. tlakových zařízení, plynových zařízení, elektrických zařízení a zvedacích zařízení.
Podle potřeby se skupina rozšiřovala, např. o problematiku energetických zařízení, elektronických
zařízení, technologických ocelových konstrukcí,
staveb na poddolovaném území apod. Veškeré
zkušenosti účastníků této skupiny vyúsťují v současnosti do metodických pomůcek PROFESIS řady
MP 1.5. Po smrti kolegy Sláčala postupně přebral
zpět odpovědnost Ing. Jindřich Pater s cílem připravit do této pozice mladšího kolegu.
Garantem oboru TPS byl a je Ing.  Jiří Frýba
z RK Praha. Jeho pracovní skupina řešila velmi
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širokou problematiku technických zařízení budov.
Zařízení pro vytápění, vzduchotechnická zařízení,
zařízení pro měření a regulaci, zdravotně technické instalace, zařízení vertikální i horizontální
dopravy a další byly důkladně popsány v metodických materiálech PROFESIS řady MP 1.6 a staly se
významnou pomůckou pro práci osob pracujících
v tomto oboru.
Po oboru pozemní stavby – PS (16 278 AO
k 18. září 2013) tvoří obory TPS (3394 AO) a TZS
(3588 AO) druhou a třetí nejpočetnější skupinu
v ČKAIT. Členové aktivu se prosazují po celou
dobu činnosti Komory velmi aktivně ve vrcholných orgánech. Nejedná se pouze o zastoupení
v představenstvu, ale i v autorizační radě, v dozorčích komisích, v dozorčí radě a ve stavovském
soudu. Nepřehlédnutelná je pozice zástupců TZS
a TPS v Radě pro podporu rozvoje profese (RPRP)
a v Ediční radě (ER). Členové aktivu TZS a TPS
pravidelně přispívají odbornými informacemi
a články do Z+i ČKAIT a do recenzovaného celorepublikového časopisu Stavebnictví.
Nástup další etapy
Před oběma obory stojí druhá etapa činnosti. Komora oslavila dvacet let existence, profesní aktiv
patnáct let existence a RPRP 10 let existence.
Všechny orgány a pracovní skupiny Komory budou hledat nové cesty a nové přístupy pro řešení
příslušné problematiky. V oblasti aktivů vypadá
situace lépe, neboť na základě zkušeností a výsledků práce aktivu TZS a TPS začaly v letošním
roce pracovat i další aktivy. Vznikl aktiv oboru pozemních staveb (PS), v jehož čele stojí Ing. Karel
Jung, Ph.D., z RK Praha. Pracovat začal i aktiv
dopravních staveb (DS) s garantem Ing. Radimem
Loukotou z oblasti Pardubice. Činnost nastartoval i aktiv autorizovaných inspektorů (AI), který
vede Ing. Karel Vaverka z oblasti Jihlava. Úspěšně si vedou již dříve vytvořené a fungující aktivy
např.: stavby vodního hospodářsví a krajinného
inženýrství (SVHKI) v čele s Ing. Miroslavem Loutockým z RK Brno a komise malého a středního
podnikání (KMSP) v čele s Ing. Josefem Mitrengou z oblasti Zlín. Mimochodem, zástupci těchto
aktivů a pracovních komisí jsou pro zlepšení přenosu informací mezi obory takřka pravidelnými
účastníky aktivů oboru TZS a TPS.
Novou etapu činnosti nastartovaly strojně technologické a technické profese na podzimním
31. profesním aktivu TZS a TPS konaném 30. až
31. října 2013 v hotelu Vivaldi v Rančířově poblíž Jihlavy. Program byl jako vždy velmi náročný a reagoval na potřeby členské základny tak,
jak se vyvíjely ve druhé polovině roku 2013.
Bez povšimnutí nemohly zůstat nové právní
předpisy doplňující zákon o hospodaření energií
č. 409/2000 Sb., např. vyhláška č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov, vyhláška
č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech,

vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, a vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodu tepelné energie. Na programu bylo však ještě větší sousto.
Nové právní předpisy
Za první nosné téma byla vybrána problematika
občanského práva. Zákon č. 89/2012 Sb., nový
občanský zákoník (dále NOZ), nabude účinnosti
již k 1. lednu 2014, a proto se s ním musely AO
důkladně seznámit. Externí pedagožka Právnické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně JUDr. Petra
Adámková, Ph.D., během dvou hodin provedla
účastníky podzimního aktivu úskalími tohoto
nového předpisu. NOZ zruší stávající občanský
zákoník č.  40/1994 Sb. Zrušen bude i zákon
č.  513/1991 Sb., obchodní zákoník, který již
dříve byl, v částech týkajících se obchodních
společností a družstev – jejich podnikání, práv
a povinností, nahrazen zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), a to vše opět s účinností k 1. lednu 2014. Od ledna 2014 končí praxe
odlišného řešení smluvních vztahů buď v režimu
občanského zákoníku (pokud je alespoň jednou
smluvní stranou nepodnikající fyzická osoba)
nebo podle obchodního zákoníku. Novou právní
úpravou se odstraní rozdíly obou zákoníků, např.
promlčecí lhůta tři roky (občanský zákoník), čtyři
roky (obchodní zákoník). Úprava smluvních vztahů ve výstavbě se po 1. lednu 2014 bude řídit
pouze NOZ.
Rozsáhlá přednáška k NOZ se chtě nechtě musela
dotknout i vazeb na nový zákon č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon – dále
KZ), který nabude účinnosti taky k 1. lednu 2014.
K témuž datu zrušil nový KZ stávající zákon
č. 344/1992 Sb. a některé další právní předpisy,
např. zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, a vyhlášku
č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí. Pojmy použité v obou nových zákonech (NOZ, KZ), jako jsou vklad a záznam, stavba
jako součást pozemku, nájem, pacht, služebnost,
výměnek, výprosa, závdavek, bude nutno co nejrychleji vstřebat, pochopit a správně aplikovat při
jejich přenosu do výstavby v oblasti stavebního
práva.
Vystoupení lektorky občanského zákoníku na aktivu TZS a TPS se do jisté míry stalo lakmusovým papírkem stavu připravenosti AO na danou
problematiku. Semináře k NOZ byly již na popud
SVI ČKAIT připraveny a proběhnou v jednotlivých
oblastech a regionálních kancelářích podle plánu
CŽV do konce roku 2013. S novou problematikou
se rámcově na celodenních seminářích seznámili
i zkušební komisaři ve zkušebních místech Praha
a Brno. Autorizační rada ČKAIT samozřejmě připravuje aktualizaci knižní publikace: Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných
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předpisů podle zákona č. 183/2006 Sb. tak, aby
se ve zkušebním procesu pro autorizační zkoušky vyskytovaly otázky a odpovědi odpovídající
NOZ a KZ. V rámci aktualizace on-line systému
PROFESIS bude muset pod dohledem Rady pro
podporu rozvoje profese a Střediska vzdělávání
a informací ČKAIT nejpozději během prvního pololetí roku 2014 proběhnout aktualizace metodických pomůcek navazujících na tyto nové zákony.
Požární bezpečnost
Druhým nosným tématem programu aktivu se stalo s ohledem na tvrdší požadavky zanesené do vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
její novelizací č. 62/2013 Sb., téma Požární bezpečnost staveb. Zástupci profesní komory PO otevřeli pojmy, jako jsou zásady požární bezpečnosti
staveb, požárně bezpečnostní řešení staveb, požárně bezpečnostní zařízení, instalace a kontroly
požárně bezpečnostního zařízení (požární klapky
ve vzduchotechnice, izolace vzduchotechnických
potrubí, těsnění prostupů instalací přes požární
dělicí konstrukce apod.). ČKAIT připomněla dohody a stanoviska podepsaná na úrovni Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj
ČR pro oblast působnosti oboru požární bezpečnost staveb (PBSt). V současnosti eviduje ČKAIT
celkem 479 AO.
Do problematiky PBSt dobře zapadla přednáška
z praxe staveb na téma: Provozní uzavírání vysokotlakého potrubí bez nutnosti odstávky. O názornou prezentaci se postaral Ing. Vladimír Dubský, obchodní manažer firmy Williamson ČR s.r.o.,
Praha.
Kromě těchto průřezových témat se aktiv detailně
dotknul zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, a to z pohledu jeho letošní novely č. 214/2013 Sb. Prodiskutovali jsme vazbu

Doporučení 31. profesního
aktivu TZS a TPS
Profesní aktiv se konal 30. až 31. října
2013 v Rančířově u Jihlavy.
1. Sestavit ve spolupráci s OK a RK ČKAIT databáze AO pro případné zařazení do hodnoticích
komisí veřejných vyhlašovatelů podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Prověřit v pracovní skupině energetiky
ČKAIT a v AR ČKAIT opodstatněnost specializace EA v ČKAIT po novele č. 318/2012 Sb.
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
a vydání prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
3. Sledovat, popřípadě ovlivňovat v pracovní skupině elektro ČKAIT novelizaci vyhlášky
č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice jednáním s Ministerstvem práce
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na stavební zákon a vyhlášku o dokumentaci
staveb, kde aktiv opakovaně upozorňuje na určité nesrovnalosti. Liniové stavby prakticky končí
dokumentací pro územní řízení, stavebním řízením ve většině případů neprochází. Přednášející
Ing. Jiří Kliner, člen aktivu a představitel České
asociace telekomunikací jako garant této oblasti
za ČKAIT, připomenul i důležitý materiál schválený vládou ČR v březnu 2013 pod názvem: Digitalizace Česka – verze 2.0.
K atraktivitě programu aktivu jistě přispěly i další přednášky: Potrubí vnitřních vodovodů – vady
od člena aktivu Ing. Zdeňka Žabičky z RK Brno,
praktická ukázka SW NovaVoice – převod mluveného slova do textu PC ze strany konzultanta firmy NovaSowt a.s., Jesenice u Prahy, a prezentace
činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT
a ČSSI podaná pastprezidentem ČSSI, členem
představenstva ČKAIT a předsedou tohoto kolegia
Ing. Svatoplukem Zídkem z oblasti Karlovy Vary.

PROFESIS
Málokterý aktiv se obešel nakonec bez rychlého
krátkého pracovního jednání Rady pro podporu
rozvoje profese PROFESIS. Tak tomu bylo i tentokrát. Rada pro podporu rozvoje profese shrnula
ještě jednou závěry z tzv. Čtení PROFESIS konaného ve dnech 9. až 10. září 2013 v oblasti Ostrava, prodiskutoval se zápis zpracovaný předsedou
Rady pro podporu rozvoje profese doc. Ing. Antonínem Pokorným, CSc., z ČVUT v Praze a nastínily
se kroky pro další období. Podobně se diskutovalo
ve vazbě na PROFESIS o dalším postupu Ediční
rady s jejím předsedou doc. Ing. Karlem Papežem,
CSc., z ČVUT v Praze.
Podzimní aktiv, tak jako předchozí aktivy TZS
a TPS, shrnul svoje závěry do tzv. Doporučení

a sociálních věcí ČR, Technickou inspekcí ČR
apod.
4. Spolupracovat na připravované novelizaci
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti, v problematice koordinátora BOZP na staveništi a plánu BOZP
na staveništi jednáním s Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR, ČSSI, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR apod.
5. Dořešit v Legislativní komisi ČKAIT na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR zpracování
metodického pokynu, který by se zabýval
procesem územního řízení, realizace a převzetí staveb veřejné technické infrastruktury
do užívání (ve vazbě na § 79, § 103 stavebního zákona).
6. Pokračovat v podpoře činnosti pracovní
skupiny ČKAIT k problematice standardů s cílem stabilizace oblasti oceňování staveb.
7. Prověřit možnost uzavření Dohody o spolupráci s Profesní komorou požární ochrany

pro představenstvo, a to pro možnost projednání v orgánech ČKAIT. S činností všech v textu
zmiňovaných aktivů se počítá i pro příští období
činnosti Komory. Aktiv TZS a TPS již v současnosti
má pro rok 2014 připravena zajímavá témata. Inteligentní domy, fasády jako zdroj energie, vnitřní
optické rozvody v bytových domech, rekonstrukce
lanové dráhy Sněžka a další jistě zaujmou tak,
jako všechna předchozí témata prezentovaná
v jeho patnáctileté historii. Další aktivy jistě budou postupovat obdobně a jejich programy najdou odezvu u odborníků z oborů PS, DS a SVHKI.
Organizačním garantem aktivů je v současnosti
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, kterému
náleží velké poděkování. V počátcích aktivů byla
duší všech příprav i průběhu v pozici ředitelky
IC ČKAIT kolegyně Marie Báčová, současná poradkyně předsedy. Vznikem Střediska vzdělávání
a informací ČKAIT převzala zodpovědně tuto úlohu jeho vedoucí Ing. Šárka Janoušková. Aktiv TZS
a TPS po celou dobu existence měl takříkajíc pod
palcem místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater.
Ve spolupráci těchto složek Komory a za přispění
externího spolupracovníka v roli jednatele aktivu Ing. Stanislava Hejdy, CSc., z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR vždy vše při přípravě i vlastní
realizaci probíhalo na výbornou. Poděkování patří
představenstvu ČKAIT za plnou dlouhodobou podporu takovéto činnosti. Nastupující generace má
cestu do všech aktivů a pracovních skupin ČKAIT
otevřenou stejně, jako se může zapojit do práce
v kterémkoliv orgánu ČKAIT. Není od věci popřát
této generaci tak šťastnou ruku, jako měli všichni
ti, kteří se o dosavadní úspěšnou historii aktivů
postarali. V nápadech, ve výběru spolupracovníků
a především v ochotě přidat vždy něco navíc nad
očekávání.

ve vazbě na stávající již uzavřené dohody
ve specializaci požární bezpečnost staveb
(např. s Ministerstvem vnitra ČR, Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru).
8. Rozšířit on-line PROFESIS o další metodické pomůcky pro specializaci požární bezpečnost staveb ve vazbě na stávající pomůcky
TP 1.6 a TP 1.7 (např. požární bezpečnost
výtahů, požární bezpečnost zateplovacích
systémů budov).
9. Zařadit v on-line a vydat knižně metodickou pomůcku Dokumentace ve výstavbě – shrnutí, jako doplněk MP 1 – Projektová činnost.
10. Zajistit Celoživotní vzdělávání ČKAIT
k novému zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), jehož účinnost je od 1. ledna 2014.
Ing. Jindřich Pater
místopředseda ČKAIT
předseda aktivu TZS, TPS
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Jaké je pojištění profesní odpovědnosti AO
ve vztahu zaměstnanec versus zaměstnavatel
Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 360/1992 Sb.
umožňuje, aby autorizovanou činnost zajišťovala
jak právnická osoba, tak fyzická osoba podnikající, nastává velmi častý případ, že autorizovaná
osoba se ocitá na pozici zaměstnance.
(Pozici zaměstnance mají ve firmách často i jejich majitelé a jednatelé). V těchto případech
je nutné v případě vzniku škody z autorizované
činnosti respektovat zákoník práce, který říká,
že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli v případě zavinění škody (neúmyslném) maximálně
do výše čtyř a půl násobku svého hrubého měsíčního příjmu.
Příklad: Právnická osoba s.r.o. způsobí vadou
projektu škodu ve výši 1 mil. Kč a na projektu je autorizační razítko AO, která je ve firmě

zaměstnána a má průměrný výdělek 30 000 Kč.
Pojišťovna ČSOB zaplatí z pojistné smlouvy zprostředkované ČKAIT 4,5 x 30 000, což se rovná
135 000, přičemž 10 000 Kč se odečítá za spoluúčast, výsledná částka je tedy 125 000 Kč. Spoluúčast může zaměstnavatel po AO vymáhat.
Pokud je s.r.o.  v tomto případě pojištěna
na částku vyšší než 1 mil. Kč, pak jeho pojišťovna uhradí celou výši škody po odečtení
sjednané spoluúčasti z pojištění firmy. Při sjednané spoluúčasti s.r.o. ve výši 250 000 Kč pak
vzniklý rozdíl 115 000 Kč (odečet částky 135 000
od 250 000 Kč) nebude pojišťovnami uhrazen
a bude jej muset uhradit firma ze svého.
Sjednávají-li si právnické osoby spoluúčast
250 000 Kč a domnívají se, že tato částka bude
kryta vždy „komorovou pojistkou AO“, jsou

na velkém omylu! To by platilo při průměrné
mzdě zaměstnance cca 55 000 Kč měsíčně a více.
Při menším příjmu vždy vznikne nějaká diference
jako náklad firmy. Na uvedenou situaci reaguje
i případné připojištění na vyšší pojistné částky
formou přihlášky ke komorové pojistné smlouvě
(může si je sjednat i právnická osoba), kde se
nabízí firmám sjednat si spoluúčast na úrovni
10 000, respektive 100 000 Kč, aby byla možnost
případné diference na úrovni spoluúčastí vyloučena!
Na dotaz předsedy pojišťovací komise odpovídal
Ing. Petr Salač
GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.

15. konferencia Zakladanie stavieb 2013
Už po pätnásty raz sa v tradičnom prostredí Vysokých Tatier v Starej Lesnej konala v dňoch 7.–9. októbra 2013 konferencia statikov a geotechnikov
pod názvom Zakladanie stavieb 2013. Organizátori
s radosťou konštatovali, že každoročné stretávanie
sa na konferencii sa stále teší záujmu odborníkov
z tejto oblasti, keď na doterajších konferenciách sa
zúčastnilo viac ako tisíc účastníkov.
Geotechnika a problematika zakladania stavieb sa
považuje v celom procese navrhovania a posudzovania stavebných diel ako najviac závislá na odborných skúsenostiach riešiteľov. Všeobecne sa
konštatuje, že na kvalitné a ekonomicky optimálne
riešenie tejto problematiky nepostačuje iba zvládnutie teoretických vedomostí, technických noriem
a použitie kvalitných výpočtových programov, ale
podstatné sú dlhodobé praktické skúsenosti. Odovzdávanie nadobudnutých skúseností mnohými
špičkovými odborníkmi urobili z doterajších konferencií o zakladaní stavieb uznávané a žiadané
odborné podujatie.
Na 15. konferencii Zakladanie stavieb 2013 odzneli príspevky od slovenských účastníkov a účastníkov z Poľska (Dr. Inż. Zygmunt Rawicki), z Maďarska (Ing. Csaba Holló a dr. József Mécsi) a Českej
republiky (Ing. Bohumil Rusek a Ing. Svatopluk
Zídek).
Konferenciu otvoril predseda Spolku statikov Slovenska Ing. Ján Kyseľ, ktorý o.i. povedal, že problematika geotechniky, ktorej súčasťou je aj zakladanie stavieb, ktoré je prítomné pri návrhu
a uskutočnení každej stavby, je veľmi komplikované
z hľadiska použitia vstupných podkladov, a preto
prílišné spoliehanie na výstupy výpočtov pomocou
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rôznych programových vybavení je bez praktických
skúsenosti nebezpečné.
Predseda SKSI prof.  Dr.  Dipl.-Ing. Vladimír
Benko, PhD., v úvode konferencie informoval o stave
prípravy nového stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu projektanta. Zdôraznil
najmä zavedenie inštitútu kontrolného statika, ktorý
by mal viesť k zvýšeniu bezpečnosti stavieb.
Vo svojom úvodnom príspevku odborný garant
konferencie prof.  Ing.  Peter Turček, PhD., zdôraznil, že vysoké percento nových poznatkov bolo
iniciované vážnymi haváriami. Poukázal na konkrétne príklady porúch, ktoré boli v rôznom období spôsobené prevažne nedostatkami projektov.
V závere vyzdvihol význam monitorovania sledovaných javov v teréne pri znižovaní rizika použitia
nevhodných charakteristík vlastností zemín.
Príspevky Ing.  Rujáka, prof.  Hudáka, Ing.  Hrubovčáka sa venovali problematike optimalizácie
základov na základe skúšok a použitia overovacích
výpočtov. Ing.  Kurimský vo svojich príspevkoch
uviedol príklady riešenia stabilizácie svahov v zosuvných oblastiach a ich stabilizácie. Na spevňovanie podložia, vibračné technológie, premiešavanie
zemín a tryskovú injektáž bol zameraný príspevok
Ing. Dobrovolského. Skúsenosti z praxe pri zhutňovaní násypov predniesol Ing. Eduard Vyskoč.
O rekonštrukcii mestských hradieb v Hradci Královom, ktorých oporné múry boli výšky cca 12 m,
referoval Ing. Bohumil Rusek.
Podrobný výklad ustanovení pripravovaného nového stavebného zákona, s poukázaním na viaceré neujasnené ustanovenia, predniesol Ing. Miloš
Nevický, PhD.

Prof. Dr. Ing. József Mécsi z Maďarska predniesol
rozsiahly príspevok o geotechnických haváriách
a poruchách a poučení z nich pre prax.
Nové normy pre terénne skúšky (STN EN ISO
na vykonávanie terénnych skúšok) a STN EN ISO
22746 Geotechnický prieskum a skúšanie (Terénne skúšky. Časť – 1: Elektrická statická penetračná skúška a elektrická statická penetračná
skúška s meraním pórového tlaku CPTU. Časť – 4:
Presiometrická skúška Ménardova) predstavil
prof. Ing. Mirko Matys, PhD.
Podrobnejšie anotácie príspevkov sú uvedené na internetovej stránke SKSI – www.sksi.sk
v rubrike statika.
Usporiadateľmi konferencie bol Spolok statikov
Slovenska spolu s Katedrou geotechniky SvF
STU, Slovenskou komorou stavebných inžinierov
a Asociáciou civilných inžinierov Slovenska. Odbornými garantmi konferencie boli prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., a prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Veľký počet účastníkov sa zapojil do diskusie,
ktorá tradične, v duchu predchádzajúcich podujatí bola veľmi korektná, kolegiálna, s mnohými
zaujímavými podnetmi.
Ing. Ján Kyseľ
prezident Spolku statikov Slovenska
garant konferencie
Soubory přednášek předních maďarských profesorů,
účastníků konference (v anglické verzi) byly předány na CD představitelům stavebních fakult ČVUT
v Praze, VUT v Brně a VŠB – TU Ostrava.
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České Budějovice
V Českých Budějovicích probíhá úspěšná
spolupráce s orgány Jihočeského kraje
a zajímavé exkurze.

F O R A R C H P raha 2 0 1 3
a náv š těva W roclavi
Tematický zájezd a návštěva veletrhu FOR ARCH
Praha 2013 proběhla ve dnech 19. až 22. září 2013.
Exkurze na veletrh se zaměřila na poznání stavebnictví a stavební techniky současné i minulé. Současné stavebnictví se prezentovalo na výstavě FOR
ARCH Praha např. novou Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a televizní věží na Ještědu, to minulé
např. Vyšehradem, kostelem Míru v Jaworu nebo
Halou století ve Wroclawi.
Termín naší exkurze jsme záměrně navázali na stavební veletrh FOR ARCH Praha, na který účastníci
exkurze obdrželi volné vstupenky od ČKAIT. Druhým
bodem programu v Praze byla exkurze na Vyšehrad
se stavebně-historickým výkladem paní Blanky
Hájkové. Program dalšího dne nás zavedl do Polska, respektive do oblasti Slezska, do měst Jawor
a Wroclaw. Viděli jsme historické stavby a památky UNESCO, které jsou mimořádnými stavebními
díly nejen po stránce architektonické, ale hlavně
stránce konstrukční a slouží svému účelu dodnes,
a to kostel Míru v Jaworu z roku 1657, který je
skvělou dřevěnou stavbou mimořádných rozměrů
s nádhernou vnitřní výzdobou. Kostel má délku lodi
44 m, šířku 14 m a malovaný strop ve výšce 16 m.
Velká půdorysná plocha a čtyři patra empor umožňují účast až 6500 osob. Na místě se podává výklad
v českém jazyce.
Druhou památkou UNESCO je Hala století ve Wroclavi. Hala v současnosti slaví století dvojité: postavena byla v roce 1913 na počest stoletého výročí
vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska a v květnu letošního roku oslavila sto let své existence.
Hala je stavebním unikátem z počátku éry železobetonu jak svou dispozicí, tak technickým řešením.
Velkorysé řešení má též její okolí s pavilonem Čtyř
kopulí a bazénem s vodotryskem. Interiér haly pojme 10 000 osob. V hale a v jejích koridorech se pořádají kromě výstav i sportovní a společenské akce.
Město Wroclaw nese své jméno z doby svého založení po českém králi Vratislavovi, i když historie
zaznamenala mnohé proměny jeho vládců. Zajímavé historické stavby z pálených cihel a poloha města na šestnácti ostrovech řeky Odry dávají městu
zvláštní půvab. Město utrpělo značné škody při povodni v roce 2002, ty jsou již napraveny. Tři století
příslušnosti této oblasti k Rakousko-Uhersku, a tím
pádem k zemím českým zde zanechalo významné
stopy, patrné zejména na věhlasné Leopoldově univerzitě. Na ní působil několik let i Jan Evangelista Purkyně a k jeho poctě je pojmenována jedna
z hlavních ulic města. Loňské mistrovství Evropy
ve fotbale též přispělo k rozmachu města mnohý-
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mi zajímavými stavbami, z nichž nejvýznamnější
je fotbalový stadion s unikátním pláštěm ze sklolaminátu a uhlíkových vláken pro 44 000 sedících
diváků. I silniční síť si polepšila zejména v kvalitě,
její kapacita však nestačí vzrůstající intenzitě dopravy, což nám při odjezdu způsobilo zdržení téměř
dvě hodiny.
Třetí den našeho putování směřoval do Německa, přesněji do Dolní Lužice, která byla, podobně
jako sousední Slezsko, po více než tři století součástí české historie. Naším zájmem bylo poznat
život a prostředí Lužických Srbů, nám jazykově
(po Slovácích) nejbližší skupiny západních Slovanů. Správním centrem Lužických Srbů je město
Bautzen, tedy Budyšín. Místní názvy ve dvou jazycích jsou zde i v okolí samozřejmé. Město leží
na ostrohu nad řekou Sprévou a díky tomu má
od západu a severu nádherné panoráma. Půvabné je i vnitřní město s udržovanými historickými
stavbami a několika věžemi, jedna z nich názvem
připomíná Jana Karáska, který zde byl vězněn. Několik moderních nových staveb – divadlo, ve kterém se hraje lužicky a německy, a velké nákupní centrum – kráse historického jádra neubralo.
Dvě zdejší náboženství (katolické a evangelické)
sdílí společný kostel se zajímavou zalomenou
dispozicí. Díky rozumné vrchnosti se tak zajistilo
tolerantní prostředí pro všechny. Stejně tak pro
dvě církve funguje dvojkostel ve Wroclavi. Tuto
toleranci však neměly nacistická a komunistická
vláda, které v zájmu svých ideologií značnou část
historických památek likvidovaly.
Dále jsme navštívili duchovní centrum Lužických
Srbů klášter Marienstern, kde je možné si objednat výklad i v češtině. Při průjezdu lužickými obcemi jsme mohli konstatovat, že dochází k nápravě
někdejší devastace krajiny rozsáhlou těžbou málo
kvalitního hnědého uhlí.
Navštívili jsme také Žitavu, město, které bylo nejdéle ve svazku s Čechami. Město je upravené s německou precizností, v pěkném historickém jádru je

citlivě začleněno několik nových staveb, a tak např.
skleněná přístavba u staré sedmipatrové solnice
z 18. století působí příjemně.
Poslední den nás středem Liberce provedli kolegové, zdejší stavební inženýři Balcar a Cmíral, a představili nám jak historické, tak i současné stavby,
zejména moderní stavbu Krajské vědecké knihovny.
Závěrečná cesta lanovkou na Ještěd, den po oslavě
čtyřiceti let od dokončení stavby tamní dominanty,
program naší exkurze ukončila. Exkurze splnila plánovaný program a uspokojila všech 37 účastníků.
Ing. Jiří Schandl
oblast České Budějovice
Přehled seminářů a exkurzí oblasti České Budějovice v roce 2013
• 2 4. ledna 2013: Sanace stavebních konstrukcí;
• 21. března 2013: Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií; Energetická náročnost budov;
• 27. března 2013: Konference Dřevostavby 2013
ve Volyni;
• 18. dubna 2013: Vyhlášky ke stavebnímu zákonu
č. 499, 501 a 503;
• 25. dubna 2013: Veletrh IBF a návštěva vily Tugendhat;
• 1 6. května 2013: Nízkoenergetické stavění;
• 21. května 2013: Výstavba nového Trojského
mostu v Praze;
• 5 . června 2013: Exkurze na D3;
• 19. září 2013: Veletrh FOR ARCH a tematický zájezd;
• 17. října 2013: Změny prováděcích vyhlášek
s účinnosti k 29. březnu 2013 ve vazbě na velkou
novelu stavebního zákona a změny v soukromém
právu k 1. lednu 2014 ve vazbě na stavební činnosti v ČR;
• 14. listopadu 2013: Vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích ve vztahu na SZ; Svařování
plastů;

Účastníci exkurze u Haly století ve Wroclavi
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• 21. listopadu 2013: Výkon profese AO v ČR; Autorské právo; Likvidace škod z pojištění AO;
• 21. listopadu 2013: Defekty budov; Vady a poruchy staveb.
Kateřina Kovalovská
tajemnice oblasti České Budějovice

P ozvánka na valnou
hromadu 2 0 1 4
Proč přijít na valnou hromadu oblasti ČKAIT České Budějovice, která se koná 15. ledna 2014 opět
v Clarion Kongres Hotelu v Českých Budějovicích?
Z mnoha důvodů:
• budete informováni o činnosti oblasti v roce
2013 a návrhu práce oblasti na rok 2014 s hlavním
zaměřením na CŽV;
• předseda ČKAIT určitě připomene a okomentuje
nejpalčivější problémy současného stavebnictví
s dopady na vás, AO, a snahu ČKAIT o jejich zmírnění;
• budete informováni o spolupráci s našimi partnery;
• budete informováni o rozvoji kraje a možnostech
uplatnění vás, AO;
• v neposlední řadě se potkáte s kolegy a při neformální besedě při občerstvení si budete moci vyměnit názory, zkušenosti či domluvit spolupráci.

S polupráce s or gány
kraje , H Z S a  S Ú
J ihočeského kraje
Jako předseda oblasti jsem se v letošním roce zúčastnil 2x porady vedoucích obecních stavebních
úřadů a příslušných odborů obecních úřadů s rozšířenou působností, a to 26. března 2013 a 1. října
2013 v jednacím sále zastupitelstva Jihočeského
kraje. Dne 7. února 2013 jsem se zúčastnil porady
pracovníků stavebního úřadu města České Budějovice.
Svůj diskusní příspěvek jsem zaměřil na novelu
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
ve vztahu na vybrané činnosti ve výstavbě a oprávnění našich AO. Upozornil jsem pracovníky SÚ
na důležitost preambule u všech příloh vyhlášky
č. 499/2006 Sb., kde je stanoven rozsah a obsah
PD. A to proto, že tento rozsah a obsah jednotlivých částí PD bude přizpůsoben druhu a významu
stavby, aby zbytečně nevyžadovali přílohy, které se
stavby netýkají.
Probrali jsme i změnu § 19 AZ – oprávnění AT oboru PS. Upozornil jsem je na společné stanovisko
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ČKAIT k této
problematice.
Ředitel krajského úřadu při osobním jednání vysoce
hodnotil nabídku pomoci AO ČKAIT oblasti České
Budějovice při odstraňování následků povodně
v červnu roku 2013. Oblastní výbor ČKAIT České
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Krajská vědecká knihovna v Liberci
Budějovice poskytl aktualizovaný seznam autorizovaných osob, členů ČKAIT, nabízejících svou pomoc
a odborné zkušenosti při odstraňování následků
povodně. Oblastní výbor ČKAIT obdržel a v mimořádném čísle Zpravodaje rozeslal kontakty na nejvíce postižené obce Jihočeského kraje. Výbor oblasti
ČKAIT děkuje členům, kteří nabídli svoji spolupráci.
Jejich seznam budeme i nadále evidovat.
Ing. František Hladík
předseda oblasti České Budějovice

události v oblastech

Naše kancelář s laskavým svolením vedení stavby
a dodavatele firmy Hochtief uspořádala v tomto
měsíci již druhou návštěvu staveniště. Počet návštěvníků byl vždy omezen z bezpečnostních důvodů na patnáct osob. Pro velký zájem v tomto čase
dojednáváme další termíny pro návštěvu stavby
členy ČKAIT.
Výbor oblastní kanceláře děkuje zejména Ing. Františku Boháčovi a Ing.  Liboru Müllerovi z firmy
Hochtief za vstřícnost při zajištění exkurzí na tuto
mimořádnou stavbu.
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

P roblematika
rekonstrukce v ý tah ů
bytov ý ch dom ů

Oblastní kancelář ČKAIT v Plzni zajistila pro svoje
členy odbornou exkurzi na nevšední stavbu nového
moderního divadla v Plzni, budoucí chloubu stavbařů a kraje.
Nové divadlo vzniká v centru města jako kulturní
stánek, který přinese kvalitní moderní divadelní
prostředí a provozně nahradí stávající plzeňské Komorní divadlo. Stavba je důležitou součástí akce
Plzeň – evropské město kultury 2015.
Dnes zatím víceméně železobetonová kostra budovy bude během zimních a jarních měsíců dokončena
tak, aby v červnu 2014 mohl být zahájen zkušební
provoz. Divadlo bude zahrnovat dvě scény – hlavní
scénu s celkem 461 místy a malou scénu s cca 135
místy. Divadlo je vybaveno moderní jevištní technikou a kvalitním provozním zázemím se zkušebními sály. Najdeme zde také administrativní zázemí
a podzemní parkoviště.

Při rekonstrukcích výtahů u panelových domů
v Plzni jsme se setkali s nedostatky, na něž bychom
chtěli stručně upozornit. Instalace nového výtahu v domě je často považována za výměnu pouhé
technologie, která nezasahuje do stavebního řešení
a konstrukce objektu. Není proto často investorem
nebo dodavatelem výtahu řešena povolovacím
nebo ohlašovacím řízením vzhledem ke stavebnímu
úřadu, a tudíž neobsahuje ani projekt pro stavební
část úprav. Přesto však dochází k úpravám šachty,
kotvení vedení výtahu do stavebních konstrukcí
a zcela jistě i změně zatížení podlahy ve strojovně
výtahu. Snahou dodavatelů je samozřejmě zajistit
co nejlepší výtah s maximální kapacitou, což vyhovuje z hlediska vyššího komfortu i nájemníkům
a vlastníkům domu. Důsledkem zvětšení šachty
umístěné mezi schodišťovými rameny je pak bohužel i zásah do šířky ramen schodiště a prostoru kolem madla zábradlí. Původní šířka průchodu
po schodišti se u konkrétního domu totiž snížila
osazením stěny šachty na schody z původních
1100 mm na 940 mm. Zábradlí u stěny nové šachty bylo zcela nepoužitelné, neboť bylo přiražené
na stěnu nebo částečně odstraněné. Stavba navíc
obsahovala i vybourání nových děr do podlahy
strojovny výtahu a instalaci nového stroje bez statického prověření nosnosti zatěžovaného stropu.
Přes pro někoho zdánlivou malichernost provedených úprav byly tímto ohroženy nejen normativní,
ale i bezpečnostní a požární podmínky pro využití
schodiště a strojovny.

Model budoucího nového divadla v Plzni

Stěna výtahové šachty po opravě a bez zábradlí

Plzeň
E x kurze na stavbu nového
divadla v  P lzni

události v oblastech
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Stalo se, že až po dotazu zástupce samosprávy
domu na naši oblastní kancelář a následnou návštěvu autorizované osoby v objektu a konzultaci
se stavebním úřadem magistrátu došlo k úpravám
stěny šachty a doložení potřebných dokladů včetně
celkového koordinačního stavebního výkresu a statického posudku.
Je to však jen neznalost dodavatele, že k takovýmto úpravám dochází? Kolik takto nevhodně upravených objektů již ale bohužel existuje? A pozná
a řeší chybu vždy investor? Pokud by se přípravy instalace výtahu účastnila autorizovaná osoba nebo
stavař s běžnou znalostí stavebních předpisů, nemuselo by snad k takovým úpravám, nebezpečným
pro užívání schodiště, dojít.
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

Karlovy Vary
Karlovy Vary kladou důraz na moderní metody
vzdělávání.

E - learnin g – moderní
metoda vzdělávání
autorizovan ý ch osob
Vzhledem k tomu, že žijeme ve značně proměnlivém prostředí a v našem stavebním odvětví se
setkáváme neustále s novými poznatky, a to jak
v oblasti technické, tak i právní, přichází naše
společnost ve spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary
s inovativní myšlenkou – vzdělávání autorizovaných osob ČKAIT prostřednictvím e-learningu.
Dosud vzdělávání AO probíhá v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (CŽV) takřka výhradně
prezenční formou, tj. s nutnou osobní účastí autorizované osoby, obvykle na vícehodinovém semináři. Jelikož jsme si vědomi, že AO jsou velmi zaměstnaní odborníci, a jen stěží nacházejí prostor
pro prezenční vzdělávání, přicházíme s nabídkou
moderního způsobu výuky, tj. e-learningu ve stavebnictví. E-learning znamená vzdělávací proces,
využívající informační a komunikační technologie
k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu,
komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení
studia, jinými slovy: výuka s využitím výpočetní
techniky a internetu. Současně chceme i nadále
poskytovat vzdělávání AO zcela bezplatně.
Moderní technologie, které se neustále vyvíjejí,
a e-learning, který se prosazuje jako nová forma
výuky, mají velké využití ve vzdělávání dospělých.
Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary osloví všechny AO působící v Karlovarském kraji a nabídne jim
novou distanční formu vzdělávání.
Dotace z veřejných prostředků jsou potřebným
impulzem pro realizaci školení zaměstnanců jed-
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notlivých stavebních firem i soukromých podnikatelů, neboť ti při současných finančních problémech ve stavebnictví mohou vydávat na školení
svých pracovníků jen minimum prostředků. Proto
naše společnost využila nabídky „evropských prostředků“ a podala s podporou OK ČKAIT Karlovy
Vary projekt na základě výzvy Karlovarského kraje k předkládání projektových žádostí o finanční
podporu z OP VK (Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost), Prioritní osa 3 – Další
vzdělávání, Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky
dalšího vzdělávání. Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému
celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Prioritní osa 3 – Další vzdělávání
je zaměřena na posílení adaptability a flexibility
lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje
ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání
jak na straně nabídky, tak poptávky.
Díky velmi dobré spolupráci s oblastní kanceláří
ČKAIT Karlovy Vary projekt s názvem – Další vzdělávání a zvyšování právního povědomí pracovníků
ve stavebnictví v Karlovarském kraji, splnil přísná
kritéria výzvy a získal u hodnoticí komise dostatečné bodové ohodnocení. Proto Vám touto formou můžeme s radostí oznámit, že v srpnu 2013
byla podepsána smlouva o realizaci grantového
projektu mezi naší společností Building & Law,
spol. s r.o. Teplice, a Karlovarským krajem. Projekt proběhne formou on-line kurzů s úvodním
a závěrečným tutoriálem. V období měsíců říjen
až prosinec 2013 se uskuteční přípravná fáze
projektu a akreditace ČKAIT v programu CŽV, přičemž OK ČKAIT Karlovy Vary zahrne tento projekt
do systému akreditace celoživotního vzdělávání.
Start projektu jsme naplánovali na leden 2014
a bude probíhat v deseti modulech po celý rok
2014 mimo letní prázdniny. V projektu v pozicích
lektorů vystupují renomovaní odborníci z oblasti
stavebního práva a stavební ekonomie.
Stručný obsah projektu
Cílem projektu je usnadnění přístupu k dalšímu
vzdělávání, podpora vzdělávací nabídky v oblasti
stavebnictví a stavebního práva pro členy ČKAIT
v Karlovarském kraji s cílem zvýšení konkurenceschopnosti firem, v nichž tito lidé působí, prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a zvýšení
motivace obyvatel k celoživotnímu učení. Záměr
projektu vychází z chybějící vzdělávací nabídky
školení kombinovanou formou v oblasti stavebnictví v regionu, identifikované během aktivní
spolupráce s firmami a ČKAIT v Karlovarském kraji
(včetně analýzy potřebnosti projektu, kterou jsme
uskutečnili v listopadu a prosinci 2012). Projekt zrealizuje firma Building & Law spol. s r.o.
se sídlem v Teplicích. V rámci projektu vznikne
10 vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání. Moduly budou probíhat jako on-line kurzy s úvodním
a závěrečným tutoriálem. Cílovou skupinu projek-

tu osloví motivační kampaň a samotné vzdělávací
moduly pilotně ověří minimálně sto účastníků.
Autorizované osoby budou v rámci projektu prezentovaném v systému celoživotního vzdělávání
členů ČKAIT proškoleny zcela bezplatně.
Přidanou hodnotou tohoto projektu je především
zpracování komplexu vzdělávacích modulů zaměřených na stavebnictví a aktuální stavební právo.
Významný je důraz na interaktivitu kurzů. On-line
kurzy umožní zapojení účastníků, kteří jen s obtížemi hledají čas pro prezenční studium, a přesto mají zájem o další vzdělávání. Díky projektu
vznikne unikátní multimediální materiál, který
bude možné opakovaně využívat a nabízet firmám
v Karlovarském kraji s možností expanze do celé
České republiky. Praktické zaměření všech kurzů
založené na zkušenostním učení a konstruktivistickém přístupu k e-learningu je rovněž inovativním prvkem v oblasti dalšího vzdělávání. Díky
tomuto přístupu dochází k aktivnímu zapojení
účastníků kurzů, kteří tak mají možnost v rámci
studia velmi efektivně rozvíjet své znalosti.
V rámci klíčové aktivity bude postupně během
dvanácti kalendářních měsíců jednotlivými autory
vytvořeno deset vzdělávacích modulů:
1. Právo duševního vlastnictví – autorská práva
ve stavebnictví;
2. Velká novela stavebního zákona v praxi;
3. Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb;
4. Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace
ve stavebnictví;
5. Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti;
6. Využití moderních informačních systémů
ve stavebnictví;
7. Právní minimum autorizovaných osob činných
ve výstavbě;
8. Nákladové řízení stavebních zakázek;
9. Vliv nového občanského zákoníku na přípravu
a realizaci staveb;
10. Základy rozpočtování s využitím informačních
technologií.
Stavební právo je oblast, která se v posledních letech významně změnila a většina firem v regionu
má nedostatečné právní povědomí o změnách zakotvených v novém stavebním zákoně a v jiných
právních normách. Firma Building & Law proto
intenzivně vnímá potřebu firmám v tomto směru přispět předáním svého právního know-how.
Naše společnost usiluje a má podané další projekty pro vzdělávání AO z dotačních prostředků EU
i v jiných krajích České republiky. Věříme, že tato
naše aktivita povede ke zkvalitnění vzdělávání AO
nejen v Karlovarském kraji a bude přínosem pro
profesní růst i dalších osob pracujících ve stavebnictví.
Ing. Mgr. David Jedinák
ředitel a jednatel společnosti
Building & Law, spol. s r.o.
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti Karlovy Vary
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tovaných protipovodňových stěn v Ústí i dalších
městech. Na opravu protržených hrází na Litoměřicku už taky moc ne. Ale jdeme dál.

V zdělávací pro g ramy
a e x kurze
Přes letní období se mnoho akcí neplánuje. První
akcí druhého pololetí byla exkurze. V roce 2012
jsme navštívili rozestavěné MVE v Kopistech
a Roudnici, dne 25. 7. 2013 jsme se byli podívat
na MVE v Roudnici znovu. Stavba pokračuje velkým
tempem.

Karlovarská soutěž stavebních průmyslových škol. Zleva třídní profesorka Petra Čapková, DiS.; předseda poroty
Ing. Petr Kuneš, CSc.; oceněný student Jan Válka, ředitelka školy Ing. Jana Vacková, předseda výboru oblasti ČKAIT
Karlovy Vary Ing. Svatopluk Zídek (foto: Jana Jágrová)

S lavnostní tečka
za leto š ní karlovarskou
soutě ž í stavebních
pr ů myslov ý ch š kol
Na začátku nového školního roku jsme se vrátili
k výsledkům letošní soutěže stavebních průmy
slových škol a navštívili jsme VOŠ a SPŠ v Děčíně,
abychom jim předali ocenění.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo rekordních osm škol ze třech krajů. Jednou z přihlášených
byla i děčínská průmyslovka. Přírodní živly však
znemožnily účast jejich soutěžního týmu, neboť
právě ve dnech konání soutěže vrcholily záplavy
v Děčíně. V soutěži tak zůstal pouze jejich projekt
rodinného domu, který byl jednou z hodnocených
disciplín.
Ani ten však nebylo možné zařadit do hodnocení, protože chyběla ústní obhajoba předloženého
technického řešení. Samotný projekt děčínského
studenta Jana Války se umístil mezi třemi nejlepšími, proto se soutěžní porota rozhodla jej odměnit
zvláštním čestným uznáním.
Toto ocenění jsme jeli osobně předat 3. září 2013
do Děčína v sestavě Ing. Svatopluk Zídek, předseda oblastní kanceláře ČKAIT v Karlových Varech,
Jana Jágrová, tajemnice oblastní kanceláře ČKAIT
a Ing. Petr Kuneš, CSc., předseda soutěžní poroty. Slavnostní předání čestného uznání s knižním
darem studentu Janu Válkovi se uskutečnilo u ředitelky školy Ing. Jany Vackové a za přítomnosti
Petry Čapkové, DiS., třídní učitelky. Po rozhovoru
v příjemné atmosféře jsme popřáli studentu Válkovi hodně úspěchů při maturitě i v dalším studiu
na stavební fakultě, neboť se nám svěřil se svými
dalšími studijními plány.
Paní ředitelka velice pozitivně hodnotila pořádání
této soutěže, neboť je pro studenty velkou motivací. O tuto naši soutěž mají studenti zájem a také
pedagogové ji kladně hodnotí. V přátelském rozhovoru jsme paní ředitelku seznámili i s dalšími

23

aktivitami karlovarských inženýrských organizací
a mimo jiné projevila zájem o účast na příštím ročníku karlovarské mezinárodní konference Městské
inženýrství.
Celá akce v nás zanechala velice příznivý dojem
a podpořila tak naše plány v dalším pokračování tradice soutěže stavebních průmyslových škol
v Karlových Varech, která v příštím roce vstupuje
do svého 18. ročníku.
Ing. Petr Kuneš, CSc.
předseda poroty soutěže
člen výboru OP ČSSI Karlovy Vary

Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem se po povodních situace
uklidňuje a vzdělávací programy a exkurze
mají zelenou.

S ituace po povodních
V době, kdy čtete tyto řádky, je druhé pololetí roku
2013 již téměř za námi a chystáme se na rok 2014.
První společnou akcí v roce 2014 je valná hromada oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, která se koná
ve čtvrtek dne 9. ledna 2014. Členové z Ústeckého
kraje mají pozvánku přiloženou.
Příspěvek píši na začátku října 2013, a proto se nejdříve vrátím trochu zpátky v čase. Povodně odešly
stejně rychle, jako přišly, zůstaly jen škody, které
jsou s ohledem na nedostatek financí ve veřejném
sektoru vidět i dnes. Práci získali omezeně projektanti, na stavební firmy moc nezbylo. Pouze se
najednou našly peníze na dokončení základů mon-

Exkurze na dálnici D8. Zprava Ing. Florián
(TDI pro geotechniku), Ing. Šašek (TDI pro mosty)
a Ing. Mandík, jenž po stavbě provázel.
Další vzdělávací program začal 9. září 2013 pravidelnými odbornými semináři Ing.  Mgr.  Jedináka,
konajícími se každé 2. pondělí v měsíci v zasedací
místnosti oblasti ČKAIT Ústí nad Labem. Na podzim se týkají vyhlášek ke stavebnímu zákonu, změn
předpisů ve vztahu k výstavbě ve vazbě na nový občanský zákoník a další. Dne 3. října 2013 se konal
seminář pro plynaře, připravený společně s agenturou Intelli. Zúčastnili se ho jak projektanti, tak
i montážníci a našel se prostor i pro výměnu názorů
obou stran pod „dohledem“ přednášejícího z Technické inspekce.
Dne 9. října 2013 jsme se podívali na rozestavěnou
stavbu 0805 dálnice D8 mezi Řehlovicemi a tunelem Radejčín. S ohledem na opakované „sabotáže“
pseudoochránců přírody a změnám jak na Ředitelství silnic a dálnic ČR, tak na Ministerstvu dopravy
ČR je stav rozestavěnosti spíše tristní. S obrovským
úsilím projektantů a zhotovitelů se provádí MÚK
Řehlovice, která má 3 výškové úrovně. Stavba je
rozdělena na mnoho podetap tak, aby po celou

Rozestavěná dálnice D8

události v oblastech

|

dobu realizace byla zachována průjezdnost mezi
Ústím a Teplicemi po realizované části D8 k hranicím a Teplickému přivaděči. To vyžaduje zejména
kamionová doprava, která stále ohrožuje obyvatele na staré silnici na Teplice (dříve I/8 – E55)
v úseku Lovosice–Bystřany, kde se napojuje právě
na uvedený přivaděč směrem do Řehlovic. Mnoho
staveb na této křižovatce je jen dočasných a budou
opět odstraněny. V dalším úseku směrem k Radejčínu je stavební klid. Tunely Radejčín i Prackovice
byly v době předchozí exkurze proraženy, měly jen
základní vystrojení. Dnes jsou téměř hotové, chybí
vozovka včetně konstrukce a technologie a především most přes Uhelnou strouhu mezi nimi. Poté
jsme si prohlédli sesuv u kamenolomu Prackovice.
Ten poškodil železniční trať i dálnici, ohrozil obce
pod patou a jeho čelo v objemu cca 50 000 m3
leží na téměř hotové trase D8. Jeho sanace bude
velmi nákladná, určení viníka je na disertační práce
pro právníky i stavaře. Ale ve škole nás učili, že
vytvářením skládky kameniva a zeminy na horní
části svahu (myslím tím skrývku z lomu a neupotřebitelný materiál z těžby) zpravidla dojde k porušení
meze únosnosti a sesuvu tohoto svahu. Zejména
když v rámci takové deponie vytvořím, byť neúmyslně, rybníčky a svádím sem veškeré srážkové vody
z lomu a terénu nad lomovou stěnou.
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nění, zlepšení situace v zadávání veřejných zakázek
a bude akceptováno, že za svou práci chceme přiměřenou odměnu.
Ing. Martin Mandík
předseda oblasti Ústí nad Labem

Ú mrtí
I n g .  J iřího Koudelky
a  I n g .  J osefa O uvína
V posledním období nás opustili dva významní
členové ČKAIT.
Ing.  Jiří Koudelka zemřel náhle 10. října 2013
v nedožitých osmdesáti letech. Ing.  Koudelka
byl dlouholetým předsedou pobočky ČSSI v Ústí
nad Labem, jak v sedmdesátých letech před zákazem, tak po jeho znovuobnovení. Byl členem
Ustavujícího výboru ČKAIT v roce 1992, v letech
1992–2001 místopředsedou Dozorčí rady ČKAIT,
v letech 1996–1998 členem Dozorčí rady Regionální sekce a v letech 1993–1997 členem zkušební komise pro Dopravní stavby.
Ing. Josef Ouvín zemřel náhle pln elánu a plánů
do dalších let 11. října 2013 v nedožitých sedmdesáti třech letech. Byl aktivním členem Výboru
oblasti Ústí nad Labem ČKAIT od roku 1998.
Ing. Martin Mandík
předseda oblasti Ústí nad Labem

Liberec
Čelo sesuvu v km 55,5 na téměř dokončené dálnici D8
V rámci Dnů stavitelství a architektury proběhly
Dny otevřených dveří na středních školách, největšímu zájmu se opět těšily průmyslovky v Děčíně
(SPŠ a VOŠ stavební, dopravní a strojní) a v Kadani.
Na konec roku máme zajištěné další vzdělávací
akce:
• 21. října 2013: dr. Rudolf a novela zákona o odpadech;
• 14. listopadu 2013: dr. Barešová a novela katastrálního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku;
a potřebám stavařů;
• adventní setkání, konané společně s oblastí Karlovy Vary (20. ročník).
Ve 2. pololetí roku 2013 proběhla dále řada akcí
dalších pořadatelů. Akce AZ Promo, PSM CZ a dalších jsou realizovány v koordinaci s oblastní kanceláří a většinou zaštítěné oblastí ČKAIT Ústí nad
Labem. Předpokládáme uskutečnění semináře k občanskému zákoníku s lektorkami od ČKAIT.
Přeji všem kolegyním a kolegům klidné a pohodové
Vánoce a chci věřit, že bez ohledu na mediální povolební války dojde v oblasti stavebnictví ke zklid-

Událostí sezony je soutěž Stavba roku
Libereckého kraje.

H otel , univerzita
a sanační stanice
bodovaly v soutě ž i S tavba
roku L ibereckého kraje
Letošní 9. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje byl rekordní. Přihlásilo se patnáct
staveb a návrhů, v kategorii Sympatie hlasovalo
1394 lidí a byly uděleny tři zvláštní ceny.
Stavbou roku Libereckého kraje i nejsympatičtějším stavebním počinem je hotel Port od Máchova
jezera. Na jeho vítězství v anketě se shodla jak
odborná porota, která jeho rekonstrukci a dostavbu ocenila Cenou doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr.h.c., v roce 2013, tak široká veřejnost,
která počtem 386 hlasů rozhodla o jeho vítězství v kategorii Cena sympatie. Na druhém místě
Stavby roku Libereckého kraje skončila Budova L
Technické univerzity v Liberci a bronzovou příčku
si odnesla Neutralizační a dekontaminační stanice NDS10 ve Stráži pod Ralskem.

Porota složená z odborníků ve stavebnictví a vedoucích úředníků Krajského úřadu Libereckého
kraje navštívila všechny přihlášené stavby a důkladně si je prohlédla. „Do letošního ročníku byly
přihlášeny objekty typově velmi rozdílné, a tak
jsme před sebou měli nelehký úkol při rozhodování. I proto byly předány i zvláštní ocenění
poroty, předsedkyně poroty a hejtman nominoval vlastní ocenění,“ uvedla členka Rady Libereckého kraje Ivana Hujerová, jejíž resort soutěž
o Stavbu roku LK pořádá.
Ze všech přihlášených projektů si porota pro udělení své ceny vybrala Neutralizační a dekontaminační stanici NDS 10 ve Stráži pod Ralskem. „Stanice je výjimečná svojí technologií, která nemá
ve světě obdoby a která byla vyvinuta ve spolupráci technického týmu stanice a Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze. Na základě této
spolupráce a výzkumu byl zpracován ojedinělý
projekt, který pro investora státní podnik Diamo bezchybně realizovala stavební společnost
SYNER s.r.o. Projekt a stavba mají nedocenitelný ekologický význam pro celou společnost nejen v ČR,“ odůvodnil přidělení ceny člen poroty
Ing. Zdeněk Koch.
Další zvláštní cenu, a to předsedkyně poroty,
získala rekonstrukce Löblovy vily v Jablonci nad
Nisou zapsaná na seznamu kulturních památek
ČR. Cena hejtmana putovala do nové mateřské
školy v Raspenavě. Ta vyrostla na místě původní
MŠ zničené povodní v roce 2010. Komplex roubených staveb Černá ve Rváčově obdržel cenu
Ing.  Dr.  Štěpána Ješe, Jiří Macháček se svým
Caffé all orizzonte získal cenu Junior 2013. Ceny
sympatie občanů Libereckého kraje si vedle hotelu Port odnesla Přístavba městského bazénu
Liberec a Rekonstrukce a dostavba rozhledny
Liberecká výšina.
Ing. Karel Urban
předseda oblasti Liberec

Hradec Králové
Poučné poznatky o nepříznivých
poznatcích z praxe.

P říprava a realizace
staveb
Čím méně práce, tím více škod, zní z oblasti
Hradec Králové nejen všem členům registrovaným v oblasti, ale všem členům Komory. Heslo
z úvodu není výmyslem královéhradecké oblasti,
ale dokumentuje ho statistika škodních událostí
roku 2013 a zaznělo na semináři na téma Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných
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osob z úst nejpovolanějších, od zástupců makléřské společnosti GrECo JLT Czech Republic
s.r.o. Proč narůstají vady v přípravě a realizaci
staveb? Příčin je několik a všechny mají svůj
původ v současné ekonomické situaci ve stavebnictví. Projektová dokumentace i realizace
staveb soutěží za nejnižší cenu, často se slibují
nereálné termíny, subdodávky se v rámci co nejnižších cen nabízejí nekvalifikovaným osobám,
projektant je často přesvědčován, aby i chyby
ostatních účastníků výstavby vzal na sebe, protože z jeho pojištění se všechno nejjednodušeji
uhradí.
Tento stav lze nejlépe popsat slovy: uřezáváme
si větev, na které sedíme. Jak může dopadnout
projektová dokumentace vysoutěžená za méně
jak 40 % původně předpokládané ceny? Zbude
ještě vůbec něco autorovi po zaplacení planografie, subdodávek, nájemného a já nevím čeho
ještě? A co investor? Na začátku je opojení
z úspory pár korun za dokumentaci a na konci
procesu výstavby vystřízlivění ve formě prodražení stavby o pár set tisíc nebo i milionů korun.
Každý z účastníků hledá vadu u toho druhého
a jednat spolu mohou pouze prostřednictvím
svých právních zástupců. Těm, kteří nebyli
na zmíněném semináři, poskytnu několik rad,
které tam zazněly:
• známé heslo zatloukat, zatloukat platí i v případě uznání vad a z nich vyplývající škody;
• požadavek investora na zaplacení škody musíte ihned přenést na makléře, škoda je tehdy,
jestliže ji uzná pojišťovna;
• chyba ve výkazu výměr v 99 % případů není
škodou;
• chyba u staveb hrazených z dotačních programů není škodou, protože na dotaci není nárok;
• činnost energetického specialisty nebo energetického auditora není kryta pojištěním sjednaným Komorou;
• pojištění sjednané Komorou je vhodné pro
autorizované osoby, což se rovná zaměstnanec,
pro OSVČ se doporučuje sjednat připojištění;
• odpovědnost autorizované osoby je neomezená.
Neomezená odpovědnost
Dopad výše uvedeného posledního tvrzení
na autorizovanou osobu si neumím představit a zdráhám se ho přijmout. Znamená to,
že i třeba po deseti letech mě dostihne škoda
a poklepe mi na rameno se slovy zaplať, zaplať? A co když už dávno budu v důchodu krmit holuby, i tehdy budu muset platit za chyby
minulosti? A co když se ze mě stane prodavač v supermarketu, i tehdy jsem odpovědný
za své činy? Ještě že se naše soudy vlečou tak
pomalu, budu mít velkou šanci opustit tento
svět na svobodě. Když nabídnu nízkou cenu
za projekt, nemám na zaplacení jiného pojištění nebo připojištění a zůstává mi pouze pojištění sjednané Komorou. Při větší škodě než
250 000 Kč pak musím sahat do svých prázdných kapes.
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Větrný mlýn u obce Partutovice (foto: Ing. arch. Karel Novotný)
K čemu jsou pak akce celoživotního vzdělávání,
které jsme uspořádali v letošním roce, jako byla
suchá výstavba, semináře k novele stavebního
zákona nebo energetické náročnosti budov, když
nemám práci nebo naopak ji musím zhotovit
v tak krátkém termínu, že používám osvědčená,
ale zastaralá řešení a na novátorství nezbývá
čas? Pojďme si dát do nového roku předsevzetí, že i my máme nárok alespoň na minimální
mzdu a podle toho se chovejme v soutěžích při
stanovení ceny za požadovanou práci. A tak
se mi zdá, že jediným světlým okamžikem naší
činnosti v současné době jsou odborné zájezdy.
Každý má možnost se jich zúčastnit a zapomenout při nich na starosti z práce. Poslední takový jsme uskutečnili na Ostravsko a do Beskyd.

O dborné e x kurze
Jaký to byl pěkný pohled na letadla v opravárenské hale v Mošnově, na lázně Klimkovice,
které i v současném stavu nemají nouzi o klienty, na Ostravu z radniční věže, na Dolní oblast
Vítkovic s vysokými pecemi a plynojemem rekonstruovaným na koncertní sál, na pasivní administrativní budovu Intoza, na roubené stavby
v lidovém stylu Dušana Jurkoviče na Pustevnách nebo na dokonalé dílo našich předků –
větrný mlýn v Partutovicích. Zamlžený byl jen
výhled na všechny strany z Lysé hory. Na Tatry
nebo Kralický Sněžník se budeme muset podívat
příště.

R ozsah p ů sobnosti
autorizovaného technika

Dolní oblast Vítkovice – vysoké pece
(foto: Ing. arch. Karel Novotný)

Opravárenská hala letadel v Mošnově
(foto: Ing. arch. Karel Novotný)

O Hradci Králové se traduje, že z hlediska dodržování předpisů a stavebního zákona obzvláště se chová
papežštěji než papež. Posledním důkazem tohoto
tvrzení je názor stavebního úřadu na působnost
projektování rodinných domů u autorizovaných
techniků pro pozemní stavby.
Pokud chcete znát správný výklad a jaká je po novele stavebního zákona působnost autorizovaného technika v oboru pozemních staveb, přijďte
na valnou hromadu oblasti, která se uskuteční
v úterý 7. ledna 2014 od 14 hodin v sále Kongresové centra Aldis v Hradci Králové. Doufám, že
do té doby bude o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pozemních staveb jasno.
Přeji vám hezké dny na závěr roku a optimističtější vyhlídky do roku následujícího. Podle statistiky
a ekonomů se krize odrazila ode dna a hospodářství stoupá směrem vzhůru. Podle nás projektantů
jsme dna ještě nedosáhli a především stavebnictví
se bude příští rok dále potápět.
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové
Miroslava Dolanová
tajemnice oblasti Hradec Králové
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Pardubice

4.2. Stavby inženýrské a dopravní, veřejná prostranství – veřejná prostranství: zámek Moravská
Třebová – Cesta od renesance k baroku.

Činnosti v Pardubicích dominovala soutěž
Stavba roku a dopravní témata.

Porota navíc udělila dvě čestná uznání:
• čestné uznání za zdařilou finální rekonstrukci
Plaveckého areálu Pardubice v kategorii Stavby
občanské vybavenosti;
• čestné uznání za atraktivní i technicky velmi
vtipné řešení účelové průmyslové stavby vodojemu v Léčebných lázních Lázně Bohdaneč v kategorii Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní
hospodářství.

S tavba roku 2 0 1 3
v  Pardubickém kraji
V podvečer 25. září 2013 vyvrcholila v sále Jana
Kašpara v budově Pardubického kraje – Reálce
soutěž Stavba roku 2013 v Pardubickém kraji slavnostním předáním titulů a cen soutěžním týmům.
Do probíhajícího 6. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 22 staveb ve 4 kategoriích. Podle slov
předsedy poroty Ing.  Romana Línka bylo v některých kategoriích obtížné najít toho nejlepšího
nebo porovnávat zcela rozdílné stavby. Proto se
v průběhu hodnocení dvě kategorie ještě rozdělily
– u občanské vybavenosti na novostavby a rekonstrukce, a zvlášť byly také hodnoceny dopravní
stavby a veřejná prostranství. Z toho důvodu porota předala šest titulů Stavba roku 2013 v Pardubickém kraji. Ocenění v jednotlivých kategoriích:
1. Rodinné a bytové domy: fara Dašice;
2.1. Stavby občanské vybavenosti – novostavby:
Wellness centrum v hotelu Jezerka;
2.2. Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce:
IT centrum Univerzity Pardubice;
3. Stavby průmyslu, zemědělské a vodního hospodářství: ECOREC Prachovice;
4.1. Stavby inženýrské a dopravní, veřejná prostranství – dopravní stavby: Technické zázemí civilního letiště Pardubice a rozšíření pohybových
ploch;

Porota soutěže Stavba roku Pardubického kraje

Dopravní stavby – modernizace a rozšíření civilní
části pardubického letiště

Zároveň i veřejnost, v tomto ročníku poprvé,
měla možnost vyjádřit se k soutěžním stavbám
prostřednictvím ankety na webových stránkách
soutěže. Jednoznačně nejlépe vyhodnotila veřejnost (ziskem 47 % hlasů) rekonstrukci historické
budovy Univerzity Pardubice na IT centrum, proto
vedle titulu Stavba roku 2013 v Pardubickém kraji získal soutěžní tým i Cenu veřejnosti v podobě
perníkové chaloupky.
Příjemný společenský večer byl příjemně zakončen
přátelskými rozhovory nad dobrým jídlem a pitím.

C Ž V pořádané oblastí
Pardubice

s Ing. Marcelou Pavlovou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Novely prováděcích vyhlášek zákona č. 183/2006 Sb. (2. října 2013, hotel
Labe) projevilo zájem 59 našich členů a deset osob
z úřadů a firem. Tímto seminářem jsme navázali
na prosincový seminář Novela zákona č. 183/2006
Sb. (stavební zákon) – zákon č. 350/2012 Sb. Těžištěm semináře byl výklad vyhlášek č. 62/2013
Sb. a 431/2012 Sb., které vyšly ve sbírce zákonů
až během prosince 2012 a jara 2013 a detailní výklad oprávněností AT a AS k vybraným činnostem
ve výstavbě v autorizačním oboru PS.
Kontroly DAO
Dne 24. září jsme pozvali do naší kanceláře osmnáct autorizovaných osob na kontroly deníků.
Ing. Burša i Ing. Loukota, kteří se kontrol účastnili, byli příjemně překvapeni, protože historicky
poprvé se stalo, že všichni oslovení zareagovali.
Dvě osoby se sice omluvily, ale s dostatečným
předstihem. Ostatních šestnáct osob se dostavilo.
Oblastní kancelář Pardubice zve své členy
na 21. řádnou valnou hromadu oblasti, která
se koná 13. ledna 2014 v 15.00 hod. v Kongresovém sálu Domu techniky, nám. Republiky
2686, Pardubice.
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti Pardubice

Druhé pololetí jsme otevřeli hned 5. září spolupořádáním Dopravní konference v AFI Palace
v Pardubicích pod záštitou Ministerstva dopravy
ČR a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina
Netolického. Jak již udává název, účastníci z řad
ČKAIT byli především dopravní inženýři a technici, dále představitelé státní správy a samosprávy,
zástupci zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a další zájemci z podnikatelské sféry. Hned následující den v pátek 6. září jako součást Dopravní
konference proběhl na SÚS Pardubického kraje
Silniční veletrh, kde jsme měli svůj prezentační
stánek.

Olomouc

Na další akci, exkurzi na stavební veletrh FOR
ARCH Praha, se nás 17. září 2013 sešlo pouhých
dvanáct. Po loňských jednadvaceti zúčastněných
jsme čekali trochu vyšší zájem. Do budoucna
máme obavy, zda nebudeme nuceni tuto tradiční akci pro malý zájem zrušit. Naopak o seminář

Č innost oblastní
kanceláře a v ý boru
oblasti v roce 2 0 1 3

Prezentační stánek oblasti ČKAIT Pardubice

V Olomouci informuje Komora stavební
úřady, spolupracuje na obnově
po povodních a naplňuje programy
celoživotního vzdělávání.

Na oblasti se všechny aktivity a povinnosti
odvíjely od standardních úkolů vyplývajících
ze statutu OK, z usnesení a diskusních příspěvků z valné hromady a aktuálních požadavků členů oblasti odsouhlasených VO.
Stavba Olomouckého kraje 2012
Spolupráce s krajským úřadem při této soutěži trvá již deset let. Podrobněji jsme o ní
informovali v Z+i č. 2/2013. Kolegiálně spolupracujeme u soutěže s OP ČSSI, SPS a ČKA.
Z oceněných staveb z Olomouckého kraje roku
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pomínkovali, že postrádají zpětnou informační
vazbu. Po diskusi členové VO odsouhlasili pořádání regionální Ceny ČKAIT v termínu soutěže
Stavba Olomouckého kraje.

Galerie Moritz, nominovaná do soutěže Stavba
roku 2012
2012 postoupila jedna stavba mezi patnáct
v celostátní soutěži Stavba roku.
Stavební úřady a spolupráce
Na oblasti realizujeme koordinovaný postup
SIA – Regionální rada výstavby vůči veřejné
správě.
Na pracovní poradě obecních stavebních úřadů Olomouckého kraje jsem přítomné seznámila s obsahem PROFESIS 2012 a rovněž ho
všem předala zpracovaný na DVD. Upozornila jsem na společné stanovisko Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a ČKAIT k § 19 zákona
č. 360/1992 Sb., který rozšiřuje působnost autorizovaného technika. Spolupráce se stavebními úřady přináší ovoce, vyřešilo se nedorozumění a dotazy na oprávnění autorizovaného
technika.
Na odborné poradě stavebních úřadů Ministerstva obrany ČR, která se konala v Olomouci
a kam jsem byla pozvaná, jsem výše zmíněné
informace zopakovala, dále jsme pokračovali
panelovou diskusí.
Aktualizace smlouvy o vzájemné spolupráci
Olomouckého kraje a OK ČKAIT
Původní smlouva z roku 2002 byla v tomto roce
vzájemně doplněna, odsouhlasena VO a podepsána hejtmanem kraje Ing. Jiřím Rozbořilem.
Pro krizové štáby kraje pravidelně aktualizujeme seznam statiků Olomouckého kraje a pro
naléhavou potřebu mají seznam k dispozici
i stavebními úřady.
Proč být v ČKAIT?
To je pracovní název dokumentu, který předložil
VO jeho člen. Dokument má oddíly:
• povinnosti a závazky člena ČKAIT;
• bonusy a výhody pro člena ČKAIT;
• vyplatí se být v ČKAIT.

Stavební obnova objektů poškozených
povodní
V souvislosti se záplavami v Čechách ČKAIT
znovu vydala brožuru, kterou jsme na oblasti
zpracovali jako zkušenosti z likvidace povodňových škod po záplavách v roce 1997 na Moravě.
Texty a návody byly aktuální a nás těší, že se
mohly použít.
Zkušební komise pro obor pozemní stavby
Na návrh oblasti byla navržena novou členkou
zkušební komise Ing. Jana Nováková. Další návrh na člena zkušební komise pro obor statika
a dynamika staveb byl zaslán z oblasti do kanceláře Praha.
Industriální topografie Olomouckého kraje
Publikace, kterou oblast podpořila, byla pokřtěna na Národním zahájení Dnů evropského dědictví 2013 v Olomouci dne 7. září 2013. Publikace
pokračuje v systematickém mapování průmyslové architektury a technických staveb v krajích
ČR. V Olomouckém kraji lokalizuje a identifikuje 757 budov k novému využití průmyslového
dědictví. V rámci vydání jsme spolupracovali
s Ing.  Svatoplukem Zídkem a Dr.  Benjaminem
Fragnerem.
Návrh nového územního plánu Olomouce
Na schůzkách VO probíhá diskuse, návrhy na řešení zejména v textové části a sledování termínu veřejného projednávání zapracovaných
připomínek. Zatím termín stanoven není. V současné době probíhá vyhodnocování podaných
připomínek a námitek. Tak úkol pro VO pokračuje. Je žádoucí, aby členové oblasti návrhu
územního plánu věnovali pozornost. Vše je zveřejněno na webových stránkách olomouckého
magistrátu.
Střední průmyslová škola stavební v Lipníku
nad Bečvou
SPŠ slavila šedesát let své existence. Na pozvání
ředitele školy Ing. Viléma Zeinera jsme se oslav
dne 21. září 2013 jako čestní hosté zúčastnili.
Oslavy se odehrávaly nejen ve škole, která se

Záměrem tohoto dokumentu je zhodnocení objektivního obrazu a činnosti Komory a význam
pro členy. Je to pracovní materiál, který po odsouhlasení VO předáme k projednání představenstvu Komory.
Cena ČKAIT 2012
Do soutěže byly z oblasti přihlášené dva projekty. I když nebyly oceněné, tak autoři na OK při-
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Střední průmyslová škola stavební v Lipníku
nad Bečvou

události v oblastech

po stránce odborné i společenské profesionálně
připravila, ale zapojilo se i celé město.
OK byla oslovena a požádána o přednášku a informaci pro studenty o ČKAIT, velmi rádi vyhovíme.
Celoživotní vzdělávání a odborné exkurze
Zachováváme termíny a časy přednášek, které se osvědčily. Tématům a přednášejícím věnujeme na oblasti zvýšenou pozornost a úsilí. Podle návštěvnosti a pozornosti účastníků
přednášek je o CŽV na oblasti zájem. Členové
s úspěchem používají přihlašování přes webové
stránky www.ckait.cz – termínová listina a také
na těchto stránkách v předstihu najdou zveřejněné všechny odborné akce. Pro první pololetí
2014 připravujeme přednášky zaměřené na novou legislativu i nové technologie ve výstavbě.
Odborné exkurze zařazujeme podle aktuální
rozestavěnosti a odborné zajímavosti investic
v regionu. Po první exkurzi na největší investici
v Olomouci – Galerie Šantovka – jsme usilovali
o nový termín odborné exkurze v dalším stupni
rozestavěnosti a dokončovacích prací. Z ohleduplnosti k velké vytíženosti všech zúčastněných realizátorů jsme od této exkurze upustili.
Odborně zajímavá byla exkurze na dostavbu budovy Slovanského gymnázia v Olomouci, stavba
hotelu CLARION a CPT CITY CENTER, a pro profesi elektro zejména technologická zabezpečení
vysokoškolského kampusu v Olomouci.
V prosinci se uskuteční odborná exkurze a společenské setkání na dostavbu pavilonu A – Flora Olomouc. Při dostatečném zájmu proběhne
odborná exkurze na stavební úpravy a rekonstrukci Velehradu. Všechny akce organizujeme

Galerie Šantovka v Olomouci (vizualizace)
ve spolupráci s OP ČSSI.
Investiční záměry
Investiční záměry, které sledujeme a o kterých
víme:
• Rekonstrukce nádraží ČD v Olomouci;
• Revitalizace areálu bývalých Moravskoslezských dřevařských závodů;
• Nová tramvajová trať, další etapa;
• Nový technologický park, směr Brno;
• Termální akvapark Velké Losiny;
• Protipovodňové úpravy, další etapa.
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Podrobnější informace o činnosti kanceláře a VO
bude podána na valné hromadě oblasti v úterý
21. ledna 2014 v 15.30 hod. na Právnické fakultě, třída 17. listopadu v Olomouci. Srdečně vás na valnou hromadu zveme a vítáme vaše
náměty na témata odborných akcí. Pro dobrou
a rychlou komunikaci prosíme o nahlašování
změny adres, e-mailů a telefonů.
Ing. Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti Olomouc

Jihlava
Jihlava žije stavařinou jak ve spolupráci
s městem a krajem, tak nabídkou
programů pro členy ČKAIT.

P r ů bě ž ná zpráva
o činnosti za rok 2 0 1 3
Probíhající rok 2013 vstoupil do posledního
čtvrtletí, je proto čas na předběžnou rekapitulaci. Kraj Vysočina, stejně jako celou naši
zemi, stále tíží recese ve stavebnictví, která se
logicky promítá do recese v práci projektantů.
Pokud jsme loni naivně doufali, že v roce příštím nastanou lepší časy, nestalo se tak. Hluboká likvidace trhu dodavatelského i projektantského probíhá zejména zevnitř – podbízením
neboli nabízením nesmyslných cen za nabízené práce. Tento proces podporují dokonce
některé centrální úřady a samosprávy, které si
libují v prosazování nejnižší nabídkové ceny.
Je na zvážení, zdali tyto snahy nejsou protiprávní. Vždyť takto nabídnutá cena nemůže
v žádném případě vyprodukovat zisk, a proto
také nikdo nemůže uhradit daň z příjmu, nehledě na to, že také DPH z takto stanovených
cen je nepřiměřeně nízká. Na obojí ve skutečnosti doplácí státní pokladna. Doposud se nám
nepodařilo najít řešení této kritické situace.
Pouhý apel na naše členy bohužel nestačí, razantní akce se všichni bojí. Přesto tuto výzvu
opět zopakuji: Vážení kolegové, uvědomme si
vážnost situace, kdy jsou po nás požadovány
projekty vysoké kvality za minimální, nereálnou cenu, kdy ručíme za parametry projektu
svojí pověstí a svými majetky, kdy nemáme finanční prostředky na kvalitní a všeobsahující
pojistky a kdy se zároveň dobrovolně podřizujeme diktátu vlastní konkurence a nabízíme
svoji práci za n-tinu normální ceny. Za co nám
prodají naši dodavatelé legální software, benzin a naftu do aut, poplatky za připojení na IT
sítě a další? Za n-tinu normální ceny? A co
zpracovatelé studií, posudků, expertíz a dal-
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ších příloh, které neustále přibývají do standardních projektových dokumentací? Těm zaplatíme n-tinu nebo snad nic? Snad ještě není
pozdě, ve jménu naší těžce zkoušené profese
a našich budoucích kolegů – projektantů musíme konat.
		
Smlouva o spolupráci
Dlouholeté pozitivní vztahy s Krajským úřadem
Kraje Vysočina byly potvrzeny podepsáním
smlouvy o spolupráci mezi ČKAIT oblastí Jihlava a Krajem Vysočina. Tato smlouva obsahuje
také následující text, který může být inspirací
pro ostatní kraje naší země: ČKAIT bude na vyžádání poskytovat Kraji Vysočina odborníky,
stanoviska, případně další podporu týkající se
především námětů při věcném řešení problémů, a to zejména v těchto oblastech:
• expertizy veřejných zakázek;
• dopravní a inženýrská infrastruktura;
• územní plánování;
• řešení havarijních událostí;
• expertizy ve stavebně povolovacích řízeních.
Semináře
Dne 10. července 2013 proběhl v Jihlavě seminář na téma Nová zelená úsporám 2013 (NZÚ
2013), kterého se zúčastnilo cca 50 účastníků.
Seminář proběhl těsně po vyhlášení programu
a cca 1 měsíc před počátkem podávání žádostí,
které bylo zahájeno 12. srpna 2013. Program
NZÚ 2013 je v současné době otevřen v první
výzvě. Očekávaný ohlas však nenastal, čerpání
probíhá velmi pomalu.
Do konce letošního roku proběhnou další dva
semináře: Nový občanský zákoník ve stavební
praxi a Zkvalitnění prostředí pro občany s postižením.
Exkurze do Toskánska
V květnu jsme uspořádali šestidenní exkurzi
do Toskánska. Bohatý odborný a kulturní program byl zaměřen na historické stavby, jejich
opravy, na principy udržitelnosti a využitelnosti památek v současné době. Již po několikáté jsme měli velkou potřebu na tyto exkurze zvát pracovníky NPÚ, aby si v praxi ověřili
možná a vtipná řešení, která z historických
staveb dělají stavby živé, funkční, zajímavé
a navštěvované. Příkladem může být vybudování prosklené kavárny s nádherným výhledem
na centrum Florencie na střeše stoleté budovy
hotelu. Na mnoha místech města se vyskytují
skleněné prvky vstupních portálů, oken nebo
pergol, kterým by čeští památkáři vůbec nedali
šanci vzniknout. A ony existují, slouží a jsou
zajímavé a krásné.
Technickým vrcholem exkurze však byla návštěva mekky mramoru – Carrary. Každý stavař navštívil kamenolom. V kamenolomech se
těží surovina z jámy, zahloubené v rovinatém
terénu nebo těžba probíhá ukusováním úpatí
hory. V Carraře používají padesát let jiný princip – důlní těžbu ve středu mramorové hory.

Mikrobus vyveze návštěvníka horizontální štolou několik set metrů dlouhou do nitra hory.
Uprostřed hory se nacházejí neskutečně krásné
mramorové dómy, široké a vysoké desítky metrů, dlouhé stovky metrů. Stojíte na nejkvalitnějším mramoru, tentýž mramor je nad vámi
a vedle vás. To vše bez jediné podpory, nosníku či sloupu.
Popis technologie těžby kvádrů přesahuje
možnosti tohoto příspěvku, je velmi zajímavý
a technicky dokonalý. Stejně tak doprava těchto dvanáct metrů dlouhých bloků z místa těžby
do civilizace.
Exkurze do Spišské Nové Vsi
Připravujeme podzimní exkurzi do Spišské
Nové Vsi. Je to poslední, doposud nenavštívené město z partnerských měst Havlíčkova
Brodu. Před léty jsme zavítali do holandského Brielle, loni do tyrolského Brixenu. Všechny tyto exkurze byly velmi zajímavé, spojené
s návštěvou radnic, seznámením s územními
plány a investičními záměry měst. Nechyběly
ani kontakty s místními projekčními kancelářemi. Předpokládáme, že stejný program nás
čeká také ve Spišské Nové Vsi.
Dluhy do budoucnosti
Doposud se nám nepodařilo pořádat výjezdní zasedání výboru oblasti po jednotlivých
okresních městech. Hodláme na tyto výjezdní zasedání zvát všechny členy ČKAIT, sídlící
v příslušném okrese a všechny stavební úřady.
Předpokládáme, že tato snaha přijít k našim
členům co nejblíže se nám v budoucnu vyplatí.
Co dál ve stavebnictví
V příštím roce proběhnou volby vrcholných
orgánů ČKAIT. Je proto vhodný čas k diskusi
o stavu našeho oboru a o oblastech, na které
bude dobré se zaměřit, kde bude možné nebo
nutné navrhovat a prosazovat řešení jednotlivých problémů. Působení ČKAIT je velmi
široké, zahrnuje oblasti projektování – navrhování staveb, provádění staveb a inženýrskou
činnost. Zatímco většina našich aktivit směřuje do oblasti první, provádění staveb není
předmětem našeho primárního zájmu, stavbyvedoucí však v současné době představuje
ohrožený druh, kterému zákon ukládá mnoho
povinností a který si zcela určitě zasluhuje
větší péči. Inženýrská činnost se v průběhu
času stala díky nešťastné klasifikaci v živnostenském zákoně (nevyhrazená činnost) popelkou našeho zájmu, přičemž však její vliv
na stavebnictví neustále roste. Musíme proto
usilovat o změnu a zahrnutí této činnosti pod
křídla ČKAIT.
Náměty, které si zasluhují pozornost:
• Stav trhu projektových prací, honoráře
projektantů, kvalita projektů, odpovědnost
za provedenou práci, pojištění projekční činnosti.
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• Aplikace občanského zákoníku do stavební
a projekční praxe.
Rok 2014 bude v projektování a inženýrské
činnosti rokem revolučním aplikací nového
občanského zákoníku, který významně změní
pravidla, postupy a zvyklosti, zažité v naší
projekční a investorské praxi. Příprava na tuto
změnu je nezbytná a nutná.
• Autorizovaní inspektoři a jejich uplatnění
po novele stavebního zákona.
Novela stavebního zákona výrazně zasáhla
do kompetencí autorizovaných inspektorů
v oblasti povolování staveb. Úprava prakticky
znemožnila časově ohraničit datum možného
zahájení stavby, přičemž nejkratší možný termín je 30 dnů od vydání certifikátu, není však
do 30. dne jisté, zda tento stav nastane. Proto
tento způsob povolení stavby přestal být pro
klienty zajímavý.
Kompetence autorizovaného inspektora jsou
však mnohem širší. Nejzajímavějším prostorem pro jejich působení bude supervize, kdy
budou dohlížet na komplexní investiční proces
od záměru, přes studie, umisťování staveb, povolování staveb, dozorování průběhu výstavby,
kolaudace a uvádění stavby do provozu, dozor nad provozováním, udržováním až po konečnou likvidaci. Předpokládám, že v průběhu času se stanou partnery stavebníků, ale
také stavebních úřadů při řešení technických
i právních problémů, vyskytujících se při zrodu, existenci i likvidaci stavebního díla.
• S tavebnictví, ČKAIT a média.
Naší slabinou je malá informovanost veřejnosti. Musíme se více otevřít, naučit se komunikovat s médii a nespoléhat na negativní zprávy.
• Dotační tituly MŽP, MMR a MPO, spolupráce
při jejich přípravě a vyhlášení. Podpora zpra-

covatelům žádostí. Stále žijeme v čase dotací.
Mnohé dotace jsou spojeny se stavební činností a činností projektanta. Musíme proto
spolupracovat s vyhlašovateli již od počátku
programu, stejně tak je nutné vyškolit zpracovatele v co nejrychleji možném čase.
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Aktuální a životně důležité téma, na kterém
závisí budoucí existence profese projektanta.
Musíme přesvědčit sami sebe, klienty, státní
správu, samosprávu o nutné kvalitě naší práce
a o přiměřených nákladech, potřebných pro zajištění nutné kvality.
• Prohloubení součinnosti s orgány samosprávy
a státní správy.
Samospráva, poslanecká sněmovna, senát,
vláda, ministerstva, kraje, města a obce jsou
určujícími místy pro naše podnikání. Jenom neustálý kontakt, součinnost a průběžné pozitivní
ovlivňování zajistí, že legislativní proces nebude namířen proti naší profesi a že bude ve prospěch společnosti. Znamená to trvalé působení
ve všech těchto orgánech, hledání kontaktů,
zajišťování informací a jednání na všech možných úrovních.
• Rozsahy autorizačních oborů, překrývání autorizací, působnost autorizovaného technika
a stavitele.
Stále se nedořešila problematika rozsahů, překrývání a působení autorizovaných osob. Tento
proces skončí v okamžiku, kdy pravidla pochopí
všechny stavební úřady a všechny autorizované
osoby.
• Regenerace oboru energetické auditorství.
Novela zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona
č. 318/2012 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky,
která se mimo jiné promítla do programu Nová
zelená úsporám 2013, způsobila bouři v řadách
projektantů, kteří zpracovávali žádosti do programu Zelená úsporám 2009 a kteří v NZÚ 2013
mají velice omezené kompetence, protože nemohou zpracovávat energetické posudky. Je proto
vhodná doba revidovat původní autorizaci, vytvořit autorizaci novou pod názvem energetické
hodnocení budov a vstoupit do jednání s MPO.

Rád bych, abychom o všech výše zmíněných
námětech a i o těch vašich rozvinuli diskusi,
máme k tomu prostor na valných hromadách
oblastí. Přejeme si, aby nově zvolené představenstvo získalo těmito diskusemi zformovaný mandát problémy řešit. Pokud za předsedou ČKAIT při jeho jednání s ministrem stojí
30 000 členů a oba jednající tento fakt vnímají, je pozice předsedy neopomenutelná.
Ing. Karel Vaverka
člen představenstva ČKAIT
zástupce předsedy oblasti Jihlava

Ú mrtí I n g .  Jana
Konicara
Oznamujeme všem kolegům, že
26. října 2013 opustil po těžké nemoci naše
řady Ing. Jan Konicar – dlouholetý člen Komory, bývalý člen představenstva, zakládající člen
a předseda výboru oblasti Jihlava.
výbor oblasti Jihlava

Právní podpora pro členy ČKAIT
Dotazy ke zveřejnění vybrala Ing. Hedviga Klepáčková, vedoucí
Střediska legislativně právního ČKAIT.

I . AU TO R S K Á P R ÁVA – P O K R AČ OVÁ N Í Č . 4
V tomto čísle Z+i zveřejňujeme poslední část Stanovisek k problematice
autorskoprávní ochrany architektonických děl ve výstavbě vypracované
Českou společností pro stavební právo (celé znění stanoviska je již zveřejněné na webových stránkách Komory v rubrice Často kladené dotazy).
6. Podle § 3 AZ se ochrana podle práva autorského nevztahuje na úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy,
veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně
úředního překladu takového díla ... Podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě .... § 13 odst. 3
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opatřuje autorizovaná osoba dokumenty související s výkonem její
činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž
je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě svou specializaci a svou autorizací. Podle § 13 odst. 5 dokumenty označené autorizovanou osobou podle
odst. 3 jsou pro úřední účely veřejnými listinami. Autorizovaná osoba
má za povinnost označit uvedeným způsobem projektovou dokumentaci, kterou zpracovala. Je, nebo není tato projektová dokumentace
(návrh stavby nesoucí znaky autorského díla podle § 2 autorského
zákona) autorským dílem?
Dokumenty podle zmíněného § 13 zákona 360/1992 Sb. mohou být například územně plánovací podklady, pokud jsou architektonickým dílem
(např. územní studie), dokumentace pro územní řízení nebo dokumentace pro stavební povolení. Je-li jejich součástí architektonické dílo, je
chráněno autorským právem. Užití takové dokumentace v rámci veřejnoprávních řízení, jejichž účelem a cílem je ověření a potvrzení způsobilosti k zhotovení stavby, nezbavuje architektonické dílo jeho povahy
jako autorského díla ani jeho ochrany podle autorského zákona. Nejde
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tedy o úřední dílo ve smyslu § 3 autorského zákona. Označení těchto děl
autorizovanou osobou pro účely uvedeného veřejnoprávního řízení však
jejich autorskou ochranu do určité míry oslabuje, a to podle § 34 autorského zákona, neboť se na ně vztahuje tzv. úřední a zpravodajská licence
upravená v tomto ustanovení: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
užije v odůvodněné míře dílo na základě zákona …pro soudní nebo správní
řízení nebo k jinému úřednímu účelu…“ (§ 34 písm. a) autorského zákona). Úřední a zpravodajská licence samozřejmě nezahrnuje oprávnění dílo
měnit nebo užít k jinému než úřednímu účelu.
7. V oddíle 3 autorského zákona Bezúplatné zákonné licence se v § 34
uvádí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné
míře dílo užije k úřednímu účelu na základě zákona. Tento výklad byl
v praxi použit k územnímu plánu, který obec vydává formou závazné
vyhlášky (stanovisko odboru MMR ČR). Je tento výklad správný?
Územní plán je vydáván opatřením obecné povahy podle správního řádu
(§ 43 stavebního zákona). Opatření obecné povahy je podle § 3 písm. a)
autorského zákona úředním dílem, na něž se nevztahuje autorskoprávní
ochrana. Jde o absolutní výluku z autorskoprávní ochrany, nikoli o zákonnou licenci.
Nicméně je třeba vzít v úvahu, že v průběhu vytváření územního plánu mohou vznikat architektonická díla a tak se mohou stát i součástí
územního plánu. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, tj. že jde o výluku
z autorskoprávní ochrany, okamžikem vydání územního plánu jako opatření obecné povahy dochází k „zúřednění“ díla a tímto okamžikem zaniká
případná autorskoprávní ochrana a dílo se stává autorskoprávně volné.
Odborná literatura k tomu vysvětluje: S ohledem na ústavněprávní základy
autorskoprávní ochrany u nás (srov. zejm. čl. 11 a 34 LPS) nelze dovozovat
jinak, než že k takovému zásahu do subjektivního autorského práva může
dojít zásadně pouze se souhlasem autora (popř. jiného majitele či vykonavatele majetkových autorských práv). Ve smyslu čl. 11 LPS se tak může stát
pouze tehdy, pokud příslušná osoba (zpravidla stát či jednotka územní samosprávy) nabyla oprávnění s dílem tímto způsobem naložit (tzn. zúřednit
je). Může se tak stát především na základě výslovného či konkludentního
souhlasu majitele děl, popř. v souvislosti se zvláštním autorskoprávním režimem některých děl, jako jsou díla zaměstnanecká, díla kolektivní nebo díla
na objednávku či díla soutěžní.
Z toho lze dovozovat, že územní plán vyhlášený jako opatření obecné
povahy je vyloučen z autorskoprávní ochrany. Ovšem pokud je do něho zahrnuto architektonické dílo, je nezbytné, aby k jeho užití získala příslušná
obec licenci na základě smlouvy o dílo na zpracování územního plánu
a za tímto účelem je pak oprávněna architektonické dílo užít.
8. V případě digitální podoby projektové dokumentace se může jednat o databázi ve smyslu § 88 autorského zákona – pokud je na základě smlouvy o dílo předávána projektová dokumentace v digitální
formě, lze uvažovat o tom, že se předává ve formě databáze?
Odpověď na tuto otázku je obdobná, jako v případě otázky týkající se
souborných děl. Podle § 88 odst. 1 autorského zákona databází je soubor
nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky
uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Podstatou je opět uspořádání na sobě nezávislých děl či jiných prvků. Skutečnost, že se projektová
dokumentace odevzdává v digitální podobě, z ní nedělá databázi. Pokud
některé části projektové dokumentace splňují znaky autorského díla, jsou
tyto části autorskoprávně chráněny bez ohledu na to, na jakém nosiči
jsou předávány.
9. Projektová dokumentace se obvykle zpracovává pro klienta na objednávku (zhotovitelem je projektová kancelář, architektonický ateliér), případně v pracovněprávním poměru projektanta k zaměstnavateli (v projektové kanceláři, architektonickému ateliéru). Jak se
uplatní ustanovení autorského zákona o díle zaměstnaneckém (§ 58
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AZ), o díle vytvořeném na objednávku a soutěžním díle (§ 61), o kolektivním díle (§ 59) u díla architektonického?
Režim zhotoveného díla bude záviset na tom, v jakém vztahu se dílo
zpracovává, kdo je objednatelem díla a kdo zhotovitelem. Pokud by mělo
jít o případ, kdy objednatelem díla je např. vlastník nebo investor stavby
a zhotovitelem osoba odlišná od autora, např. projektová kancelář jako
zaměstnavatel autora (právnická osoba), půjde o běžný občanskoprávní
nebo obchodněprávní vztah a uplatní se příslušná ustanovení o smlouvě o dílo podle občanského nebo obchodního zákoníku. Ve vztahu autor
a jeho zaměstnavatel půjde o dílo zaměstnanecké. Vykonavatelem autorských práv k dílu bude zaměstnavatel autora a ten by mohl se souhlasem autora postoupit na objednatele výkon majetkových autorských práv
(o tom by se mohl s objednatelem dohodnout v příslušné smlouvě o dílo).
Zaměstnanecké dílo
Jak bylo řečeno, ve vztahu mezi projektovou kanceláří, která je vůči klientovi (objednateli) zhotovitelem díla a autorem, zaměstnancem, půjde
o dílo zaměstnanecké ve smyslu § 58 autorského zákona. Podle odst. 1
tohoto ustanovení platí (pokud není sjednáno jinak), že zaměstnavatel
vykonává svým jménem a na svůj účet autora majetková práva k dílu,
které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem. Pracovněprávním vztahem se rozumí
pracovní poměr i pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení
práce či dohodou o pracovní činnosti. Zaměstnavateli a nikoliv autorovi,
zaměstnanci, náleží majetková práva, tzn. zaměstnavatel je od okamžiku vytvoření zaměstnaneckého díla především výlučně oprávněn s dílem
nakládat (zejména uzavírat licenční smlouvy) a vybírat za užití zaměstnaneckého díla odměnu. Autorovi, zaměstnanci, náleží jen osobnostní
práva, navíc ovšem omezená vyvratitelnými právními domněnkami, podle
nichž zaměstnavatel může zaměstnanecké dílo zveřejnit, upravovat, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného
a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a také může nehotové zaměstnanecké dílo za určitých podmínek dokončit. Zaměstnanci náleží právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna
dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému
dílu a významu takového díla pro dosažení zisku.
Dílo na objednávku a dílo soutěžní
O tento případ půjde, pokud dílo je vytvářeno na základě smlouvy mezi
objednatelem a autorem, který sám dílo zhotovuje, a to v jiném než pracovněprávním či obdobném vztahu, tj. na základě smlouvy o dílo podle
obchodního nebo občanského zákoníku.
Objednateli svědčí zákonná vyvratitelná domněnka poskytnutí licence
k užití díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo. Jeho postavení je
tedy právně slabší než postavení zaměstnavatele v případě děl zaměstnaneckých. Získává jen licenci k užití díla. Proto také, není-li sjednáno
jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci
jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. Výlučná
osobnostní práva zůstávají autorovi zachována. Podobné postavení má
objednatel díla soutěžního, tj. díla vytvořeného pro účely soutěže.
Dílo kolektivní
Tento režim přichází v úvahu v případě, kdy objednatel uzavírá smlouvu
o zhotovení architektonického díla podle obchodního nebo občanského
zákoníku přímo s několika autory. Kolektivní díla se z hlediska jejich autorskoprávního režimu považují za díla zaměstnanecká, i když nejsou vytvářena v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru. Objednatel má
tedy stejně silné postavení jako zaměstnavatel v případě vytváření díla
ve zmíněném pracovněprávním či obdobném poměru.
10. Stavba se provádí podle určitého projektu (projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení a dokumentace pro provádění stavby). Vlastník prováděné stavby má podle stavebního zákona (§ 118)
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právo změnit v průběhu provádění stavby svůj záměr (změna stavby
před dokončením). Může se projektant, který zpracoval projektovou
dokumentaci, bránit vůči této změně s odvoláním na autorská práva?
Vlastník stavby při realizaci svých oprávnění podle stavebního zákona
musí respektovat i příslušnou autorskoprávní úpravu. Pokud by tedy mělo
dojít uvažovanou změnou stavby před dokončením podle § 118 stavebního zákona ke změně zpracování architektonického díla, je k takové změně
třeba souhlasu autora. To znamená, že pokud je projektová dokumentace
architektonickým dílem požívajícím autorské ochrany, musí s takovým zásahem do svého autorského práva souhlasit autor (projektant). V konkrétním případě je však třeba posoudit, na základě jakého právního režimu
bylo architektonické dílo zhotoveno (viz výše) a zda zpracovatel projektové dokumentace má, či nemá dostatečná licenční oprávnění ke změně
architektonického díla, tj. například, zda nedošlo k cesi jeho práv, jak je
tomu v případě děl zaměstnaneckých.
Projektant, který má autorská práva, se může uvažované změně bránit,
tj. vázat ji na svůj souhlas. Pokud souhlas nedá a ke změně přesto dojde,
bude to znamenat zásah do jeho autorského práva a on může k ochraně
využít právních prostředků, které mu autorský zákon dává. Může se domáhat zejména
• určení svého autorství;
• zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování nebo neoprávněného zásahu do svého práva;
• sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu
neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu
a rozsahu neoprávněného užití;
• odstranění následků zásahu do práva;
• vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku odměny, která by
byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání
s autorským dílem;
• poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou
újmu, zejména omluvou, zadostiučiněním v penězích.
Kromě toho, nedotčeno zůstává jeho právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů (§ 40
odst. 4 autorského zákona).
Porušování autorských práv je rovněž stíháno jako správní delikt podle
autorského zákona. Některé případy porušování tvoří skutkovou podstatu
trestného činu.
11. Je projektová dokumentace v elektronické podobě autorským dílem?
Jak bylo uvedeno v odpovědi na otázku 1 v předchozích číslech, předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké,
které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale
nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Bude-li tedy
projektová dokumentace autorským dílem ve smyslu autorského zákona,
bude jím i projektová dokumentace vyjádřená v elektronické podobě.

II. RŮZNÉ
1. Předseda ČKAIT se v červnu 2013 následujícím dopisem obrátil
na ředitele odboru územního plánování MMR ČR.
V současné době Magistrát hl. m. Prahy, v souladu se zmocněním vyplývajícím ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, pořizuje územní
plán hlavního města Prahy.
Podle informací, kterých se mi dostalo, je uvažováno o tom, že územním plánem bude vymezeno území, ve kterém musí architektonickou
část projektové dokumentace vypracovat pouze autorizovaný architekt.
Jsem toho názoru, že tato snaha je v rozporu s rozsahem územního plánování podle § 19 stavebního zákona a § 43 téhož zákona, který upřesňuje

31

|

právo

obsah a účel územního plánu. Konkrétní úkoly, kterými se musí pořizovatel zabývat, musí být v relevanci s cílem zmíněných ustanovení.
Smyslem ani cílem územního plánování není stanovit, kdo jedině smí
vypracovávat projektovou dokumentaci v řešeném území. Lze však, jak
lze dovodit z § 18 písm. a) zák. č. 360/1992 Sb. označit v územním plánu
pozemní stavby architektonicky či urbanisticky významné. Nevymezuje se
území, ale stavby.
Je zvlášť alarmující, že i v ostatních částech republiky se schvalují nové
územní plány, kde jsou vymezena území, kde projektovou dokumentaci
mohou zpracovávat jenom autorizovaní architekti.
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s žádostí, abyste v rozsahu svého
oprávnění vyplývajícího z § 8 a § 11 stavebního zákona vykonávat státní
dozor ve věcech územního plánování, projednal vytýkaný postup pořizování územního plánu s Magistrátem hl. m. Prahy. Není zájmem nikoho,
aby vydaný územní plán hlavního města Prahy byl opět z hlediska zákonnosti přezkoumáván soudem.
Stanovisko ředitele odboru územního plánování MMR ČR k výše uvedené
problematice z července 2013:
Děkuji za Váš dopis ze dne 28. června 2013, ve kterém uvádíte, že je
uvažováno o tom, že územním plánem bude vymezeno území, ve kterém
musí architektonickou část projektové dokumentace vypracovat pouze autorizovaný architekt. A ve kterém žádáte, abych v rozsahu svého oprávnění
vyplývajícího z § 8 a § 11 stavebního zákona vykonávat státní dozor ve věcech územního plánování, projednal vytýkaný postup pořizování územního
plánu s Magistrátem hl. m. Prahy.
Na základě Vašeho upozornění jsem uložil znovu prověřit text materiálu Územní plán hlavního města Prahy (metropolitní plán) zadání návrh
k projednání podle § 47 stavebního zákona, znění březen 2013, ke kterému MMR zaslalo Výzvu k odstranění nedostatků v zadání MPHMP podle
§ 171 odst. 3 stavebního zákona v dopise čj. 13542/2013-81 z 9. dubna
2013.
Z uvedeného prověření vyplynulo, že zadání v části II. A. 2.1. Základní
požadavky na zastavěné území, obsahuje text: vymezí Metropolitní plán
architektonicky nebo urbanisticky významné stavby a území, pro které
může zpracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze
autorizovaný architekt.
Formulace vymezí Metropolitní plán … území, pro které může zpracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt je ve smyslu Vašeho upozornění skutečně v rozporu konkrétně
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., příloha
č. 7 I. odst. 2 písm. f).
Upozornění na tento rozpor s platným právním předpisem bude bezodkladně zasláno pořizovateli územního plánu hlavního města Prahy a Vám
na vědomí.
Ve Vašem dopise rovněž uvádíte: Je zvlášť alarmující, že i v ostatních částech republiky se schvalují nové územní plány, kde jsou vymezena území,
kde projektovou dokumentaci mohou zpracovávat jenom autorizovaní architekti.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování (dále jen
ministerstvo), dosud nezaznamenalo konkrétní případ výše uvedeného vymezování území, kde projektovou dokumentaci mohou zpracovávat jenom
autorizovaní architekti. Máte-li kromě pořizovaného územního plánu hl.
m. Prahy informaci o jiném konkrétním územním plánu, ve kterém došlo
k pochybění ve smyslu Vašeho upozornění, prosím o sdělení této informace, aby mohl být každý konkrétní případ posouzen příslušným nadřízeným
orgánem územního plánování, tj. krajským úřadem. S ohledem na Vaši
konkrétní informaci zařadí ministerstvo tuto problematiku na program
metodické porady s krajskými úřady, které jsou na úseku územního plánování nadřízenými správními orgány při pořizování územních plánů.
Děkuji, že jste se v dané věci obrátil na ministerstvo, které využije svých
zákonných kompetencí při sjednocování výkonu přenesené působnosti
na úseku územního plánování s cílem, aby k výše uvedenému vymezování
území nedocházelo.
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Pozn.: Legislativní komise ČKAIT potvrzuje, že upozornění MMR ČR
na tento rozpor s platným právním předpisem bylo bezodkladně zasláno
pořizovateli územního plánu hlavního města Prahy (22. července 2013),
Krajskému úřadu Královohradeckého kraje (8. srpna 2013) a ČKAIT na vědomí.
2. V květnu 2013 předseda ČKAIT požádal ředitelku odboru stavebního
řádu MMR ČR o vydání stanoviska k následující problematice.
Obracíme se na Vás se žádostí o posouzení níže uvedené problematiky,
případně o výklad MMR ČR k ní, respektive o oponenturu našeho vyjádření
k následujícímu dotazu autorizované osoby (člena ČKAIT), který jsme obdrželi:
Je nutné v případě údržby stávající základnové stanice mobilní sítě,
v souvislosti s instalací nové technologie mobilní komunikace, tzv.
LTE (Long Term Evolution) pro rychlejší datové služby, žádat příslušný stavební úřad o povolení umístění stavby, pokud se stanice nachází
v ochranném pásmu památkové rezervace?
Údržba a rozšíření stanice na službu LTE v řešeném případě zahrnuje čtyři
možné varianty:
1. Výměna stávajících antén za nové s novou technologií, srovnatelných rozměrů.
2. Přidání výložníků na stávající nosnou konstrukci.
3. Výměna a navýšení stožáru, stále do 8 metrů celkové výšky.
4. Rozšíření počtu stožárů nesoucích antény na dané základnové stanici.
Všechny varianty jsou pro stanici, která se nachází v oblasti ochranného pásma
Památkové rezervace v hlavním městě Praze. Podle zákona č. 183/2006 Sb.
po novele zákonem č. 350/2012 Sb., §79 odst. 3), by v této lokalitě nová
stanice měla mít rozhodnutí o umístění stavby, přestože splňuje odst. 2,
písm. j) příslušného paragrafu. Týká se nutnost ÚR i zmiňovaných variant,
když původní stanice rozhodnutí má? Je tedy nutné žádat SÚ o nové ÚR
v případě uvedených variant?
Vyjádření ČKAIT:
Tazatel řeší problematiku vázanou na § 79 odst. 2 až 6) stavebního zákona
definující stavby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas. Pro vyjádření je nutno definovat, zda se v uvedených případech
jedná o stavební úpravy či udržovací práce, anebo je rozsah těchto prací již
nad rámec údržby a jedná se tedy o nové stavby, respektive se jedná o zásah a úpravu stávající stavby přesahující rozsah udržovacích prací a měnící
původní stavbu. K tomu dodáváme:
Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební
stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila
její uživatelnost.
Udržovací práce jsou práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo
bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní
památkou.
Stavební úpravy jsou úpravy stavby, kterými není zasahováno do nosných
konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani užívání stavby, nevyžaduje
se posouzení vlivu stavby na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby,
která je kulturní památkou.
Po tomto úvodu lze konstatovat:
• U variant 1 až 3 dotazu se jedná nejspíše o stavební úpravy související
s údržbou stávající stavby, pokud nové antény, výložníky a stožáry (anténní
nosiče) do výšky 8 m svými rozměry a funkcí nemají za důsledek narušení stability stavby (statické a dynamické zatížení včetně zatížení větrem
a námrazou aj.), změnu vzhledu stavby (větší rozměry anténních jednotek)
a intenzita elektromagnetického pole není vyšší než normová hodnota, respektive než schválená hodnota při uvedení do provozu (ohrožení zdraví).
Pak můžeme uplatnit § 79 odst. 6) stavebního zákona. To znamená, že
i v památkové zóně či rezervaci nebude požadováno územní rozhodnutí
nebo územní souhlas.
• U varianty 4 dotazu jsme toho názoru, že se již nejedná o údržbové práce
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či stavební úpravy, ale o novou stavbu. V takovém případě je třeba uplatnit
§ 79 odst. 3) a požadovat rozhodnutí o umístění stavby, případně územní
souhlas.
• Stavebníkovi doporučujeme požádat u všech staveb o územně plánovací
informaci (§ 21 stavebního zákona), ve které stavební úřad sdělí režim
stavby a podmínky pro její přípravu a realizaci.
Závěrem vás ještě jednou žádáme o posouzení našeho vyjádření, případně
zaslání vašeho stanoviska, které potom sdělíme tazateli.
Stanovisko ředitelky odboru stavebního řádu MMR ČR z 20. července 2013:
Obdržela jsem Vaši žádost týkající se posouzení, zda varianty úprav a rozšíření stávající základnové stanice mobilní sítě podléhají či nepodléhají
vydání územního rozhodnutí či územnímu souhlasu. Konkrétně uvádíte
čtyři varianty možných úprav, a to:
1. Výměna stávajících antén za nové s novou technologií, srovnatelných
rozměrů.
2. Přidání výložníků na stávající nosnou konstrukci.
3. Výměna a navýšení stožáru, stále do 8 metrů celkové výšky.
4. Rozšíření počtu stožárů nesoucích antény na dané základnové stanici.
Dále uvádíte, že stavba je v oblasti ochranného pásma Památkové rezervace
v hlavním městě Praze. K Vaší žádosti také přikládáte vyjádření ČKAIT, kde
u variant 1 až 3 předpokládáte, že se jedná o stavební úpravy související
s údržbou stavby, pokud nové antény, výložníky a stožáry do výše 8 m svými
rozměry a funkcí nemají za důsledek narušení stability stavby, změnu vzhledu stavby a intenzita elektromagnetického pole není vyšší než normová, respektive schválená hodnota při uvedení do provozu, a proto předpokládáte
aplikaci § 79 odst. 6 stavebního zákona, tj. že nebude vyžadováno územní
rozhodnutí ani územní souhlas. U čtvrté varianty vyjadřujete názor, že se
jedná o novou stavbu a očekáváte aplikaci § 79 odst. 3.
Podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR mimo jiné informační metodickou pomoc
vyšším územně samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením.
Není oprávněno k poskytování závazných právních výkladů, pouze v obecné rovině přijímá stanoviska k jednotné aplikaci právních předpisů ve své
působnosti.
Odbor stavebního řádu vykonává zejména metodickou činnost, usměrňuje
a sjednocuje výkon státní správy a stavebních úřadů na úseku územního
rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, podle stavebního zákona. Nemůže zasahovat do řešení konkrétních případů a nahrazovat tak příslušnost
místních orgánů veřejné správy a jejich povinnost konat v rámci věcné
působnosti, která je jim svěřena. Zda a za jakých podmínek je možné umístit stavbu, posoudí místně příslušný stavební úřad, který je kompetentní
ke komplexnímu posouzení záležitosti při znalosti věci a konkrétního spisu,
všech daných aspektů, místních podmínek příslušného území a souvislostí.
V případě pochybností o postupech a závěrech příslušného stavebního úřadu se lze obrátit na příslušný krajský úřad, který ve smyslu § 178 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonává působnost nadřízeného orgánu pro
stavební úřady. Krajský úřad rovněž ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje obcím
odbornou a metodickou pomoc.
V obecné rovině lze k Vašim dotazům sdělit následující:
Podle § 79 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), rozhodnutí
o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.
Podle § 103 odst. 1 stavebního zákona udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu,
vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a současně se
nejedná o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, takové
práce stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují. Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy,
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pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost
stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
Stavební úprava je definována v § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
jako úprava, při které se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení
stavby. Údržbou stavby se podle § 3 odst. 4 stavebního zákona rozumějí
práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
Podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí
o umístění stavby ani územní souhlas výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice
stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma. Pojem technické infrastruktury vychází ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Avšak podle § 79 odst. 3 stavebního zákona se toto výše citované ustanovení nevztahuje na kulturní památky a dále na nemovitosti, které nejsou
kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny.
3. Dne 2. září 2013 odeslal předseda ČKAIT řediteli Odboru legislativy a zahraničních vztahů Úřadu pro ochranu osobních údajů následující žádost o stanovisko:
Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí byla 26. června 2013 zveřejněna následující zpráva:
Podmínky užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí
Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, provozovaná Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním, byla vytvořena jako alternativa ke klasickému způsobu poskytování informací, tj. osobní návštěvě na katastrálním
pracovišti a nahlédnutí do údajů katastru nemovitostí.
Aplikace je určena pro bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí na vybrané údaje souboru popisných informací a vybrané údaje souboru geodetických informací v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 344/992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na údaje v evidenci doručených návrhů v souladu s § 2
odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných
práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované údaje lze
užívat pouze v souladu s 1 odst. 3 katastrálního zákona.
Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli vytěžování údajů automatizovanými prostředky není dovoleno. Úřad je oprávněn
zabránit takové činnosti technickými prostředky. Úřad může pro opětovné
zpřístupnění aplikace vyžadovat vyjádření oprávněného zástupce majitele
příslušné IP adresy. Úřad negarantuje dostupnost aplikace (SLA), nezveřejňuje specifikaci rozhraní aplikace, nezaručuje, že toto rozhraní nebude
měněno a o případných změnách neuveřejňuje žádné předběžné informace.
Vytěžování údajů katastru nemovitostí prostřednictvím této aplikace a jejich další šíření bude kvalifikováno jako porušení pořádku na úseku katastru
podle § 23 katastrálního zákona. Za takové jednání může být uložena pokuta až do výše padesátinásobku minimální mzdy. Shromažďování osobních údajů (jmen, příjmení a adres vlastníků nemovitostí – fyzických osob)
může být kvalifikováno jako porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad při podezření na takovéto jednání upozorní Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle § 45 zákona
č. 101/2000 Sb. může Úřad pro ochranu osobních údajů za takový správní
delikt uložit právnické osobě pokutu do výše 10 000 000 Kč, fyzické osobě
do výše 5 000 000 Kč.
Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí a dodržovat je. V případě změny podmínek užití
aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí bude na takovou skutečnost
upozorněno na úvodní stránce aplikace.
Tato verze podmínek nabývá platnosti a účinnosti 26. června 2013.
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Autorizované osoby – projektanti České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (dále jenom ČKAIT) uvedenou aplikaci
využívají při přípravě, zpracování a doložení dokladů k žádosti o územní
souhlas, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a v projektové dokumentaci pro ohlášení nebo stavební povolení.
Údaje získané z nahlížení do katastru nemovitostí jsou zpracovány do seznamu vlastníků nemovitostí stavbou dotčených a tyto údaje jsou i součástí
dokladové části dokumentace a projektové dokumentace zpracované členy
ČKAIT.
Byli bychom neradi, kdyby se tento postup projektantů klasifikoval podle
§ 45 zákona č. 101/2000 Sb. jako správní delikt fyzické osoby.
Jsme názoru, že projektant je zřejmě správcem osobních údajů podle § 4
písm. j), zákona o ochraně osobních údajů, který zní:
j) správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních
údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů
může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Dále se domníváme, že na něj podle § 18 zákona č. 101/2000 Sb. nedopadá
oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.:
(1) Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních
údajů,
b) které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba
k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že přestupky ohledně ochrany osobních údajů
řeší Úřad pro ochranu osobních údajů, nikoliv orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí, obracíme se na Vás se žádosti o zaujetí Vašeho stanoviska k problematice údajů získaných z nahlížení do katastru nemovitostí,
které jsou dále zpracovávány podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánu a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v žádosti
o územní souhlas, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a v projektové dokumentaci pro ohlášení nebo stavební povolení.
Odpověď ředitele Odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru z 25. září 2013:
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad) se zabýval Vaší žádosti
o stanovisko týkající se problematiky údajů získaných z katastru nemovitostí, které jsou dále zpracovávány podle zákona č. 183/06 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v žádosti o územní souhlas, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a v projektové dokumentaci, která byla Úřadu doručena 4. září 2013.
K Vašemu dotazu, který se týká nahlížení do katastru nemovitostí autorizovanými osobami, jejichž okruh stanoví 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,
a to za účelem využití těchto údajů pro účely stavebního řízení, které obstarávají pro vlastníky nemovitostí (své klienty), pak tuto problematiku
upravuje zejména zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon
v ustanovení § 21 odst. 1 stanoví, že katastr je veřejný a každý má právo
do něj nahlížet, pořizovat si z něj pro vlastní potřebu opisy, výpisy nebo
náčrtky a získávat údaje z něj podle § 9 a 22 tohoto zákona. V § 21a katastrálního zákona je potom mj. uvedeno, že údaje katastru lze užít jen k účelům uvedeným v § 1 odst. 3 tohoto zákona. Pokud jsou tedy osobní údaje
z katastru využívány v souladu s účelem tohoto veřejného registru, jako
např. účel hospodářský, kterým lze rozumět i Vámi uvedené činnosti, pak se
tak obecně řečeno děje i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
respektive takovéto využívání údajů z katastru nelze považovat za porušení
uvedeného právního předpisu. Pochopitelně však každý, kdo osobní údaje,
byť získané z veřejného registru, dále zpracovává, musí plnit všechny povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, např. povinnost
shromažďovat pouze údaje odpovídající stanovenému účelu a v nezbytném
rozsahu, uchovávat je pouze po nezbytnou dobu, zpracovávat je jen v sou-
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ladu s účelem, k němuž byly shromážděny, přijmout bezpečnostní opatření
k jejich ochraně atd.
Pokud jde o Váš dotaz týkající se oznamovací povinnosti Úřadu, podle
ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů, pak se v tomto případě uplatní výjimka z oznamovací povinnosti, a to podle ustanovení
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§ 18 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona, podle kterého se oznamovací povinnost dle § 16 nevztahuje na zpracování osobních údajů, které
jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního
zákona. Mezi tyto datové soubory veřejně přístupné patří na základě výše
uvedené právní úpravy i katastr.

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.

I N F O R M AC E Z E S V Ě TA V Ý S TAV BY
Integrace BIM
Hlas z velké stavební firmy zpochybňuje obecné uplatnění systému BIM
ve stavebním řádu. Jeho vliv může být pouze asi 30 %, neboť značná
část zpracovávané projektové dokumentace vyžaduje manuální provedení,
inženýrskou znalost a ovlivnění projektu. Také se musí zlepšit dnešní stav
komunikace mezi partnery, a to zejména s přihlédnutím k řešení celoživotního cyklu stavby podle důležitosti a dalších okolností. Zavedení BIM
je ovšem výrazným krokem vpřed a musí být rozvíjeno.
Building č. 26/2013, str. 27
Dobré vyhlídky pro inženýry u lehkých staveb
Při zavádění energetických obnovitelných zdrojů se naskýtá dobrá šance
k získání práce pro inženýry, zaměřené na lehké stavby. Větrné elektrárny
vytváření již 50 % energie z celého mixu obnovitelných zdrojů a tento
podíl bude nadále vzrůstat. Tím, že se výstavba větrných jednotek bude
provádět i ve složitějších podmínkách než jsou kopce nebo mělké vody
mořského pobřeží, bude se inženýrská činnost stále více specializovat
(uplatnění lehkých vláknitých kompozitních materiálů pro lopatky místo
těžkých ocelových s příslušnou délkou až 80 m – dnes je délka maximálně 50 m). Lehké hmoty přispějí také k menšímu zatížení a tím i k prodloužení životnosti celého zařízení větrné jednotky a ke snížení nákladů
na údržbu. Na tyto nové podmínky musí odborné školy reagovat výukovými programy pro výchovu nových odborníků.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 7–8/2013, str. 6

EVROPSKÁ UNIE
Obvinění vlády Velké Británie pro neodpovědné jednání o certifikátech
Zástupci opozice v Evropském parlamentu napadli vládu Velké Británie,
že nejedná odpovědně ve věci udělování energetických certifikátů ve výstavbě. Jak známo, vláda opustila původní projekt, podle nějž musely
v souladu se směrnicemi Evropské unie získat energetický průkaz všechny
nové veřejné i soukromé stavby. Nyní by se tato povinnost vztahovala
jen na veřejné stavby. Certifikáty DEC (Display Energy Certificates) jsou
jedním z pěti hlavních kritérií úspěchu britského prorůstového programu
,
Building s Green for Growth s cílem snižovat emise uhlíku. Evropská komise nikdy nečinila rozdíl mezi standardy veřejných a soukromých staveb.
Existuje domněnka, že vláda ustoupila zájmům obchodních a dalších institucí. Dopis, zaslaný tajemníku pro komunální politiku, uvádí, že o celé
situaci nebyla vedena žádná konzultace. Reakce vlády není v současnosti
známa.
Building č. 18/2013, str. 11

Harmonizace stavebních norem
Podle návrhu Evropské komise zpracoval Výbor pro normování CEN ve spolupráci s Výborem pro elektrotechnické normování CENELEC soubor harmonizovaných norem pro stavební výrobky, které jsou označeny CE. Toto
označení uvádí, že výrobek odpovídá svými parametry evropským normativním požadavkům.
Harmonizované normy byly vtěleny do směrnice Evropské unie č. 89106/EWG
podle německého zákona č. 305/2011, jenž vstoupil v platnost 1. července 2011 a je nyní všeobecně závazný. Za více než 20 let, co existují směrnice o stavebních produktech, nastává nutnost provést na nich
řadu koncepčních změn s cílem je zjednodušit a zefektivnit, především
při uplatněnování v malých podnicích, a tím zlepšit jejich prosazování
na stavebním trhu. V Německu lze získat veškeré informace o směrnicích
na Online-Dienst včetně všech potřebných stavebních předpisů na evropské i národní úrovni, seznamů regulačních opatření ve výstavbě a údajích o přípustnosti v Evropě. Tyto údaje jsou každý měsíc aktualizovány.
Využívají je zejména výrobci stavebních produktů, jejich svazy a spolky,
dodavatelský stavební průmysl, úřady i jurisdikce.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 6/2013, str. 10
Mobilita inženýrů v Evropě
Dosud byly možnosti mobility inženýrských činností v Evropě poměrně
malé, jen obtížně se překonávaly překážky, které stály v cestě. Německá inženýrská profese, která rozeznávala mezi služebními a pracovními
výkony, musela přijmout jednotné služební pojetí, neboť evropské právo
rozdíl nezná. Evropská komise dala zpracovat studii o současném stavu
předpisové základny v evropských státech v zájmu sjednocení všech regulí včetně cenových náležitostí za provedené výkony. Komise uznala, že
v rámci jednotného trhu v Evropské unii není možné, aby se podnik v jedné zemi musel rozdělit a zakládat v jiné zemi svou pobočku. Souběžně
s prací Evropské komise pracuje Evropský parlament na zprávě o služebních výkonech, ve které označuje opatření nutná pro posílení inovačních
modelů společné činnosti mezi dvěma podniky v příhraničních regionech.
Zde je však nutno upozornit na problémy s projektovými výkony, kvalitou
výkonů a umožněním malých a středních podniků se celé akce zúčastnit.
Problémy způsobují také jazykové bariéry. Německo uvedené potíže překlenulo výnosem o rámcových podmínkách akademických povolání, což
migraci pracovníků nebrání.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 6/2013, str. 22

Z N Ě M E C K Ý C H I N Ž E N Ý R S K Ý C H KO M O R
Vítané rozhodnutí
Prezident inženýrské komory země Severní Porýní‒Vestfálsko přivítal přijetí zákona zemským parlamentem o uznávání ukončeného vzdělání v zahraničí. Tento zákon je důvodem pro změnu také zákona o inženýrské
činnosti. Tím dojde k posílení významu inženýrského vzdělávání, do kterého bude zakomponováno také vysokoškolské studium po dobu nejméně
tří let s úspěšným ukončením. Uznávání zahraničního studia se značně
zjednoduší a urychlí. Je to také v souladu se směrnicí Evropské unie.

34

Z+i 4/13
Novým zákonem se bude řídit 165 různých inženýrských povolání, které
jsou v kompetenci země. Inženýrská stavební komora a Svaz německých
inženýrů v přípravě zákona na úrovni zemské administrativy příkladně
spolupracovaly.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 6/2013, str. 32
Spolková inženýrská komora varuje
Varování Spolkové inženýrské komory ukazuje na nepřátelský postoj části
společnosti k technickým řešením projektů na ochranu krajiny před povodněmi. Na společném stanovisku se shodli zástupci všech 16 zemských
komor. Potřebná opatření ochrany proti povodním část společnosti odmítá, právě tak jako finanční otázky s tím spojené. Týká se to zejména hustě
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obydlených oblastí, kde se plánované retenční poldry pro rozlévání vysoké
vody a obnova přírodního toku řek setkávají s nesouhlasem. Německo
není jediným státem v Evropě, který je ohrožen nenadálými povodněmi.
Stejně jako ostatní takto postihované země musí vytvořit podmínky pro
ochranu proti vysoké vodě v zájmu minimalizace škod na majetku a také
na lidských životech. Technika a ochrana životního prostředí tvoří v tomto případě spojité nádoby a inženýři, kteří ochranná opatření navrhují,
jsou vysoce kvalifikovaní. Jsou rovnocennými partnery pro obecní správy
a občany na místní i regionální úrovni. Zanedbání účinných investičních
opatření se může v budoucnu vymstít.
Deutsches Ingenieur Blatt č. 7–8/2013, str. 27

Vývoj dopravy s ohledem na přeshraniční komunikace
Konference k 15. setkání regionálních inženýrských organizací
zemí Visegrádské čtyřky.
Zasedání malé V4 v letošním roce uspořádala maďarská komora inženýrů
v městě Egeru. Zúčastnili se ho zástupci inženýrských komor a svazů inženýrů všech členských měst tohoto uskupení, tj. Krakov, Košice, Trnava, Eger,
Ostrava a Karlovy Vary. Hlavním přednáškovým dnem byl pátek. Tématem
letošních příspěvků byla dopravní problematika.
Jelikož téma se týkalo všech zúčastněných států, těšily se zajímavé a věcné
přednášky velké pozornosti. Stručně z nich vyjímáme:
• Starosta Egeru Lászlo Habis přivítal delegáty a pohovořil o způsobech,
jak přilákat turisty do města a o rozvoji dopravní sítě pro větší zisk města.
• Ing. Csaba Holló mluvil o silniční síti V4 v EU. Domnívá se, že je nutné
se soustředit na vybudování severojižního směru Gdaňsk–Katovice–Ostrava–Žilina–Budapešť–Bělehrad–Středozemní moře. Trasu je nutno přesně
určit a držet (Visegrádský fond končí 03/2014). Inženýrské komory by měly
pomoci k prosazení návrhu, ať je politické vedení států jakékoliv. Zmínil
existující varianty přes Slovensko (Slováci teď budují trasu Žilina–Košice)
a obchvaty Budapešti. Ukázal i dálniční síť Maďarska a dobudování tahu
do Rakouska. Budují se i národní silnice, protože mnohé chybí. Například
na slovensko-maďarské hranici přes Ipeľ bývalo 47 mostů a dnes jsou jen
dva.
• Ing.  Jozef Kurimský z Košic se zabýval údržbou přeshraničních mostů
košickou Správou silnic na maďarských hranicích. Na všechny mosty se pořídila fotodokumentace, na které můžeme vidět jejich špatný stavební stav,
chybné odvodnění, úzký dopravní prostor, nevyhovující nízké zábradlí apod.
• Ing. Fero Lužica z Trnavy zdůraznil, že by mělo být mostů přes hranice
více, protože mají pozitivní vliv na mezilidské vztahy v příhraničních oblastech. Promítnul krásné mosty a lávky z celé Evropy. Konkrétně popsal
a ukázal problémy s vybudováním stylového dřevěného mostu na koupaliště
v Myjavě. Úsilí projektanta na konci neprojektantské, ale přímo manažersko-politické činnosti slavilo úspěch.
• Ing. Jarmila Korbelářová a Ing. Jaroslav Korbelář z Karlových Varů seznámili účastníky s rychlostní silnicí R6 Praha – Karlovy Vary – Pomezí
nad Ohří, s vývojem projektů a výstavby s ukázkou videa z úseku od Chebu
k mostu přes údolí Ohře u bývalého Transmotelu. Stavba úseku Nové Sedlo – Sokolov získala letošní cenu Stavba Karlovarského kraje. Pak následovala videoukázka rekonstrukce loketského mostu, který získal cenu ČKAIT
a mezinárodní cenu ECCS Award 2012 v Lisabonu. Video doplnili přednáškou
o změně dvoupruhové betonové mostovky za ocelovou čtyřpruhovou.
• Ing.  Svatopluk Bijok z Ostravy přednesl přehled silničních komunikací
vedoucích přes Moravskoslezský kraj, zařazených do evropské sítě TEN-T.
Jedná se o tzv. Slezský kříž. Problémy s financováním prezentoval na konkrétní ukázce, stavbě silnice I/11 hranice okresu Opava – Ostrava – Mokré
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Lazce za 9,8 miliard Kč, dlouhé 9,7 km, která se v čase střídavě zastavuje
a opět povoluje.
• Ing. Ryszard Zakowski z Krakova řekl, že při posledním celostátním sčítání
dopravy byl zaznamenán její největší nárůst. Loňského roku se dokončilo
80 km dálnic. K realizaci se vybírá severojižní trasa Gdaňsk–Varšava a dále
jižním směrem. Úsek Krakov – Nový Targ – Zakopané bude mít výhledově
zelenou z důvodů záměru uspořádání olympijských her v Tatrách.
• Ing.  János Bombiez je ředitel firmy na těžbu uhlí, vápence, lignitu
a na výrobu štěrků a kamene na opracování v Maďarsku. Vlastní čtyři doly
v oblasti podél slovensko-maďarské hranice a další na Slovensku. Vyřešil
úspěšně velké problémy s ochránci životního prostředí, což ho stálo velké
finanční prostředky. Přednesl konkrétní příklady s dopravní obslužností pro
přesun milionů tun materiálu.
Na konci přednáškového bloku ocenili pořadatelé i účastníci vysokou kvalitu příspěvků plných cenných informací.
Po ukončení konference ukázali hostitelé z Egeru účastníkům starobylé
město s jeho památkami. Sobota patřila zajímavým odborným exkurzím:
do nové plavecké dřevěné organické haly, do nových prostor tureckých lázní, do kamenolomu a zpracovatelského závodu světové firmy OMYA, podnikající i v ČR.
Zasedání malé V4 skončilo společným prohlášením, které uvádíme dále.
Celkově se setkání vyznačovalo přátelskou atmosférou a chutí poznávat
a měnit věci k lepšímu.
Ing. Jarmila Korbelářová
oblast ČKAIT Karlovy Vary
Společné prohlášení z 31. srpna 2013
Prohlášení ze setkání regionálních inženýrských organizací Visegrádských
zemí, které se konalo v termínu 29. srpna až 1. září 2013 v Egeru.
1. Účastníci jednání si připomenuli, že spolupráce mezi regionálními inženýrskými organizacemi zemí V4 začala před patnácti lety (v roce 1998)
podpisem dohody o spolupráci mezi Inženýrskou komorou župy B-A-Z a Východoslovenským regionem SKSI.
2. Regionální organizace V4 považují za důležité propojení dopravních koridorů mezi Žilinou a Budapeští, označených v EU jako VI. a V/C. Navrhují,
aby vyhodnocení variant řešení provedly inženýrské organizace V4 v rámci
grantu Visegrádského fondu.
3. Regionální organizace V4 doporučují, aby za účelem zlepšení vzájemných
kontaktů obyvatel příhraničních zón byly vybudovány kromě několika silničních mostů i mosty s nízkou nosností.
4. O záležitostech formulovaných v bodech 2 a 3 budou regionální organizace V4 informovat své parlamentní poslance a celostátní inženýrské or-
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Podpis závěrečného prohlášení – zleva Ing. František Lužica z Trnavy,
Ing. Jozef Kurimský z Košic, Maciej Gruszynski z Krakova (PIIB),
Ing. Holló Csaba (MMK Miskolc), Stanislaw Karczmazrczyk z Krakova (PZITB),
Ing. Svatopluk Bijok z Ostravy, Ing. Svatopluk Zídek z Karlových Varů

ganizace s doporučením, aby je se svou podporou postoupili odpovědným
vládním organizacím.
5. Účastníci tohoto setkání podporují uspořádání Středoevropského setkání
inženýrů v Szegedu v roce 2014, s možnou účastí delegátů regionálních
organizací.
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6. Účastníci setkání se shodli, že svá setkání budou i nadále pořádat s rotací
v jednotlivých zemích, se stejným počtem delegátů z každé země (8 osob),
nezávisle na počtu spolupracujících inženýrských organizaci dané země.
7. Příští setkání regionální V4 uspořádá česká strana v Ostravě, organizátorem setkání v roce 2015 bude Slovensko, v roce 2016 Polsko a v roce 2017
Maďarsko.
8. Při příležitostí 150. výročí založení první české inženýrské organizace
bude uspořádána v říjnu roku 2015 mezinárodní konference s pracovním
názvem Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně
před povodněmi. Spolupracující organizace podporují návrh, aby tato akce
proběhla v rámci programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
9. Spolupracující inženýrské organizace navrhují, aby mezi témata setkání
V4 v Luhačovicích organizátor zahrnul i problematiku vydání II. dílu knihy
Inženýrské stavby zemí V4.
Holló Csaba, Inženýrská komora župy B-A-Z
Ján Petržala, Východoslovenský region SKSI
František Lužica, Trnavský region SKSI
Svatopluk Zídek, oblast ČKAIT Karlovy Vary
Svatopluk Bijok, oblast ČKAIT Ostrava
Stanislaw Karczmazrczyk, Malopolský region PZITB
Maciej Gruszynski, Malopolský region PIIB
Ing. Holló Csaba – MMK Miskolc

Dny evropského dědictví 2013 v Olomouci
Téma letošního ročníku Dnů evropského dědictví (EHD) znělo Památky v novém
světle a město Olomouc opravdu zářilo. Olomoucké náměstí na akcích EHD 2013
zaplnily tisíce lidí a stejně velký zájem o vstup zaznamenaly i jindy nepřístupné
olomoucké památky. Každý večer Národního zahájení zakončila hudba. Ve čtvrtek ve zcela zaplněném chrámu sv. Mořice vystoupil italský varhaník Andriano
Falcioni spolu s Moravskou filharmonií Olomouc. Páteční večer vyvrcholil open
air představením Moravského divadla Olomouc, které uvedlo na zcela zaplněném olomouckém náměstí slavnou Verdiho operu Nabucco. Zejména mladým
návštěvníkům patřil sobotní večer, dominantní vystoupení obstarala populární
skupina Tata Bojs.
Oficiální páteční zahájení za účasti zástupců ministerstev kultury a místního
rozvoje, představitelů hlavního organizátora Národního zahájení Dnů evropského dědictví, kterým je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a po-

chopitelně představitelů Olomouckého kraje i města Olomouce, bylo významnou
událostí i pro členy ČKAIT a ČSSI. Při této slavnostní příležitosti PhDr. Benjamin
Fragner (ČVUT v Praze) představil veřejnosti novou publikaci z edice Industriální topografie věnovanou tentokrát cíleně Olomouckému kraji. Při svém vystoupení připomněl skutečnost, že celá edice, která obsáhla k dnešnímu dni již pět
krajů České republiky, vychází ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky
ČKAIT & ČSSI a oblastními kancelářemi ČKAIT příslušných krajů. Poděkoval také
Ing. Anežce Najdekrové, předsedkyni výboru oblasti ČKAIT Olomouckého kraje.
K poděkování za činnost, která dokáže na veřejnosti zviditelnit i tuto náplň
práce českých inženýrů a techniků, se připojuje i redakce časopisu Z+i.

Sloup Nejsvětější Trojice – olomoucká památka zapsaná na seznam
UNESCO (foto: Jan Andreáš, Blanka Martinovská)

Publikaci Industriální topografie – Olomoucký kraj představil
PhDr. Benjamin Fragner, Výzkumné centrum průmyslového dědictví
FA ČVUT v Praze (foto: Jan Andreáš, Blanka Martinovská)

Ing. Svatopluk Zídek
předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI
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Delegace ČSSI a ČKAIT na oslavách 10. výročí založení Komory
inženýrů v investiční výstavbě (KIIP) Sofia–město v Bulharsku
Na základě pozvání bulharské inženýrské komory na oslavy spojené s 10. výročím založení Komory inženýrů v investiční výstavbě (KIIP), oblast Sofia–
město, se těchto oslav zúčastnila společná delegace ČSSI a ČKAIT. Prezidium
ČSSI na svém zasedání projednalo a schválilo, aby se slavnostního setkání
KIIP v Sofii zúčastnil viceprezident ČSSI doc. Ing. František Kuda, CSc., spolu
s Ing. Svatoplukem Zídkem, pastprezidentem ČSSI a předsedou výboru oblasti
Karlovy Vary, který byl delegován představenstvem ČKAIT.

Slavnostní večer proběhl v národním divadle Ivana Vazova v Sofii za účasti ministra hospodářství, rektorů technických univerzit, zástupců inženýrských komor Bulharska, Srbska, Makedonie a Saska a zástupců celostátní a regionálních
komor KIIP. Na slavnostním večeru vystoupily kromě představitelů státu a technických univerzit i jednotlivé delegace inženýrských komor se svými zdravicemi. Za českou delegaci vystoupil doc. Ing. František Kuda, CSc. Na závěr slavnostního zasedání účastníci zhlédli divadelní představení Cyrano z Bergeracu.
V ČKAIT zatím není rozhodnuto, kdo by měl být smluvním partnerem pro celostátní organizaci KIIP, respektive KIIP, oblast Sofia–město. Možnosti spolupráce na úrovni oblastních kanceláří nebo celostátní kanceláře ČKAIT byly
projednány během setkání v Sofii. Na základě těchto závěrů byla připravena
pracovní verze smlouvy o vzájemné spolupráci mezi KIIP, ČKAIT a ČSSI, která
bude projednána.
Tato skutečnost ovšem nebrání našim dvěma organizacím KIIP, oblast Sofia–
město, a Českému svazu stavebních inženýrů (ČSSI), aby pokračovaly ve svém
úmyslu spolupracovat. Podle toho, co jsme za těch několik dní v Sofii poznali,
je KIIP v dobré kondici, která v konkurenci technické praxe obstála a zajistila
si profesní prestiž. Jménem ČSSI a ČKAIT přejeme bulharské inženýrské komoře
hodně zdaru v dalším období.
doc. Ing. František Kuda, CSc.
viceprezident ČSSI
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti Karlovy Vary

Víceprezident ČSSI doc. Ing. František Kuda, CSc., na slavnostním setkání
KIIP v Národním divadle v Sofii přednesl zdravici ČKAIT a ČSSI
Oběma organizacím se podařilo společně v krátkém čase vytvořit základy
budoucí vzájemné profesní, kolegiální spolupráce a pokračovat tak v tradici
přátelských kontaktů mezi Bulharskem a ČR. Velmi jsme přivítali, že během
návštěvy české delegace v Bulharsku byla podepsána smlouva mezi ČSSI a KIIP,
oblast Sofia–město, o vzájemné spolupráci. Základy pro podepsání smlouvy
o spolupráci byly projednány v průběhu 18. mezinárodní konference Městské
inženýrství Karlovy Vary 2013, které se zúčastnil i prezident KIIP, oblast Sofia–
město, Dipl. Ing. Georgi Kordov. V příštím roce bychom rádi v Karlových Varech
zástupce bulharské inženýrské komory opět přivítali.
Vlastní oslavy měly dvě části, pracovní a společenskou (slavnostní). Dne
27. září 2013 proběhl celodenní pracovní seminář zaměřený na sociální aspekty
výkonu činnosti autorizovaných osob s pracovními rozhovory mezi představiteli
inženýrských komor Bulharska, Srbska, Makedonie a Saska, ze kterých kromě
vzájemné výměny zkušeností pro ČSSI a ČKAIT vyplynulo:
• v Sofii dlouhodobě působí firma Metroprojekt Praha, získala čtyři veřejné zakázky
na výstavbu třetí linie metra;
• v Makedonii dlouhodobě působí pět českých autorizovaných inženýrů;
• v listopadu 2013 proběhne v Sofii konference zaměřená na používání Eurokódů
v Bulharsku; z bulharské strany je zájem o vystoupení českých odborníků z ČKAIT;
• z bulharské strany je velký zájem o rozšíření vzájemné spolupráce.

Detail chrámu Alexandra Něvského v Sofii

Konference Cestovní ruch a industriální dědictví
Ve dnech 10. a 11. října 2013 uspořádalo Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska (SHS ČMS) a město Kadaň v kadaňském Kulturním domě
Střelnice odbornou konferenci na téma Cestovní ruch.
V roce 2012 jsem na Dnu otevřených dveří na Střední průmyslové škole
stavební a Obchodní akademii v Kadani vystoupil v průběhu slavnostního
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zahájení, na kterém byli vyznamenáni nejúspěšnější žáci školy, s krátkou
prezentací představující patnáct let činnosti Kolegia pro technické památky
ČKAIT & ČSSI. Setkání se jako čestný host zúčastnil i starosta města Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek, kterého prezentace zaujala. Nabídl mi proto možnost
přednést tuto informaci na konferenci na téma Cestovní ruch, kterou v říjnu

|

odborné zajímavosti – jubilea

|

roku 2013 uspořádá SHS ČMS a město Kadaň. Tuto nabídku jsem pochopitelně rád využil.
Jednání konference pozdravila náměstkyně ministra kultury PhDr.  Anna
Matoušková. Ve svém fundovaném projevu o činnosti SHS ČMS, jehož byla
po dlouhou dobu předsedkyní, kromě jiného přinesla informaci, která nás
jako příznivce industriálního dědictví a technických památek velice zaujala.
Evropský parlament zemí EU vyhlásil na svém posledním zasedání rok 2015
Evropským rokem technických památek a industriálního dědictví.
Vlastní konferenci zahájil osobně hostitel – starosta města Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek, který všechny účastníky přivítal v královském městě
Kadaň. Konference byla rozdělena do čtyř monotematických bloků. První
dva bloky přednášek byly předneseny ve čtvrtek 10. října.
V bloku věnovaném problematice cestovního ruchu byly předneseny následující
zajímavé referáty:
• Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska – projekt z IOP
Národní podpora cestovního ruchu – Mgr. Květa Vitvarová a zástupci měst;
• Brána do Čech – destinační management a zapojení samospráv do rozvoje
cestovního ruchu – Ing. Radek Vonka;
• Dolní Poohří – hledání a nalézání společné identity území – Ing. Jan Kerner;
• Cestovní ruch regionu Kadaňsko – PaedDr. Jiří Kulhánek;
• Český Odysseus a Kadaň aneb středověké kořeny cestovního ruchu – PhDr. Petr
Hlaváček, Ph.D.;
• Wogastisburg – genius loci ignoti – Mgr. Jan Losenický.
V bloku věnovaném technickým památkám byla představena následující tematika:
• Představení industriální topografie České republiky – PhDr. Benjamin Fragner;
• Informace o patnácti letech koordinované činnosti nevládních organizací
v oblasti industriálního dědictví – Ing. Svatopluk Zídek;
• Industriální památka Březenský drak a Dračí cesta – Renata Malíková;
• Po stopách elektrifikace města Kadaně – Jaroslav Sties;
• Význam regionálních tratí pro cestovní ruch, Doupovská dráha – Ing. Jiří
Frajt;
• Proměna továrny na prýmky v Perštejně – Zuzana Chalupníková.
Pátek 11. října byl věnován bloku přednášek nazvanému Nadšení pro památky.
Účastníci měli možnost seznámit se s následující problematikou:
• Obnova kostela sv. Vendelína v Perštejně – Ing. arch. Pachner;
• Obnova kostela sv. Václava ve Výsluní – Růžena Netoličková;
• Zničené kostely severních Čech – Tomáš Hlaváček, doc. PhDr. Michal Stehlík;
• Jak se staví hrad – život a kultura v historickém areálu Horního Hradu – Jakub
Hejtík, kastelán Horního Hradu.
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Tematice Krušných hor byly věnovány
následující referáty:
• Industriální dědictví Krušných hor –
PaedDr. Mgr. Petr Rak;
• Krušnými horami do UNESCA (Hornická kulturní krajina Krušnohoří) –
Mgr. Adam Šrejber;
• Využití potenciálu příhraniční spolupráce v cestovním ruchu pod organizací občanského sdružení – Antonín
Herzán;
• Asanace středověkých důlních děl
ve vrchu Mědník na Měděnci – Ivan
Cader;
• Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 v Kovářské –
Ing. Jan Zdiarský, Ph.D.

Čestným hostem konference, který
jednání zahájil, byla náměstkyně
ministra kultury ČR PhDr. Anna
Matoušková

Součástí konference byly v pátek odpoledne i odborné exkurze do důlních
děl na Měděnci se zastávkou v Kovářské a exkurze do depozitáře Železničního
muzea NTM v Chomutově. Bohužel konferenci v místech trvalého srážkového
deficitu provázel po oba dva dny vytrvalý déšť. Celá konference byla velice profesionálně připravena, všechny přednášky udržely pozornost zaplněného sálu
až do samého konce a mnozí z nás byli nadšeni zejména vystoupením zapálených amatérů v bloku příznačně nazvaném Nadšení pro památky. Poděkování
a uznání patří zejména duši celé organizace konference Ing. Janě Purnochové,
vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování z Městského úřadu
v Kadani, a pochopitelně Mgr. Květě Vitvarové, tajemnici SHS ČMS.
Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že ČKAIT se stala za dobu svého více než
desetiletého přidruženého členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska jedním z jeho respektovaných členů a svou činností napomohla k rozšíření zájmu o naše české, moravské a slezské industriální dědictví a technické
památky.
Spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a jednotlivými
oblastními kancelářemi ČKAIT při vydávání publikací z edice Industriální topografie České republiky ve své přednášce ocenil rovněž PhDr. Benjamin Fragner (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT Praha). Pevně věřím,
že do této spolupráce se po kancelářích v Ústí nad Labem, Karlových Varech,
Hradci Králové, Pardubicích a Olomouci ještě letos připojí i oblastní kancelář
ČKAIT v Plzni.
Ing. Svatopluk Zídek
předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI

K 90. narozeninám Ing. Vladimíra Křížka, CSc.
Oslavenec se narodil 19. července 1923 ve Vodňanech v rodině významného místního stavitele. Stavbařské prostředí, ve kterém vyrůstal, mu
předurčilo jeho další profesní život. Málokomu je známo, že téměř tři
roky pracoval na stavbách jako vyučený zedník a tesař. Odborné studium
úspěšně dokončil v roce 1950 na ČVUT, směr konstruktivně dopravní. Již
během studia se zaměřil na železnice a začal těsně spolupracovat s katedrou železničního stavitelství prof.  Ing.  Klimeše. Tato spolupráce se
později rozšířila na celou stavební fakultu.
Po absolvování vysoké školy nastoupil k firmě Baraba a jako stavbyvedoucí se podílel zejména na stavbě železničního tunelu Malá Chuchle na Jižní
spojce v Praze. Při reorganizacích československého stavebnictví přešel s firmou Baraba k nově zřizovanému národnímu podniku Stavby
silnic a železnic (SSŽ), kde setrval prakticky bez přestávky až do roku
1989. Prošel tam řadou funkcí: od vedoucího technického odboru přes

ředitele mostního závodu (1974–1979) až
k funkci obchodního náměstka, kterou vykonával do konce září roku 1988, kdy odešel do důchodu. Jeho odborných zkušeností
a osobních vlastností však firma využívala
ještě další rok, kdy pracoval jako odborný
asistent podnikového ředitele.
Významně se prosazoval i v přípravě a realizaci prací na první československé dálnici
D1. K jeho aktivitám patřil i podíl na přesunu rotundy (vorařské kaple) u mostu Sv. Čecha v Praze a účast při
demolici pomníku na Letné.
Jako expert působil v Poradním sboru pro mechanizaci Ministerstva
stavebnictví ČSR. V roce 1973 byl tímto ministerstvem pověřen za-
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stupováním československých zájmů při silničních zakázkách v Libyi
a strávil tam v této funkci téměř 2 roky.
Během svého působení u SSŽ se přičinil mimo jiné i o odborný růst
zejména mladých techniků organizováním pravidelných technických
konferencí i dnů nové techniky a především aktivní činností v podnikové odbočce ČSVTS. Své zkušenosti prezentoval v řadě odborných
článků i jako člen redakčních rad. Např. po celou dobu vydávání časopisu Inženýrské stavby byl členem jeho redakční rady.
Ukončení pracovního vztahu mu umožnilo věnovat se jednak soukromým
aktivitám, zejména však práci v ČSSI, kde až do roku 2007 působil jako
předseda Klubu seniorů a zejména jako vedoucí skupiny konzultačního
sboru odborných poradců. Ve známost vešel jako mluvčí expertní skupiny
ČSSI, která se zasazovala o přehodnocení původního návrhu na sanaci

jubilea

Karlova mostu v Praze. Jeho činnost byla oceněna udělením čestného
odznaku ČSSI s modrou stuhou.	
Vladimír Křížek je známý svou neskonalou vitalitou, duševní aktivitou i fyzickou zdatností, které ho až do dneška provázejí. (Proslýchá se o něm, že
chodí tak rychle, až jednou potkal sám sebe na okružní chodbě.) Je dosud
aktivním sportovcem, tenisová raketa patří k jeho stálé výbavě.
K jeho životnímu jubileu, které oslavil v červenci, přejeme pevné zdraví
a mnoho dalších let v pohodě a radosti z práce i z jeho rozvětvené rodiny.
Ing. Jiří Hájek
předseda výboru OP ČSSI
Praha a Středočeský kraj

Devadesátka prof. Ing. Jiřího Pošváře, CSc.
Podzim roku 1923, svědek odkazu konce první světové
války i oslav 5. výročí vzniku Československé republiky
a vlasteneckého vzepětí, nadšení prostoupeného elánem budování mladého státu. To byly kulisy narození
i fatum našeho jubilanta prof.  Ing.  Jiřího Pošváře,
CSc., který se narodil 30. září 1923 v Prostějově.
Novopečeného studenta Vysoké školy technické
dr. Edvarda Beneše jmenoval prof. Ing. Jaromír Souček
zmocněncem školy pro nápravu škod po válce. Z dnešního pohledu akt banální, ne-li úsměvný, v dobovém podání však organizačně
a materiálově téměř neřešitelný.
Prof. Pošvář se svěřené role nejen úspěšně zhostil, ale svými, dnes bychom
to nazvali manažerskými schopnostmi natolik osvědčil, že si vysloužil nabídku
na asistenta ústavu stavby silnic fakulty stavební. Stal se členem nově tvořícího
se pedagogického sboru VŠT v Brně pro příštích pět let.
Získané zkušenosti zúročil u prof. Součka, vedoucího ústavu stavby silnic VŠT
dr. Edvarda Beneše v Brně, v silniční laboratoři zemského úřadu v Brně, jako
výzkumný pracovník. Jeho profesní preferencí se staly technologie stavby vozovek, speciálně stabilizace. Následné reorganizace, kam se řadil i jeho post,
ho posunuly na místo vedoucího nově zřízené pobočky Výzkumného ústavu
dopravního Praha v Brně.
Působení na vedoucích funkcích prověřilo nejen jeho manažerskou či odbornou, ale i společenskou vyzrálost. Profesní koloběh jej následně vrátil zpět

na post vysokoškolského pedagoga, jako by mu bylo toto poslání předurčeno.
V roce 1981 byl jmenován profesorem VUT v Brně a posléze i vedoucím katedry
dopravních staveb. Vychoval řadu mladých adeptů inženýrů i schopných specialistů silničního stavitelství či hospodářství.
Svůj profesní úděl završil odchodem do důchodu v roce 1993. Nelze nezaznamenat aktivní členství prof. Pošváře v odborných komitétech, včetně nejvyššího
stavovského orgánu A.I.P.R.C. v Paříži.
Prof. Ing. Jiřího Pošváře, CSc., známe nejen jako úspěšného odborníka nebo
pedagoga, ale i jako bytost společensky činorodou. V našem povědomí je zapsán také coby sportovní činovník. Věkem zralejší si ho mohou pamatovat ze
školních sportovních akcí i jako aktéra, např. z kdysi velmi populárních a prestižních klání Technika – Univerzita. Nicméně jeho sportovní srdce zahořelo pro
brněnskou košíkovou. Léta jsme ho vídávali s píšťalkou na palubovkách. Svůj
věhlas sudího rozsíval i na mezinárodním poli, a to nejen mezi lajnami, ale
i coby člen mezinárodní federace košíkové. Perličkou v tomto sumáři může být
jeho účast, jako člena výpravy, na olympiádě v Helsinkách v roce 1952 (zde získal Emil Zátopek tři zlaté medaile), kde byl pověřen rozhodováním pěti utkání!
K dožitým devadesátinám mu jistě všichni tiskneme ruku s přáním dostatku sil
a zdraví do další životní etapy.
Ing. Vlastislav Novák, CSc.
kolega a přítel jubilanta

Pětaosmdesátiny profesora Miroše Pirnera
Čestný člen ČKAIT a známý stavební inženýr a odborník na dynamiku staveb,
kolega prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c., oslavil v minulých dnech své 85.
narozeniny. Oslavy byly neokázalé, on si však přesto zaslouží, abychom si jeho
osobnost alespoň krátce připomněli.
Prof. Pirner se narodil v rodině stavebního inženýra 11. září 1928 na pražském
Žižkově, tam také – po krátkém přerušení na konci války, kdy byl jeho ročník
nasazen na kopání zákopů na Moravě – v roce 1947 absolvoval reálku, změněnou později na reálné gymnázium. Po studiu na Stavební fakultě ČVUT nastoupil ve Státním ústavu dopravního projektování a po roce přešel jako asistent
na Vysokou školu železniční v Praze. Ta byla v letech 1960 až 1962 přemístěna
do Žiliny na Slovensko, kam se s ní náš jubilant i s rodinou přestěhoval. V novém sídle školy mj. vybudoval zkušebnu, která zahrnovala aerodynamický tunel
pro zkoušení modelů staveb v podmínkách přízemního větru, první toho druhu
u nás. V Žilině také obhájil hodnost kandidáta věd a habilitoval se na docenta.
V roce 1970 byl povolán zpět do Prahy s úkolem vybudovat v Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky AV ČR (ÚTAM) podobný tunel jako v Žilině. Když se prá-
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ce rozběhly, vyvolali nepřátelé projektu politicky silně podepřenou kampaň, vynutili si
zastavení projektu, zlikvidování rozestavěného tunelu a odchod prof. Pirnera po pětileté práci z Akademie. On se nicméně dobře
uplatnil v Technickém a zkušebním ústavu
stavebním jako hlavní statik a dynamik.
Vybudoval tam laboratoř dynamiky, tentokrát zaměřenou na diagnostiku konstrukcí, a v roce 1982 obhájil na ČVUT doktorskou disertaci. Teprve po převratu,
v roce 1990 se mohl vrátit zpět do ÚTAM, kde byl po dvě funkční období (1990
až 1998) ředitelem. Zde aktivně pracuje na zkrácený úvazek dosud.
Podat výčet provedených či projektovaných staveb, na nichž se jako spoluautor,
znalec či poradce uplatnil, není prakticky možné. U svého oboru zůstal, přestože vystřídal větší počet působišť. Na každém z nich se mu podařilo shromáždit
kolektiv spolupracovníků, dokázal je nadchnout a získat s nimi výsledky nejen
hodnotné, ale i vědecky přínosné a následně publikované. Jmenujme dřevěnou
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kopuli sportovní haly v Žilině nebo ocelovou halu Sazky v Praze, most u Žďákova nebo visutý most Slovenského národního povstání s kavárnou v Bratislavě, předpjatou lávku u Vranovské přehrady nebo obdobnou konstrukci přes řeku Sacramento v USA, budovu bývalého Výzkumného ústavu matematických strojů
v Praze – Vokovicích, popř. výškové domy – dvojčata v Tbilisi, naše největší chladicí věže (Temelín) nebo
třistametrové stožáry na Slovensku atd. Téměř každá položka v seznamu jeho expertiz představuje nejen
zprávu pro konkrétní projekt či budovanou stavbu, ale často i titul jedné publikace v odborném časopise,
ve sborníku z některé vědecké konference či v monografii. Taková dopracování problémů ovšem vyžadují
nemalou práci navíc; mnohé z těchto případů jsou popsány v jeho poslední knize Dynamika ve stavební
praxi, kterou nedávno vydala ČKAIT.
Přes mnohé překážky, které profesoru Pirnerovi v životě připravily nepochopení či zlá vůle, se mu dostalo
i ocenění a uznání. Jmenujme jen: Státní cena (1983), zlatá medaile Ernsta Macha (1998) a Křižíkova medaile AV ČR (2008), čestný doktorát Žilinské univerzity (2002), medaile Univerzity Pardubice (1999 a 2002)
a Technické univerzity Ostrava (2003), členství v Inženýrské akademii ČR, čestné členství v České komoře
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, mimořádné uznání ministra dopravy (2003) atd.
Vážený a milý kolego a příteli, děkujeme ti za odbornou práci, kterou jsi na poli stavební dynamiky vykonal.
Oceňujeme přitom tvou píli, odvahu při obhajování vlastních – i nepopulárních – stanovisek a v neposlední
řadě i tvůj společenský cit a iniciativu, s nimiž jsi vždy dokázal ze spolupracovníků vytvořit partu v tom
nejlepším slova smyslu.
prof. Ing. Ondřej Fischer, DrSc.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Zlatá mince Dřevěný most v Lenoře
Příznivci technických památek se sešli 28. května 2013 na slavnostní prezentaci již páté mince
z cyklu zlatých mincí ČNB edice Mosty České republiky. Tentokrát byl motivem mince dřevěný krytý
most v obci Lenora na Šumavě, který v minulosti sloužil k zadržování splavovaného dřeva, jež bylo
za pomoci vody z okolních rybníků následně propouštěno do papíren v Loučovicích a Větřní.
Slavnostní setkání proběhlo v radničním sále Městského úřadu v Prachaticích a zúčastnila se jej řada
hostů, mezi nimiž byli představitelé České národní banky, Národního památkového ústavu, České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a další významní hosté. Účastníky prezentace tradičně přivítal guvernér České národní banky Ing. Miroslav Singer. Následovala
prezentace aktuálních makroekonomických ukazatelů naší republiky, o kterou se postaral Ing. Petr
Král ze sekce měnové a statistiky České národní banky. Poté již byla představena samotná vydávaná
mince. Úvod obstarala Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu, která účastníkům
prezentace přiblížila způsob výběru mostů zařazených do cyklu zlatých mincí. Přednášku, bohatě
ilustrovanou poutavým obrazovým materiálem, věnovanou stavbě dřevěných mostů od doby starověkého Říma až po současnost, poutavě přednesl čestný předseda ČKAIT Ing. Václav Mach. Autorem zlaté mince věnované dřevěnému mostu v Lenoře je mladý slovenský autor Mgr. Art. Miroslav
Hric, ArtD. Ten bohužel nemohl být slavnostnímu setkání přítomen z časových důvodů, účastníkům
však připravil obrazovou prezentaci přibližující jeho výtvarnou tvorbu. S procesem přípravy této
konkrétní mince od sádrového modelu po jeho realizaci v mincovně seznámil účastníky nový krátký
film, který připravila Česká národní banka.
Na závěr slavnostního setkání předal guvernér České národní banky Ing. Miroslav Singer zlatou minci
starostce obce Lenora Mgr. Jaroslavě Krnákové a hejtmanovi Jihočeského kraje Mgr. Jiřímu Zimolovi.
V říjnu letošního roku byla emitována druhá letošní mince, jejímž tématem je železniční most
v Žampachu. Nejen zájemci o mosty a jejich historii mohou bližší informace o celém cyklu zlatých
mincí ČNB nalézt na internetové stránce www.cnb.cz.
Mgr. Petra Madarová
odbor peněžního oběhu ČNB
Ing. Svatopluk Zídek
předseda Kolegia pro technické
památky ČKAIT & ČSSI

Z+i 4/2013

Pro své členy vydává
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
www.zpravy-ckait.cz
Redakční rada:
Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady
Ing. Svatopluk Zídek
místopředseda redakční rady,
předseda oblasti Karlovy Vary,
člen představenstva ČKAIT
Marie Báčová
odborná poradkyně předsedy ČKAIT
kancelář Komory ČKAIT Praha
Ing. Jiří DAN
oblast Olomouc
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové
Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Střediska legislativně právního ČKAIT
Ing. Alena Kozáková
tajemnice RK ČKAIT Brno
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti Pardubice, člen představenstva ČKAIT
doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
zástupce RR pro střední, odborné a vysoké školy
Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
předseda Autorizační rady ČKAIT
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
předseda Ediční rady ČKAIT,
člen Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT
Adresa redakce:
ČKAIT – regionální kancelář Brno
Vrchlického sad 2, 602 00 Brno
tel./fax: 545 574 310, tel.: 545 212 123
e-mail: brno@ckait.cz
Návrh grafické úpravy: 3P spol. s r.o.
Radlická 50, 150 00 Praha
tel.: 257 315 656, e-mail: jiri.silar@studio3p.cz
Sazba: EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, 648 03 Brno
tel.: 541 159 400, e-mail: taborsky@expodata.cz
Tisk: Tiskárna DIDOT, spol. s r.o.
Trnkova 119, 628 00 Brno
MK ČR E 15660
ISSN 1804-7025
Vycházíme nejméně čtyřikrát ročně.
Pro členy ČKAIT zdarma. Náklad: 30 350 výtisků.
Následující vydání Z+i ČKAIT č. 1/2014
Termíny příspěvků: 31. 1. 2014 na adresu redakce.
Termín vydání: 14. 3. 2014

v příštím
čísle najdete
• Valné hromady 2014
• X. ročník soutěže o Cenu ČKAIT
• Před Shromážděním delegátů
ČKAIT 2014

Foto na titulní straně:
Nový Tyršův most v Přerově, který získal Cenu ČKAIT
za rok 2012, zdroj: archiv Skanska a.s.

Dřevěný most v Lenoře

40

SETKÁNÍ V PRACHATICÍCH:
PÁTÁ MINCE Z EDICE MOSTY

Auditorium při slavnostním představení mince; 1. řada – zleva Ing. arch. Ludmila Machová, Ing. Václav Mach, Ing. arch. Eva Dvořáková; zprava – Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského
kraje; 2. řada – zleva Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu; Ing. Svatopluk Zídek

Ing. Miroslav Singer, guvernér České národní banky

Ing. arch. Dvořáková při představení projektu ČNB mosty

Ing. Václav Mach představuje historický vývoj dřevěných
mostů
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