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Úvodník předsedy
Skončily valné hromady, na pozvání rektora Václava Havlíčka jsem 
si šel poslechnout IX. symfonii Antonína Dvořáka Z Nového světa. 
Novosvětská je něco fenomenálního, ani se nedivím, že američtí kos-
monauti ji poslouchali na Měsíci při jejich procházce. Byla také vy-
brána jako poselství lidstva při vesmírném hledání dalších civilizací. 
Pan rektor byl ve své rozlučkové řeči přiměřeně dojat, dirigent Jan 
Šrámek spolu se Symfonickým orchestrem pražských symfoniků byli 
vynikající. Byl to hezký večer.
Není jednoduché vymýšlet stále něco nového do úvodníku, a pře-
ce chci nalézt něco zajímavého, tak vydržte i tento. Vidíte, teď mě 
napadá, možná je posledním – uvidíme, jak delegáti v březnu roz-
hodnou. 

Také vám připadá, že svět rezignoval na něco, co bylo počátkem bohatství? V počátcích si totiž člo-
věk nejdříve našetřil na to, co si přál, a pak teprve utrácel. Banky však zjistily, že politici jim uhradí 
bubliny, které vytvořily, neboť politik odpovědnost za dluhy nenese. Zapomněli jsme na drobnou práci. 
Nemůžeme očekávat zázraky, ale můžeme dělat, co chceme, bez knuty velkého zadlužení. Jinými slovy 
dobrý hospodář si půjčuje pouze na něco, co mu vytváří další prosperitu a tím nemám na mysli jenom 
prosperitu finanční, ale i ve vzdělání a morálním vzestupu společnosti. Jsme nabádáni k utrácení 
bez ohledu za co. Již nikdo nechce slyšet: vydělejte si, spořte a neste zodpovědnost. Málokdo chce 
odkládat spotřebu.
Někdy slyším, že lépe již bylo. V oblasti řemesel, zdá se, to bude platit. Manažerů, ekonomů, filozofů 
budeme mít asi čím dál více. Nás techniků bude méně a k tomu ještě možná nastane malá možnost 
výběru z uchazečů. Škola, která předávala do praxe více než sto let odborníky se vzděláním vodo-
hospodářů, kteří byli vyhledáváni provozovateli vodovodů a kanalizací, správy povodí řek, je určena 
k drastickému omezení. Koho to však zajímá? Politiky ne. Jedni slibují světlou budoucnost, druzí 
řešení pomocí trhu, ale ani jednu skupinu to ve své podstatě nezajímá. 
Naše generace měla vlastně „štěstí“, že nás bolševik nechtěl pustit mezi právníky, filozofy, rodiče byli 
rádi, když jsme se dostali na technické školy. V životě mě asi provázely dobré sudičky, neboť vždy je 
lepší dostat se z mála na lepší úroveň než obráceně. Víte, jak bylo pro vzdělání dobré mít na stavbě 
štábního kapitána, který měl za sebou více než deset let komunistického kriminálu, doktora práv, 
vyhozeného z advokacie, a vedle toho hloupého předsedu ZO KSČ? V roce šedesátém osmém, kdy jsem 
nastoupil coby mistr na stavbu, probíhaly úžasné debaty. Pak vše rychle vzalo za své. Když jsem se 
vrátil v šedesátém devátém zpátky z vojny, už to nebylo takové, lidé se opět báli.
Proč se vracím do minulosti? Řešíme teď s řediteli stavebních průmyslovek, jak dál ve středním škol-
ství. Když jsem psal, jak byli naši rodiče rádi, kam nás přijali, neznamenalo to v mém případě, že by 
odborně sledovali, co mě čeká. Chtěli však, abych mohl studovat. Škola, kam jsem se dostal, měla vel-
mi dobrou úroveň a i kdybych se nedostal na vysokou, věřím, že bych se uplatnil velmi dobře v oboru 
vodohospodářství. O to více mě mrzí, že v současnosti se dostala pověst stavebnictví na tak nízké nivó 
(lépe v současné mluvě level). Přece nelze vše pustit – a nemyslím tím zavést plánovací komisi. Mám 
za to, že je potřeba technickým oborům pomoci. Když jezdím po schodech metra, pomalu na každém 
schodu lákají na studium soukromé vysoké ekonomické školy a v podtitulu stojí a co ty za pár let. 
Výsledek bude na pozici tzv. office manažerky, tedy sekretářky. Proč si pořád lžeme a nenazýváme věci 
pravými jmény? Snad že tento trend klamání přichází shora.
Komora má zodpovědnost za vzdělání inženýrů i techniků, proto jsme se dohodli, že uspořádáme 
tiskovou konferenci věnovanou střednímu technickému školství. U nás v Sokolské ulici se tedy sešlo 
asi dvanáct ředitelů a jedna ředitelka stavebních průmyslovek. Dohodl jsem se s 1. místopředsedkyní 
Senátu PČR Alenou Gajdůškovou, že nám pomůže, v Senátu bychom se tedy všichni vyjádřili k součas-
né situaci. Asi by bylo dobré změnit rozdělování peněz do škol. Už to však slyším, jak mě liberálové 
okamžitě napadnou za sociální inženýrství. Bohužel tito volnomyšlenkáři tady ale nebudou, až se sem 
budou hrnout technici z jiných zemí.
Byl jsem pozván na mezinárodní diskuzi u kulatého stolu, jejíž pořadatelem byla Česká asociace 
konzultačních inženýrů. Chytří to chlapíci, zkušení, se znalostmi ze zahraničí. Takové debaty mám 
rád, přinášejí mi nové poznatky. Debaty se zúčastnili Jan Van der Putten za organizaci EFCA a Enrico 
Vink za asociaci FIDIC. Informace směřovala k implementaci evropské směrnice o zadávání veřejných 
zakázek a zrušení směrnice 2004/18/ES. V rámci debaty musím přiznat, že by bylo nejlépe tuto směr-
nici přijmout bez doplňků a nápadů tuzemského poslaneckého sboru. Možná by se pak zase podařilo 
pracovat a soutěžit bez velkých ztrát. Potom by také neleželo na ÚOHS za 100 miliard korun odvolání 
a asi by zase bylo možné pracovat ve službách za obvyklé ceny. Velmi se mi líbí zrušení elektronických 
aukcí na služby, tedy projekty. Chci jednat s náměstkem ministryně MMR ČR, Jiřím Houdkem, o větším 
začlenění Komory do přípravy zákona o veřejných zakázkách (ZVZ).

| obsah − úvodník |
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Bude toho před novým představenstvem hodně na práci. Musí podat návrh 
na novou Autorizační radu ČKAIT (AR), bude nutné najít odborníky na mi-
nisterstvech ochotné v AR pracovat; jsem zvědavý, jak recipročně vyjde 
vstříc Představenstvo ČKA. Další směrnice 2005/36/ES nám bude určovat 
uznávání odborných kvalifikací. Tím bude nutné novelizovat autorizační zá-
kon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zkusíme znovu otevřít 
debatu o změně § 5, tj. o oborech. Opět bychom tedy měli vést debatu, 
zda jsme připraveni na koncentraci oborů. Připomenu, že již jednou jsme 
takovou změnu chtěli, ale byla smetena ze stolu. Nastává tedy další po-
kus. Autorizovaný inženýr v oborech architektura a stavitelství (současné 
pozemní stavby), inženýrské stavby (vodohospodářské, dopravní stavby, 
mosty, městské inženýrství) a posledním by byl obor technika prostředí. 
Prosím, berte to jako startovací návrh. Sám nemám jistotu o jeho bezvý-
hradné správnosti, zejména s ohledem na některé výkony autorizovaných 
osob Komory. Evropa ovšem směřuje ke koncentraci nejenom finanční, ale 
i jiné, a tak nám tady budou vstupovat na náš trh osoby, které ani nebudou 
mít takový rozsah vzdělání jako my.
Nezmínil jsem se zatím o valných hromadách. Byly milé, bez velkých emocí, 
dalo by se říci profesionálně vedené předsedy oblastí. Hodně se mluvilo 
opět o tzv. obvyklých cenách. Někde chodí pravidelně nobility kraje, v Pra-
ze zase nikdo, což ale není vina naše, nýbrž chyba hejtmana a primátora, 
o mandát ve volbách budou usilovat oni – rozhodněte sami, zda takové lidi 
volit. V Karlových Varech vystoupil Ing. Šafařík s činností kontrolního stati-
ka. Téma, které se občas objevuje a je probírána jeho zodpovědnost. Sám se 
kloním spíše k zodpovědnosti AO. Také se přikláním k možnosti většího se-
tkávání a vzdělávání v aktivech podle oborů, neboť tam je potřeba více vy-
užívat potenciál zkušených kolegů. O tzv. obvyklé ceně se bude diskutovat 
ještě dlouho. Byl bych rád, kdyby se nám s otevřením zákona č. 360/1992 
Sb. podařilo obnovit vydávání ceníků a sazebníků Komorou. Vzhledem 
k tomu, že se bude jednat v Parlamentu o postavení EIA, pravděpodobně 
i s dopadem na stavební zákon, měli bychom znovu vložit do zákona po-
vinnost sjednávat autorský dozor pro všechny stavby, soukromé i veřejné. 
Jinou otázkou je technický dozor investora – chtěli bychom jej zařadit mezi 
vybrané činnosti. To však znamená změnu živnostenského zákona.
Kolegové architekti mají na svých webových stránkách, kam došla Velká 
Británie, když přijala tlak environmentálních teroristů. Úmyslně zanedbaná 
nebo spíše neprováděná údržba přímořských močálů vede v současné době 
k umocnění záplav. Minority však vyhrály – mohly pozorovat ptáky, příroda 
se vracela o několik století zpátky. Koho z ochránců přírody zajímá, že 
celé generace pracovaly na logickém odvodnění? Británie se tvrdě posta-
vila proti zelenému diktátu Bruselu. Vůbec nemám rád výroky, že za to či 
ono může Brusel, za to či ono si totiž můžeme především sami, zejména 
tehdy, když naše sněmovna zavede vlastní doplňky. A ještě jeden poznatek 

z Británie – spočítali, že budou potřebovat 250 miliard na rekonstrukce 
energetické sítě. 
V současné době se vedou intenzivní jednání, jak vyhovět výtkám Evropské 
komise. Zásadní změna bude spočívat v pojetí stanoviska EIA (§ 10 zákona 
č.100/2001 Sb.), kdy výsledkem řízení o posouzení bude samostatné envi-
ronmentální povolení (správní rozhodnutí) nebo závazné stanovisko. Jedná 
se o natolik závažné téma, že asi po získání dalších informací požádám 
o článek do dalšího čísla, upřesním ještě, koho o něj požádám, zatím ne-
vím. Jedno je jisté – i nadále dostanou prostor další „Patlíkové“.
Po valných hromadách mě v kanceláři navštívili dva kolegové, oba mají 
velké zkušenosti ze zahraničí. Bylo by dobré, kdyby tuzemští politici chtěli 
přijmout věci, které jinde fungují. Dostal jsem víceméně od těchto kolegů 
za úkol zachránit naši morální vyspělost. Jak rád bych  zlepšil klima v České 
republice, ale to musí se mnou chtít dalších, a teď nevím, zda dolních deset 
miliónů obyvatel, anebo těch ostatních pět set tisíc. Těžký úkol. Slibuji, že 
na něm budu pracovat.
Nejde mi do hlavy, že o stavebnictví mezi politiky panuje tak malý zájem, 
když se v něm točí tolik peněz. Možná však jiným směrem, než bychom 
chtěli, tedy tak, aby byla jasná pravidla bez diktátu trestních oznámení při 
výběru jiného kritéria než nejnižší ceny.
S kolegou Vaverkou jsme byli u nové ministryně pro místní rozvoj Věry 
Jourové, přinesli jsme jí květinu a několik publikací Komory. Téměř jsme se 
dozvěděli, kdo bude jejím náměstkem pro stavební řád a územní plánování, 
ale jméno prý sdělí později. Nabídli jsme do komisí své odborníky, uvidíme 
tedy. Měl jsem z té návštěvy velmi dobrý dojem, myslím, že paní ministryně 
velmi dobře ví, čeho chce dosáhnout. Přišla řeč na zákon o veřejných zakáz-
kách; shodli jsme se v názoru, že je nutné přijmout nový, ne oprašovat sou-
časný. Bavili jsme se o maléru, který tuzemsko čeká v souvislosti s přijetím 
podmínky o větší ingerenci občanských sdružení do územních a stavebních 
řízení. I v tomto případě máme stejnou obavu, jak bude prodlužováno po-
volování staveb. Závěrem jsem ministryni Jourovou pozval na Shromáždění 
delegátů ČKAIT; poznamenala si termín – byla by první za více než dvacet 
let, pokud přijde.
Závěrem ještě pár osobních vět. Děkuji všem, kteří mi pomáhali v činnos-
ti předsedy Komory. Komora je v současnosti na dobré cestě udržet obor 
na velmi dobré úrovni. Pochopitelně že mezi devětadvaceti tisíci autorizo-
vanými osobami jsou dobří i špatní, jedno jsem však poznal. Těch dobrých 
je mnohem, mnohem větší množství. 
A co dál? Nic, prostě pracovat, vždyť pěkných staveb, které jsme navrhli, 
postavili, je čím dál více.

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

| úvodník – názory a stanoviska |

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem ČKAIT

Tak to uvádí odst. 3 § 25 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. Zákon 
doplňuje, že se Shromáždění delegátů ČKAIT (dále jen SD) musí konat 
nejméně jednou za rok a současně v odst. 4 stanoví jeho pravomoci 
a povinnosti.
Zákonodárci byli při tvorbě zákona prozíraví v tom, že stanovili dvou-
stupňové řízení Komory, protože při současném počtu autorizovaných 
osob, který se již blíží 30 000, by celokomorové shromáždění, podobně 
tak, jako to mají architekti, nebylo možné reálně uskutečnit.
Vzhledem k tomu, že Komora je samosprávná organizace a řídí se de-
mokratickými principy, je nutné uplatnit prvky zastupitelské demokracie 
a stanovit taková pravidla, aby mohla plnit své úkoly a také aby byla 
zajištěna členská práva všem autorizovaným osobám. Tuto úlohu plní 
vnitřní řády a předpisy Komory, které mají rozhodující význam pro její 

vnitřní život. Organizační řád stanoví členění Komory na jednotlivé ob-
lasti a způsob výběru delegátů z oblastí na SD. Je zachován poměrný 
princip podle členů v oblasti s tím, že výsledný počet všech delegátů je 
200. Dvacetiletá praxe ukázala, že tento počet je vhodný a v některých 
případech, zejména pro racionalitu jednání, se jeví jako maximálně mož-
ný, jeho snížení by znevýhodnilo oblasti s menším počtem členů.
Oblasti by měly na valných hromadách každoročně volit za delegá-
ty na SD takové osoby, které mají opravdový zájem o činnost Komory, 
znají její organizační strukturu a jsou ochotny hájit zájmy autorizova-
ných osob, zejména pak ty, které byly vyslovené na valných hromadách. 
SD však nemůže být tribunou pro řešení osobních problémů anebo pro 
prosazování individuálních zájmů jednotlivých delegátů – SD k nim ne-
může zaujmout stanovisko, jednání se tak totiž zbytečně prodlužují. Pro 
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tyto otázky jsou příslušné oblasti, kde ten který problém existuje, anebo 
kontrolní orgány Komory.
V průběhu předchozích let se program jednání SD ustálil, jednání probíhá 
vždy v sobotu v závěru měsíce března a má svou pracovní a společenskou 
část.
Obsah pracovní části je stanoven v odst. 4 § 25 autorizačního záko-
na a zahrnuje zejména zprávy o činnosti jednotlivých orgánů Komory 
za uplynulý rok, jejich projednání v diskusi a následné schvalování.
Předmětem schvalování je též zpráva o hospodaření a rozpočet na násle-
dující období. Na tomto místě bych rád připomenul, že všechny materi-
ály jsou delegátům zasílány předem v písemné podobě, a tak má nejen 
delegát, ale i každý člen Komory možnost se s nimi seznámit, například 
v oblastní kanceláři. Dle mého soudu je hospodaření Komory vedeno 
dobře, proto v posledních letech nebylo nutno zvyšovat členské příspěv-
ky, ačkoliv jejich výše je ve srovnání s ostatními patnácti profesními 
komorami nejnižší.
Vnitřní řády Komory, zejména Organizační řád, Volební a jednací řád, 
Profesní a etický řád a Disciplinární a smírčí řád jsou závazné pro všechny 
členy Komory a jejich porušení může být stíháno disciplinárními tresty. 
Jejich schvalování též přísluší delegátům SD, a je proto žádoucí, aby byly 
schváleny v kvalitní podobě tak, aby (jako mnohé z tuzemských zákonů) 
nemusely podléhat častým novelizacím. Přesto se změnám nevyhnou, 
pokud se změní navazující zákonné předpisy, anebo v případech, kdy čas 
odhalí jejich zastaralost.
Letošní SD má ještě jeden úkol navíc, a to zvolit po třech letech nové 
orgány Komory. Týká se to patnácti osob do představenstva Komory, de-
vět osob do dozorčí rady a jedenáct osob do Stavovského soudu ČKAIT. 
Vzhledem k tomu, že kvalitní fungování každé organizace závisí na lidech 
a jejich osobním přínosu, je žádoucí, aby byly zvoleny osoby vhodné, to 
znamená, aby chtěly a uměly pracovat, aby měly určité zkušenosti, ale 
též aby docházelo k jejich postupné výměně zejména nástupem mladších 
členů do těchto funkcí. Kvalitní výběr umožňuje delegátům volební řád 
Komory, který stanoví, že do každého orgánu musí kandidovat alespoň 
o jednu třetinu více uchazečů, než je členů voleného orgánu. Je pocho-
pitelně v zájmu každé oblasti, aby ve vrcholných orgánech měla co nej-

více svých členů. Paradoxně však navrhne-li oblast více svých kandidátů, 
rozmělní se jejich hlasy a výsledek volby je pak opačný. Je proto vhodné 
ustanovení volebního řádu, že pro přípravu kandidátky je rozhodující 
návrh dosavadního orgánu. To však nemění nic na skutečnosti, že mo-
hou být podány z pléna další zdůvodněné návrhy na kandidáty. Účast 
zástupce oblasti ve vrcholném orgánu nemá rovněž pro vlastní oblast 
žádnou důležitost, protože všechna rozhodnutí těchto orgánů se vztahují 
na celou členskou základnu a pokud zasahují do činnosti oblasti, např. 
při stanovení limitu nákladů, postupuje se vždy podle předem stanove-
ných kritérií.
Dalším neméně důležitým bodem programu jednání je jeho společenská 
část. Velice zajímavé jsou informace podané pozvanými hosty. Zástupci 
ministerstev informují o stavu příprav zákonných předpisů, které mají 
vztah k výkonu činnosti autorizovaných osob. Současně hostům můžeme 
tlumočit názory členů Komory týkající se úrovně a problémů současné le-
gislativy. Zástupci dalších organizací, škol a zahraničních profesních ko-
mor pak informují o stavu a možnostech spolupráce jak na úrovni vedení 
Komory, tak i jednotlivých autorizovaných osob. Výběr hostů a jejich 
upřímně deklarovaný vztah ke Komoře svědčí o tom, že jednání našich 
představitelů jak na vládním, tak i na společenském či mezinárodním 
poli má potřebnou úroveň a tím i vážnost.
Dalším z bodů programu je vyhlášení výsledků soutěže Inženýrské ko-
mory a ocenění jejích vítězů. Potěšitelné je, že počet soutěžících každo-
ročně roste a že si tak někteří kolegové začínají zvykat na nutnost pre-
zentace výsledků své práce, což byl dosud náš značný handicap oproti 
běžné praxi architektů.
Letošnímu Shromáždění delegátů ČKAIT přeji, aby delegáti ve volbách 
do orgánů Komory vybrali ty nejlepší z kandidátů, aby informace získa-
né na SD použili ke zkvalitnění práce Komory ve svých oblastech a aby 
výsledky jednání SD pomohly zlepšit podmínky pro postavení autorizo-
vaných osob a jejich uplatnění v profesi.

Ing. Jiří Schandl
čestný člen ČKAIT

Veřejné zakázky

| názory a stanoviska

Zahajujeme tímto diskusi na téma veřejných zakázek 
financovaných z EU.

Dobrý den, 
obracím se na Vás, jako na představitele autorizovaných inženýrů, a to 
ve věci projektových prací na veřejných zakázkách, které jsou financovány 
z dotací EU. Naše společnost (stejně jako mnoho jiných projektových 
ateliérů) dlouhodobě působí v oblasti veřejných zakázek. 
S příchodem dotační politiky EU došlo k několika zásadním změnám při 
přípravě a realizaci stavebních zakázek. V tomto dopise bych se rád zmínil 
o dvou fenoménech, které nyní hýbou veřejnými zakázkami: 

Názvy výrobků 
Někdo vymyslel, že ve veřejných zakázkách je zakázáno uvádět konkrét-
ní výrobky, a to ani s dovětkem, že tento konkrétní výrobek je uveden 
pouze příkladně a že může být použit výrobek jiný se shodnými nebo 
lepšími parametry. Odůvodnění je to, že v případě uvedení konkrétního 
výrobku budou ostatní výrobci znevýhodněni. 
Toto nařízení vede k tomu, že projektant provádí nesmyslně obsáhlé 
výkazy, ve kterých popisuje detailně výrobek, což je v některých přípa-
dech téměř nemožné, aby na stavbu nakonec byla dodána požadovaná 
kvalita. Výsledkem je to, že na stavbu jsou dodávány podřadné výrobky 
a investor je proti tomuto bezbranný. 

Vzhledem k tomu, že se v oblasti projektování pohybuji již delší čas, 
nepřesvědčíte mne, že toto nařízení je dobré. Jedná se o nesmysl, kte-
rý naše stavebnictví posunuje zpět. V případě, že jste jako investor 
správný hospodář, budete chtít dodat výrobek (stavbu) podle svých 
představ, nikoli podle představ dodavatele. 
Projektování veřejných zakázek a škody vzniklé vlivem projekto-
vání
Nesmysl, který jsem Vám popsal v bodě č. 1, je slabý odvar proti tomu, 
co se nyní děje ve veřejných zakázkách pod dotací EU v případě, že 
projektant udělá v projektové dokumentaci chybu. 
Ještě než Vám popíši celou záležitost, rád bych, aby jednoznačně za-
znělo: 
• nikdo není neomylný a každý z nás dělá chyby; 
• neznám projektovou dokumentaci, která by byla absolutně bez chyby;
•  návrh stavby není strojní výrobek nebo obuv – neprovedeme několik 

prototypů, které pak pošleme do sériové výroby – návrh stavby je 
téměř vždy originál, jedinečná záležitost a další stavba bude jiná, byť 
bude třeba podobná, ale v mnoha ohledech se bude lišit.

 
Poslední dobou se ve veřejných zakázkách pod dotací EU setkávám 
s případy, kdy projektant udělá v projektové dokumentaci chybu, tuto 
chybu včas napraví, a přesto vznikne situace, která může vyústit v zá-
nik projektového subjektu. 
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Uvedu příklad: projektant navrhnul určitou skladbu podlahy. Během vý-
stavby zjistí, že skladba je nevyhovující a ještě před realizací vlastní 
podlahy navrhne skladbu alternativní, která je pro daný provoz vhod-
nější. Nově navržená skladba je ve stejné finanční úrovni, ale jedná se 
o skladbu, která v původní projektové dokumentaci nebyla, navíc se 
podle poskytovatele dotace nejedná o nepředvídatelnou změnu, takže 
dojde k tomu, že původní skladbu poskytovatel dotace z investice zce-
la vyjme a novou podlahu si musí zaplatit investor sám. Tímto ovšem 
vzniká investorovi „škoda“, neboť mu vlivem chyby v projektové doku-
mentaci nebyla proplacena část dotace a investor ze svých financí není 
schopen novou (změněnou) podlahu zaplatit. 
Investor je nucen následně finanční prostředky vymáhat na projektanto-
vi. Projektant ovšem ve většině případů nemá možnost doplatit částky, 
o které investor při realizaci přišel, a protože nevznikla žádná škoda 
z pohledu pojišťovny – tedy ani pojišťovna není ochotna plnit. 
Jestliže má projektant s investorem „dobrou“ smlouvu o dílo, pravděpo-
dobně dojde pouze k dohadování, co škoda je a co není. 
V případě, že projektant podepíše s investorem smlouvu, kde má sta-
noveno, že „veškeré vícepráce způsobené vadou projektu uhradí pro-
jektant“, je jasné, že další šance na přežití projektové firmy je téměř 
nulová. 
Ovšem co je na této situaci nejsmutnější, je to, že investor prosazuje 
zhotovení raději nefunkční a vadné stavby, než aby se dohadoval s po-
skytovatelem dotace o případných změnách!!! 
Jestliže mi někdo chce ve výše uvedeném oponovat, tedy říci, že vše je 
věcí projektanta, chce, aby byl tak erudovaný a svoji práci prováděl bez-
vadně, tak takovému člověku musím sdělit, že je naprosto mimo mísu, 
asi nikdy neprojektoval a nikdy v praxi žádnou stavbu neprováděl. 

Je skoro nemožné zpracovat bezvadnou projektovou dokumentaci (do-
kumentaci bez následných víceprací) v případě novostavby; v případě 
změny dokončené stavby je to téměř vyloučeno. 
Současná situace nutí projektanta zavádět do dokumentací „rezervy“, 
o kterých ví pouze on a které následně „vyhandluje“ za chyby, které 
dodavatel v projektové dokumentaci objeví. 

Celé se to odehrává v časové tísni při projektování (objednatel má do-
statek času na zadání projektových prací a projektant je následně nucen 
stavbu vyprojektovat v nesmyslně krátkém čase) a při cenách za pro-
jektové práce, které jsou na tak nízké úrovni, že neumožňují rozvoj 
projektových firem. 

To, co jsem výše popsal, ví každý, kdo se pohybuje v okruhu veřejných 
zakázek na stavební práce. Všichni svorně říkají, že podmínky jsou nasta-
veny vadně a vlivem vadně nastavených podmínek stát generuje zmetky. 
Ovšem nikdo to neřekne veřejně! Proto se obracím na Vás s žádostí, 
zda je možné tuto situaci napravit, respektive napravit podmínky v za-
dávacích řízeních. Věřím, že Vám se toto podaří, neboť jste poměrně sil-
ným partnerem při jednání s politickými špičkami našeho státu, od nichž 
(předpokládám) vzešlo vadné nastavení podmínek. 

Těším se na další spolupráci. 

Ing. Jiří Šmíd 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Diskuse k zákonu o veřejných zakázkách 
Tato diskuse byla zahájena v Z+i 4/2013.

Plně se ztotožňuji s názory na složitost zákona, který v současném 
stavu ve skutečnosti zakázky zdražuje, neb minimálně svou rigidností 
odstrašuje z účasti v řízení mnohé společnosti. Jsem rád, že Evropská 
komise mění názor na posuzování zakázek na zpracování projektové 
dokumentace.
Neodpustím si vzpomínku na první zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) 
z roku 1994, který platil v základních obrysech přes dvanáct let, byl 
pochopitelný a dobře se vžil. I v rámci jeho účinnosti docházelo ke sní-
žení limitů a následně zase ke zvýšení, z čehož se zákonodárci nedoká-
zali poučit a celou anabázi u nového zákona zopakovali. Domnívám se, 
že podnětů bude mnoho, přesto níže uvádím několik poznámek z praxe 
v pozemním stavitelství.

Ověření referencí jako kritérium, případně kvalifikační předpoklad
Při hledání dalších kritérií hodnocení doporučuji vrátit se k možnosti 
ověřovat reference. Tento nástroj se podle mého mínění osvědčil u sta-
rého ZVZ a měl by se v nějaké podobě vrátit.

Dumping – stanovení bezpečné ceny ve stavebnictví
Květnová diskuse členů Představenstva ČKAIT a dalších na toto téma 
konaná v Pardubicích mě potěšila, neb se usnesla na hranici, kterou 
jsme nezávisle v úřadě také použili. Domnívám se, že by se ustanovení 
o dumpingu v novém zákoně mělo víc konkretizovat. Již stávající zákon 
po novele umožňuje dotazovat se na jednotlivé (podstatné) položky 
rozpočtu, což je vítané zlepšení postavení zadavatele.
 
Návrh lepšího stavebního řešení, hranice 20 % víceprací a změnové 
listy

Domnívám se, že při realizaci veřejných zakázek je problematické, když 
zhotovitel navrhne lepší (ve smyslu hospodárnější nebo i kvalitativ-
ně lepší) řešení, respektive kvalitativně lepší řešení za stejnou cenu. 
Pokud na takové řešení nepřišel investor ani projektant (např. použití 
efektivnější technologie), je zhotovitel často sám proti sobě, aby změ-
nu navrhoval. V současnosti si totiž takovým návrhem snižuje částku 
na vícepráce, protože i když se jedná o obdobné plnění (záměnu polo-
žek), nelze odečíst „méněpráce“ (tj. ceny těch nahrazených položek). 
Formální výklad ÚOHS, viz stanovisko k zadávání víceprací na webu 
ÚOHS neměnné od roku 2007, je typickým právním stanoviskem 
„od stolu“ a stanovuje při výpočtu částky za vícepráce vždy nezapočí-
távat (neodečítat) „méněpráce“, neboť nerozlišuje, že se může jednat 
o obdobné (tedy jen jinak – lépe – provedené práce), ale tvrdí se 
v něm, že tyto práce nebyly zadány. 
Domnívám se, že tento stav může nutit veřejného investora k různým 
zápočtům, kompenzacím bez změnových listů a změny ceny díla, pří-
padně nutí zhotovitele spíše provést dílo podle předloženého rozpočtu, 
i když by mohl být výsledek kvalitnější nebo i hospodárnější (delší 
životnost, apod.). Hranice 20 % na vícepráce byla v diskusích mnoho-
krát brána za dobrý etalon, protože se vyskytovala již v rakousko-uher-
ských předpisech. Nedomnívám se však, že tyto předpisy nařizovaly 
„méněpráce“ neodečítat. Spíše to bylo celé jinak, protože zadání bylo 
mnohem volnější (nejednalo se o ocenění výkazu výměr předloženého 
investorem) a „méněpráce“ se spíše nevyskytovaly, nebo jen okrajově.
Domnívám se, že pokud vícepráce zákon umožňuje, měla by být také 
stanovena forma přehledných změnových listů vypracovaných zvlášť 
ke každé změně zaznamenané v zápisu z kontrolního dne. Vícepráce by 
neměly být souhrnně doplňovány do položkového rozpočtu objektu, 
protože v množství položek uniká důvod změn. Takový postup může být 
netransparentní, domnívám se i při užití jednací řízení bez uveřejnění.
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 „Připojistěte se!“
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Radí pojišťovací komise ČKAIT ve vztahu k novému občanskému 
zákoníku a profesní odpovědnosti AO.

Ať už Vás znění nového občanského zákoníku doposud ovlivnilo více či 
méně, dotýká se také profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Kromě 
skutečnosti, že nový občanský zákoník (NOZ) staví autorizované inženýry 
a techniky do role daleko větších odborníků, považuje je také za silnější 
stranu ve smluvních vztazích, což v důsledku znamená daleko širší odpo-
vědnost související s odbornou činností.
NOZ bude také umožňovat náhradu takzvané nemajetkové újmy více, než 
tomu bylo v minulosti, a předpokládá se také, že na autorizované osoby 
bude vyvíjen daleko větší tlak při náhradě škody, například při odpověd-
nosti za projekt, technický dozor investora, vedení stavby atd. V poslední 
době se také na členy ČKAIT daleko častěji obracejí nejrůznější účastníci 
stavebních zakázek s požadavkem na náhradu škody. Často tyto jejich poža-
davky nejsou vůbec opodstatněné, ale přesto se snaží přenést odpovědnost 
právě na autorizované osoby. NOZ navíc dává možnost poškozeným uplat-
nit škodu přímo na pojišťovně i bez vědomí AO. Tato možnost bude hojně 
využívána právě zejména ze strany spekulantů. Prevencí před zbytečnými 
obtížemi může být nejen správné a profesionální zhodnocení požadavků 

klienta, ale také navýšení limitu pojistného plnění. V současné době je 
každá AO pojištěna na své profesní pochybení na částku 250 000 Kč, což 
není ve všech případech dostačující. I pojišťovací komise ČKAIT doporučuje 
zejména pro OSVČ a právnické osoby tento limit navýšit, což je možné až 
do výše 15 milionů Kč, přihláškou ke komorové pojistné smlouvě. V reakci 
na NOZ je nově možné připojistit i dříve zmíněnou nemajetkovou újmu až 
do výše 500 000 Kč. Bližší informace o těchto možnostech naleznete na in-
ternetových stránkách www.ckait.cz – sekce pojištění autorizovaných osob, 
kde naleznete kontaktní údaje na svého pojišťovacího makléře.

Teprve čas ukáže, jak se bude situace ve stavebnictví ve vztahu k NOZ vyví-
jet. Nezbývá nám, než na celou situaci pohlížet optimisticky, avšak musíme 
očekávat, že v případě škody budou soudy nakloněny slabší straně. Vzhle-
dem k tomu, že NOZ upřednostňuje naturální plnění před finančním vyrov-
náním, očekává se i výrazný nárůst průměrné výše škody oproti minulosti. 
Naturální plnění v této souvislosti znamená uvedení stavu věci v původní 
stav bez ohledu na finanční náročnost tohoto řešení.

Mgr. Jakub Doležel
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

správce pojištění profesní odpovědnosti členů ČKAIT

Stav přípravy a realizace staveb s nedostatky

Snížení počtu staveb a nižší objem investic zasahuje významně mezi naše 
členy. Pokud se minulý rok mluvilo o tom, že nejhorší situace dle našeho 
názoru panuje v pozemních stavbách pro nestátní sektor, po roce lze bohužel 
konstatovat, že došlo k dalšímu zhoršení situace. Zatímco pro státní zakázky 
je stanovený systém jejich přípravy, rozsah projektů a postup pro výběrové 
řízení, u ostatních prací je situace často jiná. Systém bývalého postupné-
ho vývoje přípravy investice od jednoduché studie k prováděcím výkresům 
na některých akcích zcela nefunguje a pokud celý pohled zjednoduším, jsou 
bohužel někdy zpracovávány dokumentace pouze pro přechod přes povolení 
státními úřady. Stavba pak pokračuje bez podrobnějšího projektu a technické 
náležitosti se pak řeší až těsně před realizací nebo na stavbě.
Dalším způsobem z praxe je oslovení pouze stavebních firem bez nějakého 
zadání nebo projektového podkladu k jejich ocenění stavby. 
Dalším nedostatkem dnešního stavění jsou stále chybějící podrobné prová-
děcí projekty. Ne každý investor dnes chce tyto podrobné projekty platit. Je 
bohužel pravdou, že dříve bývaly běžnou součástí projektové přípravy stavby. 
Setkáváme se s tím, že investor by je rád přesunul na projektanta do rozsahu 
dokumentace stavebního povolení a za jeho cenu nebo až na dodavatele. 
A ten má tendenci zahrnout práce do výrobní dokumentace dílčích subdo-
davatelů. Na stavbě tak chybí koordinace projektů a někdy se dostáváme 
do situace, že se až těsně před prováděním na stavbě zjistí, že bez někte-
rých výkresů to dál nejde. Projevuje se tak časový a finanční tlak na jejich 
rychlé dopracování. Stačilo by jen, aby tato dokumentace musela být vždy 
pro stavbu zpracována. Nejde však jen o zpracování, ale jde i o práci našich 
členů a také o archivování skutečného stavebního řešení. Jedná se přece 

o podklad pro práce na dalších budoucích úpravách. Je špatné, že stavby 
staré jen několik let při následném návrhu úprav nemají například podrobné 
stavební výkresy nebo konstrukční výkresy nosné konstrukce. Naši členové, 
ať již z pozice projektanta nebo dodavatele, nemají zatím zákonnou možnost 
působit na investora, aby dané výkresy byly předem vždy řádně objednány. 
Jde o otázku smluvní. Je ale nutno říci, že pro rozsáhlé stavby bývá stav 
přípravy lepší, zejména vlivem působení předpisů investora a účasti odborně 
zkušených a autorizovaných osob. 
Není také správné, že hlavním kritériem k hodnocení díla je cena. Oceňo-
vání staveb pro nabídky se často provádí podle nedostatečně propracova-
ných technických podkladů a forma zadávání prací není jednotná. Bohužel 
také forma soutěží není ze strany investora dobře a dostatečně kvalifikovaně 
připravována. Jediné kritérium absolutně nejnižší ceny přivádí všechny zú-
častněné do dalších potíží. A nejde jen o ceny. Z vlastní praxe mohu uvést 
naprosto nesmyslně krátké (týdenní) termíny udané pro zpracování projektů 
a obstarání vyjádření dotčených orgánů. Výjimkou jsou některé jiné státní 
zakázky s řízením podle interních propozic zadávacích institucí. 
Nelze zde popisovat jen negativa. Je však dobré je pojmenovat a pokusit 
se stanovit postupy pro řešení hlavních problémů současné výstavby a její 
přípravy. 

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

Snížení byrokracie
Stávající zákon vyžaduje vytvoření řady dokumentů a nejsem si jist, zda 
vždy účelných. Například i po ukončení zjednodušeného podlimitního 
řízení se kromě oznámení o výsledku zadávacího řízení musí vypracovat 

i písemná zpráva zadavatele. Při práci na novém zákoně by neměly být 
samoúčelné dokumenty vyžadovány.

Ing. Vladimír Bednář
autorizovaný technik pro pozemní stavby
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Cena ČKAIT 2013 – 10. ročník soutěže

| z činnosti komory |

Stojíme před finále desátého ročníku Ceny České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků. Desátý 
ročník je významným mezníkem k připomenutí his-
torie této soutěže. Stavby projektované našimi ko-
legy a kolegyněmi a stavby realizované autorizova-
nými inženýry a techniky jsou občas v zorném poli 
veřejnosti, která dostává pestré informace o jejich 
přípravě, průběhu a dokončení. Protagonisté těchto 
staveb, autorizovaní inženýři a technici, zejména ti, 
jejichž práce je v konstrukci stavby skrytá, zůstávají 
anonymní, a přitom jsou to nositelé záměrů, znalci 
svého oboru a konstruktéři, bez jejichž umění by ko-

nečný výsledek nedosáhl očekávání v záměru. Navíc 
jsou tato díla památníky své doby a součástí naší 
kulturní historie. Česká komora autorizovaných in-
ženýrů a techniků je subjektem řídícím tuto soutěž, 
je důstojným prostředím pro její pořádání pro za-
chování historické stopy o inženýrském mistrovství 
našich kolegyň a kolegů. 
Otiskujeme jména autorů a názvy všech děl přihlá-
šených do soutěže o Cenu ČKAIT 2013, 10. ročníku 
této soutěže.
Porota a Představenstvo ČKAIT stanoví pořa-
dí pro ocenění. O výsledcích bude rozhodovat 

komise ve složení Ing. Pavel Pejchal, CSc. 
(předseda), prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., 
Ing.  Svatava Henková, CSc., prof. Ing. Vladi-
mír Křístek, DrSc., Ing. Jindřich Pater, Ing. Pa-
vel Štěpán, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Výsledky budou vyhlášeny na Shromáždění delegátů 
ČKAIT v březnu 2014 v Praze. S blahopřáním všem 
účastníkům soutěže, po zásluze s úctou k jejich prá-
ci otiskujeme seznam.

Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady Z+i ČKAIT 

Doručeno dne Oblast Autor Název díla

16. 9. 2013 / č.j. 1648 Praha Ing. Olgerd Pukl Jez Doksany – zlepšení ekologických podmínek pro život 
zvláště chráněných druhů

29. 10. 2013 / č.j. 1872 Praha Ing. Milan Komínek + AZ CONSULT spol. s r.o. I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz

29. 10. 2013 / č.j. 1873 Plzeň Ing. Petr Kováč + Ing. Miroslav Jaroš Stavební úpravy objektu č. p. 64 na kavárnu 
a restauraci, nám. Kašpara Šternberka, Radnice

29. 10. 2013 / č.j. 1874 Plzeň Ing. Pavel Mádr + Ing. arch. Tomáš 
Bláhovec – autor projektu

Zdravotnické zařízení GENETIKA PLZEŇ

30. 10. 2013 / č.j. 1899 Praha Ing. Vladimír Janata, CSc. + Ing. Jiří 
Lahodný, Ph.D.

Atmosférická superstanice Křešín u Pacova, kotvený 
stožár 250 m

31. 10. 2013 / č.j. 1901 Praha Ing. Vladimír Brejcha, FEng. + Ing. Daniel 
Skura + Ing. Jaroslav Kobza, CSc.

Obkladový tenkostěnný panel z vláknobetonu

31. 10. 2013 / č.j. 1903 Olomouc/ 
Ostrava

Ing. David Ondra + Ing. Josef Pavlík 
a projekční oddělení společnosti RD 
Rýmařov s.r.o.

Výzkumné a inovační centrum MSDK

31. 10. 2013 / č.j. 1906 Praha Ing. Lubomír Krov, Ph.D. OpenBook – systém prostorové prefabrikace dřevostaveb
31. 10. 2013 / č.j. 1907 Ostrava Ing. Petr Vankát + Ing. Jan Beneš Rodinný dům, Karviná
4. 11. 2013 / č.j. 1916 Praha Ing. Antonín Ságl Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany; Železniční most 

v km 86,021 trati Praha Smíchov – Plzeň
4. 11. 2013 / č.j. 1920 Liberec Ing. Luboš Vaner + Ing. Tomáš Humpal + 

Ing. arch. Martin Hilpert
Lávka Semily – Cyklostezka – Z údolí Jizery do údolí 
Bobru

5. 11. 2013 / č.j. 1931 Hradec Králové Ing. Jiří Kodýtek + Ing. Bohumil Rusek Regenerace panelového bytového domu Urxova 295, 
Hradec Králové

12. 11. 2013 / č.j. 1975 Praha/ 
Č. Budějovice

Ing. Markéta Hamplová + Ing. Miroslav 
Halama + Ing. Josef Bednář + Ing. Milan 
Klobása + Ing. Jan Sýkora + Ing. Jana 
Danko

Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I.

12. 11. 2013 / č.j. 1976 Praha /  
Č. Budějovice

Ing. Kamil Pejchal + Ing. Marcel Mimra + 
Ing. Andrea Štaffenová

Most přes Záhvozdenský potok na komunikaci 
Černolesklá horní

12. 11. 2013 / č.j. 1977 Č. Budějovice Ing. František Stráský + Ing. arch. Jana 
a Ladislav Stachovi

Tábor – Křižíkovo náměstí

12. 11. 2013 / č.j. 1978 Č. Budějovice Ing. Luděk Němec, Ph.D. + Ing. Josef Havel + 
Ing. Tomáš Marchal + Ing. Jan Budil

Konstrukční řešení výrobní a skladovací haly M4 Rohde 
& Schwarz Vimperk

12. 11. 2013 / č.j. 1979 Č. Budějovice Ing. Josef Kregl Stavební úpravy Schwarzenberského seníku v Třeboni 
na penzion

12. 11. 2013 / č.j. 1980 Č. Budějovice Ing. František Košán + Jiří Tuček, DiS. Most ev. č. 1549-001 Benešov nad Černou
12. 11. 2013 / č.j. 1981 Č. Budějovice Ing. Hynek Brázda Lávka ev. č. CB-003 u zimního stadionu
12. 11. 2013 / č.j. 1982 Plzeň /  

Č. Budějovice
Ing. Jan Sýkora Most ev. č. 10582-2, přepad rybníka Bezdrev

13. 11. 2013 / č.j. 1989 Brno Ing. Tomáš Chytil Zastávka Třinec – centrum – podjezd pod železniční tratí
13. 11. 2013 / č.j. 1990 Brno Kolektiv autorů AMBERG Engineering 

Brno a.s. = Ing. Jan Rožek + Ing. Jiří 
Pechman + Ing. Vlastimil Horák + 
Ing. Lubomír Kosík

Jablunkovský tunel II. – zmáhání závalu
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Setkání předsedů a prezidentů profesních komor 2013

| z činnosti komory

Každoroční adventní setkání jedenácti 
představitelů profesních komor a jejich 
zástupců se uskutečnilo v prosinci 2013 
v sídle České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Schůzka se odehrála v přátelském duchu setkání 
souputníků v obtížném společenském prostředí, 
jaké komory zpravidla v době ekonomické krize 
a politických nejistot společně zažívají. Přítomní 
zhodnotili rok 2013 z pohledu příslušné Komory, 
projednali legislativní změny, které byly v přísluš-
ném roce připraveny nebo schváleny, a informovali 
o nich v jednotlivých komorách.
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, poprvé přivítal 
na půdě Komory vrcholné představitele stavov-
ských samospráv. (ČKAIT má více než 29 000 členů, 
15 představitelů v představenstvu, 9 v dozorčí radě, 
11 ve stavovském soudu a 10 v autorizační radě).
Předseda ČKAIT přítomné informoval o činnosti 
této druhé největší Komory a konstatoval obavy 
svých členů z důsledků nového občanského záko-
níku. Členům ČKAIT chybí ceník stavebních prací, 
běžný v sousedním Německu, jehož vzniku a lega-
lizaci brání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). Ing. Křeček v průběhu roku 2013 odeslal 
kritický otevřený dopis Ing. Petru Rafajovi, před-
sedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,  
ohledně umělého omezování hospodářské soutěže 
profesními komorami. „Nechci zkoumat, kolik ko-
run vydáte na externí posudky a kolik obdrží čle-
nové různých komisí. Je ale skutečně s podivem, 
že práce inženýra, technika a architekta může být, 
podle Vašeho názoru, na veřejné zakázce nabíze-
na s nulovým honorářem.“ Dopis je na stránkách  
http://www.ckait.cz/content/dopis-predsedy-ckait-
-pavla-krecka-predsedu-uohs, byl také uveřejněn 
v médiích.
Prezident České stomatologické komory MUDr. Pavel 
Chrz (ČSK, 8 000 členů, 15 členů – představenstvo, 
7 členů – revizní komise, 9 členů – čestná rada) 
upozornil na nebývale velký nárůst cizinců hlásících 
se ke studiu ze zemí střední a východní Evropy s ne-
dostatečným vzděláním a znalostí českého jazyka. 
Ve volebním roce, tj. roce 2013, došlo k obměně 
40 % okresních předsedů. Za tíživý problém pova-
žuje nedostatek zubních lékařů.

Na množství absolventů, prýštících ze dvou farma-
ceutických fakult (Hradec Králové a Brno), si na-
opak postěžoval PharmDr. Lubomír Chudoba, prezi-
dent České lékárnické komory (ČLnK, 8 000 členů, 
17 členů – představenstvo, 9 členů – revizní komise, 
9 členů – čestná rada). Lékárníci pociťují velmi sil-
ně propad tržeb, a také nedostatek některých léků 
re-exportovaných díky legislativnímu „opomenutí“. 
Potvrzují negativní dopad tzv. úhradové vyhlášky 
a sdílí obavy ostatních komor z nového občanského 
zákoníku. 
Registr povolání se povedlo sjednotit v jedinou 
databázi pod vedením České lékařské komory (ČLK, 
60 000 členů, 18 členů – představenstvo, 9 členů – 
revizní komise, 9 členů – čestná rada), jak uvedl 
prezident MUDr. Milan Kubek; petici proti úhrado-
vé vyhlášce podepsalo v ordinacích lékařů a jinde 
131 000 občanů a bylo podáno odvolání k Ústavní-
mu soudu. Kubek promluvil o negativních dopadech 
DPH, o euru a vlivu nového občanského zákoníku 
na zdravotnictví, který platí od roku 2014. 
Prezident Notářské komory České republiky 
JUDr. Martin Foukal (NKČR, 450 členů, dvanáct čle-
nů – prezidium, 5 členů – revizní komise, 5 členů – 
kárná komise) uvedl, že počet členů je fixní, tarify 
jsou stanoveny zákonem. Přesto Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže nutí notáře k soutěžení. Obavy 
z novinek v občanském zákoníku vedou k houfné ge-
nerační obměně poměrně věkovité členské základny. 
Důvodem obav jsou mj. i nejasnosti, spojené se zá-
pisem do obchodního rejstříku, kdy od ledna 2014 
nebude k dispozici software ani pravidla pro úhradu 
poplatků.
Česká advokátní komora zastoupená předsedou 
JUDr. Martinem Vychopeněm (ČAK, 11 000 členů, 
11 členů – představenstvo, 54 členů – kontrolní 
rada, 83 členů – kárná komise, 11 členů – odvolací 
kárná komise). Ačkoliv mají úhrady za činnost sta-
novené ve vyhlášce, advokáti jsou nuceni smluvně 
s klienty dohodnout vyšší úhrady, neboť úhrady ne-
byly dlouhodobě upraveny a nedostačují. Předseda 
Komory přesto doufá, že úkonová platba zůstane za-
chována, neboť se traduje v tuzemsku již od Marie 
Terezie. Podobně jako autorizovaní inženýři a zuba-
ři, i advokáti pečlivě zkoumají nejen věcné, ale pře-
devším obsahové náležitosti žadatelů ze zahraničí 
(nejen studované předměty, ale i délku a náročnost 
zkoušek). K novému občanskému zákoníku přidal 
JUDr. Vychopeň pouze jediný vzkaz: Bojte se!
Prezidenta Komory auditorů České republiky (KAČR, 
1000 členů, 14 členů – výkonný výbor, 11 čle-
nů – dozorčí komise, 7 členů – kárná komise) 
Ing. Petra Šobotníka zastupoval první viceprezident 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Komora určuje 
svým členům, jaký podíl smí mít jejich neauditor-
ská činnost (30 %) z důvodů podjatosti. Auditoři 
očekávají dopad velké regulace činnosti plynoucí 
z novely směrnice EU. Mejzlík rovněž konstatoval ci-
telné snížení příjmů v minulém období, o čemž má 
Komora dobrý přehled, neboť poplatek do Komory 

činí promilový podíl z příjmu. Vzhledem k povinné 
rotaci členů volených orgánů obměňuje Komora 
vždy polovinu zastupitelů, členy dohledových orgá-
nů posílá v současnosti na stáž do dvou spřízněných 
evropských komor.
Mírnou feminizací trpí Komora daňových poradců 
ČR (KDPRČR, 4500 fyzických a 780 právnických 
osob, 9 osob – prezidium, 5 osob – dozorčí komi-
se, 13 osob – disciplinární komise), uvedl prezident 
Ing. Martin Tuček. V oblasti vzdělávání je prioritou 
nový občanský zákoník.
V Brně sídlící Komora patentových zástupců ČR patří 
mezi nejmenší (KPZ ČR, 230 členů, 7 členů – před-
stavenstvo, 5 členů – dozorčí komise, 5 členů – dis-
ciplinární komise). Předseda Ing. František Kania 
též sdílí obavy z působnosti nového občanského 
zákoníku, ačkoliv členy Komory to příliš nevzrušu-
je, tíživější je propad činnosti. Nejčastější je zápis 
ochranných známek. Na spadnutí je zavedení Evrop-
ského patentu, který si malé a střední firmy vůbec 
nebudou moci dovolit a bude znamenat úplný konec 
mnoha zástupců. 
Komora veterinárních lékařů České republiky, zastou-
pená prezidentem MVDr. Janem Bernardym,  Ph.D. 
(KVL, 3600 členů, 16 členů – prezidium, 9 členů – 
čestná rada, 7 členů – revizní komise), informova-
la, že byla také pokutována v roce 2013 od ÚOHS 
částkou 400 000 Kč. Veterinární lékaři se nesmějí 
zúčastňovat výběrových řízení. Prezident Komory 
upozorňoval na důležitost sjednocování legislativy 
komor. KVL chce změnit volební systém. Je nezávis-
lá, svobodná a nechce, aby se tento stav prolomil.
Celé ročníky absolventů těžce hledají práci, uvedl 
předseda České komory architektů Ing. arch. Josef 
Panna (ČKA, 3500 členů, 12 členů – představenstvo, 
9 členů – dozorčí rada, 9 členů – stavovský soud). 
Spor ČKA s ÚOHS spočívá v medializaci tzv. ne-bez-
pečné ceny, kdy předseda protimonopolního úřadu 
Ing. Rafaj vzkázal, že ČKA nesmí bránit pracovat čle-
nům se ztrátou nebo zadarmo. Architekti přitahují 
mladou generaci na punkové koncerty – architekti 
na jedné lodi a na atraktivní plesy ČKA, v odborné 
oblasti na workshopy a např. přehlídky diplomových 
prací.
Pravidelná setkání představitelů profesních komor 
se stala nejen osvědčeným místem pro získání no-
vých informací z jednotlivých komor, ale hlavně 
místem k výměně a sdílení praktických zkušeností, 
projednávání otázek společného zájmu na celore-
publikové úrovni. Zasedání komor v roce 2014 se 
uskuteční na půdě České lékařské komory. Profesní 
komory, jakožto samosprávné nepolitické stavovské 
organizace a orgány veřejné moci, vykonávají svou 
činnost bez jakýchkoliv nároků na státní finance. 
Naproti tomu pociťují rostoucí snahy o regulaci, ať 
už ze strany státu či v rámci Evropské unie.

Mgr. Soňa Rafajová
mediální a inzertní manažerka ČKAITJednání představitelů profesních komor v domě 

ČKAIT v Praze
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V rámci ČKAIT vznikly a vznikají profesní aktivy. 
Dlouho existoval pouze aktiv TZB a TZS, kterého se 
pravidelně účastnili i zástupci jiných oborů. Na jed-
nání tohoto aktivu v Rančířově 7. listopadu 2012 
se sešel ustavující výbor aktivu pro dopravní stavby, 
běžně nazývaný aktiv doprava. Důvodem pro usta-
novení aktivu byla potřeba dopraváků získávat více 
informací z profese i snaha ovlivňovat aktivity ČKAIT 
v této oblasti a být současně poradním orgánem 
vedení Komory v oblasti dopravních staveb. Jedná 
se samozřejmě o aktiv, společný dopravě kolejové 
i nekolejové.

Podrobněji byl program pro rozběh aktivu specifiko-
ván takto:
•  Technické pomůcky (TP), tecnické kvalitativní 

pomůcky (TKP) apod. – směřovat k cíli minima-
lizovat počet předpisů a upřednostňovat kvalitu. 
Podporovat univerzálnost proti snahám výrobců 
požehnat svůj produkt nějakým TP. Spolupracovat 
s Ministerstvem dopravy ČR (MD ČR), respektive 
s institucemi pověřenými jejich zpracováním (sil-
niční vývoj apod.).

•  Dopravní strategie – vyjít z materiálu MD ČR 
na stránkách www.mdcr.cz, prostudovat, zpracovat 
připomínky a náměty, předkládat cestou ČKAIT, 
do tohoto procesu je možné vstupovat.

•  Bezpečnostní audity v dopravě – do konce roku 
2011 byly audity dobrovolné, od 1. ledna 2012 je 
pro audit nutná certifikace MD ČR (školicí středisko 
CDV, City Plan atd.). Je nutné dopracovat kvali-
fikační podmínky (např. nutnost autorizace), kdy 
vstupuje auditor do procesu.

•  Ceny projektových a stavebních prací (bezpečná 
cena).

•  Financování dopravních staveb.
•  Problematika vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 

č. 146/ 2008 Sb., o dokumentaci staveb, obecní 
stavební úřad versus speciální stavební úřad. 

•  Sledovat firemní konference SUDOP, PGP, City Plan 
a další, zabezpečit spolupráci odborníků z těchto 
firem.

•  Užší spolupráce se SVI ČKAIT při šíření informací.
•  Hledat akce CŽV pro AO v oboru dopravních staveb.

Dne 12. března 2013 se uskutečnilo na ČKAIT v Pra-
ze první řádné jednání členů aktivu, kteří ze všech 
oslovených profesantů projevili zájem udělat pro 
zbytek kolegů něco navíc. V úvodu byla vysvětlena 
základní myšlenka vzniku profesních aktivů v rámci 
ČKAIT – být odborným společenstvím, které posky-
tuje součinnost orgánům a představitelům Komory, 
a působit jak dovnitř Komory (řešení problémů členů 
v oboru, vzdělávání…), tak i navenek (ovlivňování 
resortních předpisů MD ČR, zviditelňovat profesi, po-
rady institucím, vyjádření, schvalování…).
Aktivu se zúčastnil předseda ČKAIT Ing. Pavel Kře-
ček. Doplnil důvod a potřebu vzniku profesních ak-
tivů. Na předsedu jsou směrovány odborné dotazy 
ze všech profesí, sám logicky nemůže kvalifikovaně 

odpovídat. Totéž se týká představenstva. Aktiv by 
měl současně pomoci členům Komory v dané profesi 
jak ovlivňováním tvorby předpisů v oboru, tak i roz-
šířením profesního vzdělávání.
Předseda ČKAIT se dále zaměřil na kritiku ZVZ z hle-
diska tzv. nejnižší ceny. Proti tomu vysvětlil tzv. bez-
pečnou cenu podle představy ČKAIT a dalších profes-
ních organizací. Společně s Komorou tuto záležitost 
prosazují ČKA, ČSSI a SPS v ČR. 
K situaci na MD ČR předseda ČKAIT poznamenal, že 
častá změna ministrů přinesla změny na téměř všech 
nižších vedoucích funkcích a často i u řadových 
zaměstnanců, z čehož plyne neznalost problémů 
a nemožnost plynulé komunikace. Tvoří se koncepce 
za koncepcí, což lepší legislativu a stav silniční sítě 
nepřinese. V další části se předseda věnoval otáz-
ce bezbariérovosti, což se nejvíce týká právě oboru 
DS. Ing. Křeček spolu s Ing. Zdařilovou, Ph.D. (mj. 
poradkyní předsedy, AI), a panem Lněničkou (před-
stavitel SONS, není AO) v minulosti jednali na MD ČR 
s náměstkem Tomanem (v době jeho působení), kte-
rý za MD přislíbil finanční pomoc při vydání publika-
ce Bezbariérovost v dopravě. Po odchodu náměstka 
Tomana a dalších zasvěcených odborníků z MD ČR se 
k pomoci nehlásí, neprojevuje ani vstřícnost. Činnost 
provizorní vlády obavy předsedy jen stvrdila.
Po velmi rozsáhlém vzájemném představení z hledis-
ka odborné činnosti jsme si vyměnili názory a přijali 
úkoly pro nejbližší období a následně jsme mohli při-
jít s prvními výstupy.
Dne 6. června 2013 proběhlo jednání na ČKAIT 
s Ing. Janouškovou. Komora zařadila do svého 
edičního programu novou publikaci se zaměřením 
na technologie vozovek. V současné době není k dis-
pozici žádná obdobná publikace. Práce bude určena 
autorizovaným osobám v oboru dopravní stavby, 
studentům a dalším účastníkům ve stavební praxi. 
Práce na publikaci již neoficiálně začaly, setkání 
mělo upřesnit a definovat podmínky pro další práci 
na publikaci. Na publikaci se podílejí kromě Ing. Za-
jíčka odborníci v oboru z VUT v Brně i ČVUT v Praze. 
Předpokládá se vydání v roce 2015.
Ing. Zajíček nabídl odborná školení v oblasti tech-
nologie stavby vozovek a 19. září 2013 proběhlo 
první školení pro pražskou oblast. Nabídka školení 
či seminářů na toto téma byla rozeslána oblastním 
kancelářím. Členové aktivu se aktivně zapojili do při-
pomínkového řízení k TP a TPK.

Setkání aktivu dopravy na podzim 2013
Dne 29. října 2013 se aktiv doprava schází na ČKAIT 
Praha na svém druhém jednání. Jde o termín po Sil-
niční konferenci, kde se jednalo o posledních akcích 
v resortu dopravy. Téma prezentoval dočasný minis-
tr dopravy Zdeněk Žák, který účastníky nepřesvěd-
čil o tom, že by se v silničním stavitelství blýskalo 
na lepší časy.
V úvodu tradičně vystoupil předseda ČKAIT Ing. Pa-
vel Křeček. Informoval o jednání na ÚOHS v Brně 
u Dr. Pospíšila ve věci publikovaného stanoviska 

Komory o tom, že máme nárok na odměnu za svoji 
odbornou práci. Bylo mu sděleno, že úřad uvažo-
val o tom, že Komoře udělí pokutu, a důrazně byl 
upozorněn na to, že není přípustné doporučovat 
jakékoliv ceníky. Problematika tzv. nejnižší ceny se 
probírala i na jednání V4, problémy jsou obdobné.
K tomu zazněly z pléna připomínky, že by Komora 
mohla vysvětlovat, že stavby nejsou většinou předra-
žené, např. u dálnic se za státní peníze buduje daleko 
více objektů než v cizině a neuvádí se, co vše je za-
hrnuto v ceně stavby.
Ing. Šárka Janoušková představila vzdělávací pro-
gram na webových stránkách Komory, možnost 
přístupu k ČSN a přípravu nového CD Sysém jakosti 
v oboru pozemních komunikací 2014. 
Dále byly probrány další činnosti aktivu. Jedná se 
o přípravu publikace Bezbariérové užívání doprav-
ních staveb (autorka Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.), 
diskutovalo se také o problematice příslušné vyhláš-
ky – je nutno vytvořit prováděcí předpis, použitelný 
pro praxi a bránící různým chybným výkladům. Pub-
likace vyjde v roce 2014, rozeslána bude AO v oboru 
DS a stavebním úřadům.
Další připravovanou publikací přes SVI ČKAIT je 
publikace Technologie konstrukce vozovek (autor 
Ing. Jan Zajíček a kolektiv), která na Silniční kon-
ferenci vzbudila velké nadšení mezi odborníky. Pro 
její kvalitu bude zajištěna odborná oponentura. Do-
končení se předpokládá v roce 2014 a vydání v roce 
2015.
V diskuzi vzešel požadavek na podporu Komory při 
aktualizaci SW pro projektování dopravních staveb. 
Dále bude potřeba ověřit u pojistitele pojištění 
u nadlimitních zakázek a při účasti AO v komisích 
pro ZVZ.
Dne 21. listopadu 2013 se zástupci aktivu (Ing. Man-
dík, pan Lněnička, Ing. Horák) zúčastnili pracovní-
ho jednání Dopravních inženýrů Policie ČR z Krajská 
správa Policie ČR. V rámci jednání se diskutovalo 
o potřebě sjednotit požadavky ze strany policie ne-
jen na krajské správě, ale i v krajích na jednotlivých 
okresních správách. Dále pan Lněnička předvedl 
ukázky dobrých i špatných realizací v oblasti bez-
bariérovosti.
V současné době se do činnosti aktivu zapojili ak-
tivně: Ing. Martin Mandík, Ing. Radim Loukota, 
Ing. František Mráz, Ing. Pavel Stoulil, Ing. Vladimír 
Vorel, Ing. Jiří Matúš, Ing. Miloslav Müller, Ing. Ra-
dim Čech, Ing. Jan Horák, Ing. Jan Zajíček, Ing. Petr 
Staněk, Ing. Michal Majer, Ing. Petr Novotný.

Ing. Martin Mandík
garant aktivu dopravní stavby ČKAIT

Aktiv dopravních staveb zahájil v roce 2013 činnost
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Rekapitulace činnosti disciplinárních 
senátů Stavovského soudu ČKAIT 
za volební období 2011–2013,  
nejčastější příčiny pochybení AO.

Mezi základní povinnosti Stavovského soudu 
ČKAIT (dále též jen StS) patří zejména zabezpeče-
ní činnosti disciplinárních senátů StS v Brně a Pra-
ze. Disciplinární senáty (dále též jen DS), ustave-
né podle § 28 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen Zákon), 
vedou disciplinární řízení s autorizovanými oso-
bami na základě návrhů Dozorčí rady ČKAIT (dále 
též jen DR) na zahájení disciplinárního řízení. 
Disciplinární řízení je zahájeno doručením návrhu 
na jeho zahájení StS, který jej postoupí příslušné-

mu senátu v Brně či v Praze podle místa bydliště 
disciplinárně obviněné autorizované osoby.
Jen menší část stížností na autorizované osoby 
(dále též jen AO) je DR v rámci disciplinárního še-
tření posouzena jako důvodných a předána ve for-
mě návrhu na zahájení disciplinárního řízení (dále 
též jen žalobní návrh nebo ŽN) StS ČKAIT.
Disciplinární provinění dle ŽN jsou zásadně dvo-
jího druhu:
•  neuhrazení členského poplatku v zákonném ter-

mínu (tzv. neplatiči);
•  odborné či etické pochybení při výkonu odborné 

činnosti (tzv. profesní pochybení).

Problematika tzv. neplatičů byla podrobně po-
psána již v minulém článku předsedy StS (viz 
Z+i č. 1/2013). V období duben 2011 až prosinec 
2013 Disciplinární senát ČKAIT, zasedající pouze 
v Praze, uložil v těchto kauzách 262 disciplinár-
ních opatření, z toho 154 pozastavení autorizace 
na 18 měsíců, 56 pozastavení autorizace na 24 mě-
síců a 52 odejmutí autorizace.
Problematika tzv. profesních kauz je z hlediska od-
borného zaměření Komory samozřejmě zajímavější. 
Disciplinární senáty v období 2011 až 2013 řešily 
pochybení 66 autorizovaných osob v 71 kauzách. 
Z toho 23 kauz v Brně a 48 kauz v Praze, 46 pochy-
bení AI a 25 pochybení AT, AS.  Z nepoměru počtů 
vyplývá, že 5 AO bylo účastníkem disciplinárního 
řízení opakovaně. Několik dalších kauz bylo pře-
rušeno s ohledem na současně probíhající trestní 
řízení ve stejné věci. 

Nejfrekventovanější oblasti pochybení AO podle 
zkušeností StS ČKAIT
Dodatečná legalizace nepovolených („černých“) 
staveb, sousedské spory: 
•  opomenutí průzkumu skutečného stavu stavby, 

inženýrských sítí apod.;
•  oplocení (skutečná poloha katastrálních hranic, 

stavební řešení);
•  nerespektování požárních a hygienických sou-

vislostí (odstupy, umístění či větrání garáže, 
zastínění okenních otvorů, přesné pojmenování 
místností a skutečné užívání stavby);

•  omezování přístupu, sjíždění sněhu ze střechy 
či vyvedení srážkové vody na pozemek souseda, 
stavby umístěné na hranici pozemků.

DSP i v těchto případech musí obsahovat veškeré 
náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., musí 
splňovat podmínky OTP, závazných ČSN a dalších 
předpisů, jakož i územně plánovací dokumentace. 
Hranice pozemků je nutné ověřit již ve fázi pro-
jektové přípravy v terénu a u katastrálního úřadu. 
Skutečný stav je třeba ověřit doplňujícím staveb-
nětechnickým průzkumem a doměřením – nelze 
v žádném případě spoléhat pouze na archivní do-
kumentaci či dokumentaci předanou jako podklad 
stavebníkem (vlastníkem nemovitosti).

Zelená úsporám – podklady pro zařazení do dotač-
ního programu: 
•  účelová manipulace s daty v tepelně technickém 

posouzení ve prospěch stavebníka (také nespráv-
né vyhodnocení stavebních konstrukcí) na hrani-
ci dosažitelnosti vyšší dotace; 

•  opakované nerespektování metodiky SFŽP ČR, 
respektive připomínek příslušného referenta při 
podání žádosti; 

•  nesprávné či neúplné informování stavebníka 
(klienta) o nezbytných souvislostech, podmín-
kách a rozsahu činností v rámci podávání žádostí;

•  nedostatečný průzkum (popis) skutečného tech-
nického stavu budovy.

Zásahy do nosných konstrukcí budov:
•  bez stavebního povolení a statického výpočtu; 
•  stavební úpravy v panelových bytových domech, 

prováděné bez ověření a zhodnocení skutečné-
ho aktuálního stavu a komplexního vlivu na ce-
lou budovu (dokumentace pro dodatečné otvory 
v nosných stěnách bez vyznačení skladby panelů, 
nedostatečný statický výpočet apod.);

•  absence statického výpočtu (posouzení) v DSP 
s odkazem na dokumentaci pro provedení stav-
by – na takto nedostatečnou dokumentaci bylo 
vydáno dokonce stavební povolení!

Deník autorizované osoby (DAO):
•  chybějící (nezapsané) použití autorizačního ra-

zítka v chronologickém soupisu odborné činnosti, 
dodatečné úpravy, chybějící DAO;

•  nepředložení DAO ke kontrole na základě opako-
vané výzvy.

Specifická pochybení hlavně při realizaci staveb 
(kromě výše uvedeného)
•  neuvedení osoby zodpovědné za odborné vedení 

stavby na titulním listu stavebního deníku (ab-
sence autorizačního razítka), dodatečné falšová-
ní nebo dodatečné vypisování („výroba“) staveb-
ního deníku;

•  snaha vyhovět klientovi nad rámec platného SP, 
bez platné dokumentace;

•  realizace stavby podle dokumentace pro vydání 
stavebního povolení;

•  při odstoupení od smlouvy o dílo není písemně 
podchycen aktuální stav rozestavěnosti, materi-
álu, splátek, záloh apod., což prakticky vylučuje 
dodatečné posouzení vzájemných nároků (záru-
ka, vady díla, finanční narovnání), zejména když 
stavba obratem pokračuje s jiným zhotovitelem.

Neoprávněné použití autorizačního razítka:
•  veškeré odborné posudky autorizovaných techni-

ků, jejichž vypracování tento stupeň autorizace 
neumožňuje;

•  průkaz energetické náročnosti budov (PENB), re-
vize komínů apod.;

•  odborné posudky v oblastech nad rámec autori-

Stavovský soud ČKAIT v letech 2011 až 2013 

Pozemní stavby 49
Statika a dynamika staveb 7
Požární bezpečnost staveb 1
Technologická zařízení staveb 2
Stavby vodního hospodářství  
a krajinného inženýrství

2

Dopravní stavby 2
Technika prostředí staveb 2
Mosty a inženýrské konstrukce 1

Tab. 1. Udělení disciplinárního opatření v profes-
ních kauzách podle oborů

Neuloženo 28
Písemná důtka 12
Pokuta 19
Pozastavení autorizace 5
Odejmutí autorizace 3
Řízení odročeno 4

Tab. 3. Uložená disciplinární opatření v profes-
ních kauzách podle § 20 zákona č. 360/1992 Sb.

Praha 22
České Budějovice 0
Plzeň 3
Karlovy Vary 6
Ústí nad Labem 6
Liberec 3
Hradec Králové 3
Pardubice 2
Brno 11
Ostrava 6
Olomouc 1
Zlín 3
Jihlava 0

Tab. 2. Udělení disciplinárního opatření v profes-
ních kauzách podle oblastí
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začního oboru (např. odborně-znalecké posudky 
škod způsobených povodněmi na obecním majet-
ku – konstrukce vozovek, koryta vodotečí, opěrné 
a terénní zdi, přemostění společně s finančním 
oceněním, řešené AO z oboru PS);

•  neoprávněné a chybné vypracování konstrukční 
části projektu bytových či občanských staveb 
a naopak autorizace kompletní dokumentace 
stavby AO v oboru statika a dynamika. 

Čistě odborné pochybení (kromě výše uvedených) 
•  jedná se o zcela individuální ojedinělé případy, 

např. dodatečně reklamované vady, kdy dochází 
k pochopitelným rozporům ve věci zavinění (vel-
ké, mediálně známé případy typu zřícený most 
ve Studénce, konstrukce dálnice D47 nebo praž-
ský tunel Blanka, zatím – naštěstí – Komora řešit 
nemusela);

•  zajímavou kauzou (bohužel s následkem hro-
madného úrazu a smrtelného zranění) je zřícení 
schodiště do půdní nástavby bytového domu při 
realizaci, vinou přitížení stávajícího (původního) 
schodišťového ramene podporami bednění nové 
(prodloužené) části schodiště bez dostatečného 
statického posouzení únosnosti stávající kon-
strukce po zalití čerstvým betonem (stěžovate-
lem v tomto případě je Oblastní inspektorát práce 
pro hlavní město Prahu).

Etické provinění dle Profesního a etického řádu 
ČKAIT (PEŘ):
•  nejčastěji spočívá v nekorektním vztahu ke kli-

entovi, a to často v kombinaci s odborným po-
chybením – autorizovaná osoba slíbí klientovi 
bez odborných znalostí dílčí plnění a neupo-
zorní jej na souvislosti, respektive na potřebný 
kompletní rozsah činností, které musí stavebník 
zajistit;

•  analogicky se toto provinění může týkat vztahu 
ke společnosti či k profesi (protiprávní úkony, 
pochybení ohrožující bezpečnost osob či majet-
ku), ke kolegům (přebírání zakázek, respektive 
pokračování na zakázce bez souhlasu původního 
projektanta) a ke Komoře (poškození dobrého 
jména ČKAIT v důsledku neodbornosti, chování 
nebo podvádění např. při zneužití autorizačního 
razítka apod.); 

•  inkasování záloh zhotovitelem dokumentace 
či stavby bez následného plnění či zúčtování. 

Prvotní příčinou stížností je velmi často tzv. beze-
smluvní vztah (převážně zhotovitele stavby s klien-
tem). Plnění na základě ústní objednávky či dohody 
je sice možné, ale „co je psáno, to je dáno“. Z růz-
ných výkladů a vzpomínek, např. v případě předčas-
ně ukončeného smluvního vztahu, vzniká následně 
nekonečný řetěz nedorozumění, počínaje neplace-
ním faktur a konče vzájemnými schválnostmi part-
nerů výstavby. Často se jedná o (bývalé) kamarády.
Nejčastější námitka disciplinárně obviněných osob 
typu „to chtěl klient, já jsem se mu jen snažil vy-
hovět“ v žádném případě neobstojí jako vysvětlení 
vadného plnění smluvního vztahu. Od autorizované 
osoby se právem vyžaduje vysoká odbornost, kvali-
ta, respektive úplnost díla a ochrana zájmů klienta. 
Pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů či požadavky 
klienta jsou v rozporu s platnou legislativou a řády 
Komory, je člen Komory povinen o tom klienta ne-
prodleně vyrozumět a nedojde-li k nápravě, od za-
kázky odstoupit (§ 3 PEŘ ČKAIT). 

Disciplinárně obviněné AO také nerozlišují (často 
účelově) následující činnosti:
•  získání nezbytných podkladů a stanovisek (trasy 

inženýrských sítí, napojovací body a podmínky 
správců, respektive provozovatelů sítí), které 
si má zjistit nebo vyžádat zpracovatel projektu 
v rámci vlastní projektové činnosti;

•  získání stanovisek dotčených orgánů a účastníků 
řízení k předložené dokumentaci v rámci řízení 
(eventuálně včetně získání územního rozhodnutí 
či stavebního povolení), tzv. inženýring, který 
je samostatnou činností nad rámec vypracování 
dokumentace.

Opomíjenou skutečností je disciplinární odpověd-
nost autorizovaných inženýrů a techniků nejen 
za výkon vybraných činností, ale i za výkon dalších 
odborných činností v rozsahu oboru (popř. specia-
lizace), pro který jim byla udělena autorizace – viz 
zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění. Zahájení 
disciplinárního šetření (následně řízení) nemusí 
být tedy podmíněno pouze použitím autorizačního 
razítka v konkrétním případě. 

Mylná je také představa některých disciplinárně 
obviněných, že stavební úřad automaticky pře-
zkoumává správnost výpočtů a technických řeše-
ní v předložených projektech apod. Výmluva typu 
„projekt je správně, protože výsledkem stavebního 
řízení bylo pravomocné stavební povolení“ tedy 
není akceptovatelná. Ve stavebním či územním ří-
zení se posuzuje (pouze z hlediska správního) sou-
lad navrhované stavby s veřejným zájmem, ochrana 
práv (včetně oprávněných zájmů právnických, re-
spektive fyzických osob) a správnost, úplnost, ce-
listvost a bezpečnost budoucí stavby, realizované 
na základě předmětné dokumentace, vypracované 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném 
znění.
Stěžovateli kauz, které byly předmětem disciplinár-
ního řízení v letech 2011 až 2013, byly převážně 
soukromé osoby či korporace. Ve výjimečných 
případech také stavební úřad, Policie ČR (včet-
ně protikorupčního oddělení), SFŽP ČR a zmíněný 
 inspektorát práce.
V řadě kauz DS StS rozhodly o vině v souladu s ža-
lobním návrhem dozorčí rady, avšak vzhledem 
k nepatrné závažnosti provinění neuložily žádné 
disciplinární opatření. K disharmonii disciplinární-
ho senátu s disciplinárním žalobcem ve výši ulo-
ženého disciplinárního opatření může také dojít 
v případě, že chybí nezvratné důkazy nebo je část 
provinění již, vzhledem k marnému uplynutí času 
od okamžiku, kdy k disciplinárnímu provinění do-
šlo, neprojednatelná. Oba DS StS se snaží při roz-
hodování důsledně řídit klasickou právní zásadou in 
dubio pro reo (v případě pochybností ve prospěch 
obviněného). 
V ojedinělých případech využily autorizované oso-
by (jedenkrát i disciplinární žalobce) svého práva 
na odvolání proti uloženému disciplinárnímu opat-
ření – Představenstvo ČKAIT, jako odvolací orgán, 
však vesměs potvrdilo rozhodnutí StS.
Počet uložených disciplinárních opatření (včetně 
tzv. neplatičů) nedosahuje každoročně ani 300. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o necelé 1 % 
z celkového počtu autorizovaných osob v rámci 
ČKAIT, lze tedy považovat stav za velmi uspokojivý.   

Ing. Jan Korbel
předseda Stavovského soudu ČKAIT

Dvacetileté know-how Komory zavazuje – jak je i v dalším 
období udržet?
Otázka
Vědomostní a znalostní úroveň členů ČKAIT je vy-
soká. Co je jejím základem? Může aktivní členství 
v Komoře přispět k jejímu udržení a trvalému zvy-
šování? 

Příprava k autorizační zkoušce
Někde na začátku je dosažené vzdělání a praxe. Bo-
hužel úroveň dosažených znalostí zejména u vyšší-
ho odborného nebo středního stupně vzdělání není 

mnohdy na odpovídajícím stupni, což se projevuje 
i při nástupu do praxe. V souladu s autorizačním 
zákonem se stává prvním kontaktem s Komorou 
autorizační zkouška. Po ověření odborné způsobi-
losti zkouškou, potřebném pro výkon příslušných 
odborných činností, je žadateli udělena autorizace, 
vydáno osvědčení a je zapsán do seznamu vede-
ného Komorou. Procento u zkoušky neúspěšných 
žadatelů je poměrně vysoké. Nad kvalitou průbě-
hu autorizační zkoušky bdí autorizační rada a jí 

podléhající zkušební komise. Ta jmenuje zkušební 
komise, navrhuje autorizační řád, stanovuje rozsah 
oborů či specializací, jejich působnost, eventuálně 
překrývání, a ověřuje průběh zkoušek ve zkušeb-
ních místech regionu Čechy a Morava. Rozsah poža-
davků pro ověření znalostí obecně závazných před-
pisů podle autorizačního zákona je žadatelům před 
zkouškou k dispozici vždy v aktuálním znění v sou-
ladu se zněním právních předpisů. V současné době 
je balík 645 otázek (12. vydání / 2013) připravován 



10 1110 11

Z+i 1/14Z+i 1/14 | z činnosti komory

Daň z příjmů a související předpisy – změny a informace  
pro rok 2013 a 2014
Rok se s rokem sešel a jako každý rok se blíží 
povinnost zpracování, podání a zaplacení daně 
z příjmů. Současně jako každý rok i v roce 2013 
byly novelizovány zákony, a to nejen daňové, ale 
i ostatní zákony potřebné k vykonávání činnosti. 
Je proto důležité pečlivě zkoumat, jaké zákon-
né podmínky je nutné v daném období splňovat 
a jaké je současné znění zákonů.

V tomto článku se pokusím popsat nejdůle-
žitější změny pro rok 2013 týkající se zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a souvisejících 
předpisů, včetně upozornění na změny v zákoně 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a také 
se pokusím upozornit na některé skutečnosti, 
na které je důležité dát si pozor. Tento článek ne-
nahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady 

k těmto zákonům, ale pouze upozorňuje na problé-
my, se kterými je nutné počítat.
Dále v článku upozorním na jednu z nejvýrazněj-
ších změn, která platí pro rok 2014, a tou je na-
bytí účinnosti nového občanského zákoníku (zákon 
č. 89/2012 Sb.). Podíváme se na něho hlavně z po-
hledu daňového, a to proto, že v návaznosti na jeho 
účinnost byly novelizovány i daňové předpisy.

k doplnění ve vazbě zejména na nový občanský zá-
koník a katastrální zákon a k nim vztažené právní 
předpisy s účinností od 1. ledna 2014. Pro lepší 
zvládnutí problematiky nabízí Komora uchazečům 
přípravné semináře a školení k autorizačním zkouš-
kám, vedené zkušenými odborníky z oblasti staveb-
ního práva, projektové činnosti i odborného vedení 
provádění staveb.
 
Celoživotní vzdělávání AO
Od člena Komory se očekává aktivní přístup 
k ochraně veřejných zájmů, tedy při výkonu pro-
fese projektanta a stavbyvedoucího v rámci přípra-
vy a vlastní realizace staveb. Autorizovaná osoba 
odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných 
činností a dalších odborných činností, pro které 
jí byla udělena autorizace. Autorizovaná osoba je 
povinna podle autorizačního zákona mj. dále se od-
borně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro 
správný výkon své činnosti. Komora z tohoto titulu 
vypracovala a členské základně předkládá pravidel-
ně Přehled akreditovaných vzdělávacích programů 
pro členy ČKAIT. Program tohoto celoživotního 
vzdělávání je jednou z priorit Komory, v jeho čele 
stojí Komise CŽV. Program má stálou podporu orgá-
nů, neboť v dnešní hektické době rychle se vyvíje-
cích technologií a nových materiálů nastupujících 
na trh je nucen každý odborník sledovat často mě-
nící se zákony, vyhlášky, nařízení vlády a samozřej-
mě normy a konkrétní normové hodnoty tak, aby 
se nedopustil profesní chyby z neznalosti aktuální-
ho vývoje. Klient, zaměstnavatel ani trestní právo 
takovou neznalost neomlouvají. V letech 2013 až 
2015 probíhá již V. cyklus CŽV. Nabízí akce pořáda-
né odbornými školami, Domy techniky, vzděláva-
cími agenturami, nevládními organizacemi a akce 
pořádané ČKAIT, ČSSI, SPS. Autorizovaná osoba, 
podle profese a svoji odbornosti, může využít cy-
klus k získání požadovaných kreditů umožňujících 
mj. snížení spoluúčasti na povinném pojištění AO 
z 10 000 Kč na 5000 Kč

PROFESIS 
Zcela výjimečným je v odborných stavovských or-
ganizacích Profesní informační systém ČKAIT PRO-
FESIS, který přináší členům Komory jednak právní 
předpisy ve výstavbě a dále řadu pomůcek pro 
výkon odborných činností projektanta a stavbyve-
doucího na různých úrovních. Blok právních před-

pisů představuje platné i zrušené předpisy od roku 
1945, a to v úplném znění, tzn. zásadně vždy se 
všemi novelizacemi ve znění pozdějších předpisů. 
Blok pomůcek se člení na řadu A – Základní obecně 
závazné předpisy s výkladem a komentářem (30 ks), 
řadu MP – Metodické pomůcky (60 ks), TP – Tech-
nické pomůcky (49 ks), PS – Podnikatelský servis 
(16 ks) a DOS M – Doporučené standardy metodické 
(12 ks). Metodické pomůcky jsou zaměřeny v jedné 
větvi na projektovou činnost a ve druhé na prová-
dění staveb, a to v zásadě pro všechny obory a spe-
cializace autorizace. Začátek této iniciativy Komory 
je datován do roku 2003, od roku 2012 je PROFESIS 
k dispozici celé členské základně v on-line verzi 
přes osobní přístupové heslo. O obsahu, novin-
kách a aktualizacích stávajících pomůcek rozhoduje 
Rada pro podporu rozvoje profese RPRP.
 
Ediční výstupy a aktivity 
Logickým pokračováním nabídky informačního sys-
tému Komory jsou i výstupy v rámci edičního plánu 
Komory. V edičním plánu jsou zařazeny ve vazbě 
na PROFESIS takové publikace, jakými jsou: Tech-
nická knižnice autorizovaného inženýra a autorizo-
vaného technika, publikace vydávané ve spoluprá-
ci s dalšími vydavateli, odbornými organizacemi, 
popř. vysokými školami. Zaměření a konkretizaci 
ediční řady určuje Ediční rada Komory, která úzce 
spolupracuje s RPRP a garanty jednotlivých oborů 
a specializací. Mezi posledními výstupy se objevila 
i úspěšná 314. publikace Stavba a občanský záko-
ník, 315. publikace Stavitelství do kapsy nebo 318. 
publikace Ochrana autorských práv. Všechny ediční 
výstupy a aktivity jsou přístupné jak členům ČKAIT, 
tak i odborníkům mimo Komoru.
 
Zprávy a informace ČKAIT 
Souhrn informací o aktuálním dění v Komoře od vy-
tvoření ČKAIT podává časopis Zprávy a informace 
ČKAIT (Z+i). Tento čtvrtletník reaguje na krátkodo-
bé i dlouhodobé potřeby členské základny. Infor-
muje o práci a odborné činnosti nejen v jednot-
livých orgánech Komory, ale – a to především – 
v oblastních a regionálních kancelářích Komory. 
Obsah jednotlivých čísel připravuje redakční rada. 
Časopis je doplněn dvojlistem Právní informace 
s výběrem právních předpisů pro výstavbu, zve-
řejněných v příslušném čtvrtletí ve Sbírce zákonů 
ČR. Patřičným způsobem reagují Právní informace 

i na novinky typu občanský zákoník, katastrální 
zákon, autorská práva, požární bezpečnost staveb, 
energetická náročnost budov apod. Redakční rada 
Z+i je hlavním motorem i jednou ročně vydávaného 
reprezentativního média Inženýrská komora, zamě-
řeného tematicky vždy na významná díla v určitém 
oboru stavebnictví, která představuje jako stavební 
inženýrské mistrovství autorizovaných projektantů 
a stavitelů.

Profesní aktivy 
Na doporučení Představenstva ČKAIT zahájily po-
stupně činnost profesní aktivy jednotlivých oborů. 
Odborníci se zájmem o rozvoj oboru mají možnost 
se aktivně zapojit do aktivu TZS a TPS, aktivu DS, 
aktivu VHS, popř. aktivu AI. V čele těchto aktivů 
stojí obvykle garanti jednotlivých oborů, kteří or-
ganizují průběh jednání, určují odborné zaměření 
těchto setkání a přenášejí závěry na výkonné orgá-
ny Komory. Kromě přehledů právních předpisů týka-
jících se konkrétního oboru probíhají v rámci aktivů 
přednášky a prezentace významných projekčních 
i realizačních aktivit v oboru. Je to nejrychlejší 
cesta přenosu požadavků a informací od členské 
základny směrem k představenstvu Komory. Případ-
né zahájení činnosti aktivů dalších oborů, např. MI, 
PBS, SDS atd., je představenstvo Komory připra-
veno podpořit v rámci každoročně schvalovaného 
rozpočtu navýšením částky na odbornou činnost.

Odpověď
Aktivní členové ČKAIT si mohou vybrat z široké 
nabídky produktů ČKAIT a naplnit tím zákonnou 
povinnost AO odborně se vzdělávat a sledovat in-
formace nezbytné pro správný výkon své činnosti. 
Na místě není jen otázka: „Co mi Komora dává?“ 
nýbrž i: „Čím mohu přispět Komoře já?“ Odpověď je 
poměrně jednoduchá: 
•  udržovat co nejvyšší odbornou úroveň svého 

výkonu vybraných činností a dalších odborných 
činností, pro které mi byla udělena autorizace;

• dodržovat právní předpisy ve výstavbě;
• dodržovat vnitřní předpisy Komory;
• aktivně se zapojit do činnosti Komory; 
• přenášet zásady výkonu AO i mimo Komoru.

Ing. Jindřich Pater
místopředseda ČKAIT
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Autorizované osoby mohou vykonávat svou čin-
nost různými způsoby, jako:
• zaměstnanci;
• fyzické osoby podnikající na základě živnosti;
•  fyzické osoby podnikající podle zvláštního práv-

ního předpisu (autorizační zákon);
• právnické osoby.

Každý z těchto způsobů v sobě zahrnuje různé 
skutečnosti, které je nutné zohlednit při sestavení 
daňového přiznání. Podmínky zdanění podle záko-
na o daních z příjmů v roce 2013 se příliš neliší 
od podmínek v roce 2012. Na novinky v roce 2013 
a dále na novinky již účinné v roce 2014 nebo při-
pravované na další období upozorňuji dále v tomto 
článku.

Autorizované osoby – zaměstnanci
Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, tak 
veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje zaměst-
navatel, který je plátcem daně z příjmů.
V této oblasti chci upozornit na následující sku-
tečnosti.
•  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je 

počítána z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy, 
která je navýšena o pojistné na sociální zabezpe-
čení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
a o pojistné na zdravotní pojištění. Je připravo-
váno zrušení této superhrubé mzdy a opětovné 
počítání daně z příjmů ze mzdy hrubé, ale zatím 
je vše ve fázi příprav na budoucí období.

•  V současné době existuje mnoho tzv. daňových 
benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou 
u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fy-
zických osob ze závislé činnosti a současně se 
z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální po-
jištění, jedná se o různé vstupenky na sportovní 
zápasy, rekreace, kulturu apod.

  Vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše 
musí platit přímo zaměstnavatel.

  Pokud tedy např. zaměstnanec dostane příspěvek 
na dovolenou, musí být tento příspěvek poskyt-
nut přímo cestovní kanceláři, zaměstnanci nesmí 
být poskytnuty peníze, protože v tomto případě 
by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zda-
nění.

• Možnost poskytování stravenek.
• Vyplácení cestovních náhrad apod.

Následně po skončení kalendářního roku (v ter-
mínu do 1. dubna) si zaměstnanec podá daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nebo může 
požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční 
zúčtování daně. Další možností je využití služeb 
daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána 
plná moc na zpracování daňového přiznání, tím je 
kromě jiného posunutý termín pro podání daňové-
ho přiznání na termín 1. července.
V roce 2013 je novinkou tzv. zavedení solidárního 
příspěvku, na který upozorňuji dále v textu.

Autorizované osoby – podnikající na základě 
živnosti a podnikající podle autorizačního zá-
kona

Fyzické osoby, které podnikají, mohou postupovat 
třemi základními způsoby při evidenci svého pod-
nikání:
1.  Vedení účetnictví podle podmínek zákona 

o účetnictví:
   •  fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovol-

ně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl 
částku 25 milionů Kč.

2.  Vedení daňové evidence podle § 7b zákona 
o daních z příjmů:

   •  v tomto případě je nutné vést evidenci příjmů 
a výdajů a také majetku a závazků.

3.  Použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zá-
kona o daních z příjmů a změny účinné od roku 
2013:

   •  Fyzické osoby, které mají příjmy z podniká-
ní nebo jiné samostatně výdělečné činnosti 
a které neuplatní výdaje prokazatelně vynalo-
žené na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
(tj. výdaje skutečné), mohou uplatnit výdaje 
paušální. Pro určení správné výše výdajového 
paušálu je důležité stanovení činností, které 
fyzická osoba provádí.

   •  Fyzická osoba podnikající podle živnosten-
ského listu (např. živnost projektová činnost 
ve výstavbě) může použít výdajový paušál 
ve výši 60 %.

   •  Fyzická osoba podnikající podle zvláštních 
právních předpisů (zákon o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolá-
ní autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) 
může použít výdajový paušál ve výši 40 %.

   •  Když se podnikající fyzická osoba připravu-
je na výpočet daně z příjmů, je tedy důležité 
zjištění, jaké činnosti provádí a jaký výdajový 
paušál se k těmto činnostem vztahuje. Když by 
se výše paušálních výdajů blížila nebo překra-
čovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické 
osoby vhodnější použití výdajů paušálních. 
Použití paušálních výdajů v těchto případech 
je výhodné, protože není nutné žádným způ-
sobem výdaje prokazovat, je nutné vést pouze 
evidenci příjmů.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je 
použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba 
vede pouze evidenci příjmů. V současné době je 
výše výdajových paušálů (hlavně při podnikání po-
dle živnostenského zákona) v dostatečné výši, aby 
se toto použití vyplatilo.
Pokud se jedná o osoby, které překročí povinný li-
mit pro vedení účetnictví (obrat 25 milionů Kč), je 
v tomto případě nutné postupovat podle podmí-
nek zákona o účetnictví, kde je řečeno, jak účto-
vat, jakou evidenci vést apod. Následně je nutné 
postupovat podle podmínek zákona o daních z pří-
jmů a správně sestavit daňové přiznání.
Upozorňuji na následující skutečnosti, které je 
vždy nutné pro správné stanovení daně prověřit:
•  Zdaňovacím obdobím fyzické osoby je vždy kalen-

dářní rok (období od 1. ledna do 31. prosince), 

i když podle zákona o účetnictví může fyzická 
osoba, která vede účetnictví, použít jako účetní 
období hospodářský rok (jiné dvanáctiměsíční 
období začínající jiným měsícem než lednem).

•  Pokud nejsou použity výdajové paušály, je nutné 
prověřit podmínky § 24 a § 25 zákona o daních 
z příjmů:

   –  zjištění daňových a nedaňových nákladů.
•  Odpisy majetku (§ 26 zákona o daních z příjmů):
   –  pokud fyzická osoba eviduje majetek, je nutné 

prověřit, o jaký majetek se jedná;
   –  odpisovaným majetkem jsou stavby (bez ohle-

du na cenu), movité věci (od 40 000 Kč), ne-
hmotný majetek od 60 000 Kč;

   –  majetek, který nesplňuje výše uvedené pod-
mínky, je možné daňově zohlednit přímo 
do nákladů.

S účinností od zdaňovacího období roku 2013 
došlo v určitých případech k omezení využití vý-
dajových paušálů a současně k omezení možnosti 
využití slevy na dani na manželku a děti.
První z omezení se vztahuje na použití výdajových 
paušálů ve výši 40 % a 30 %, kde je celková výše 
paušálu omezena na 800 000 Kč u paušálu ve výši 
40 %, respektive 600 000 Kč u paušálu 30 %. To 
znamená, že pokud mám např. příjmy z výkonu 
nezávislého povolání ve výši 3 milionů Kč, kde 
40 % je 1,2 milionu Kč, tak jako paušál můžu 
uplatnit maximálně částku ve výši 800 000 Kč.
Druhé omezení je popsáno v § 35ca zákona o da-
ních z příjmů a toto omezení se vztahuje na všech-
ny poplatníky využívající výdajové paušály. V záko-
ně je napsáno:
Uplatní-li poplatník výdajové paušály u příjmů 
z podnikání a příjmů z pronájmu a součet dílčích 
základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem 
uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu 
daně, nemůže uplatnit slevu na manželku a nemů-
že uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Autorizované osoby – právnické osoby
Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnic-
ká osoba, tak podle zákona o účetnictví musí vést 
účetnictví. V tomto případě je možné, aby zdaňo-
vacím obdobím nebyl kalendářní rok, ale i hospo-
dářský rok (např. 1. duben až 31. březen). Toto je 
vhodné např. při sezonních pracích.
Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účet-
nictví i zákona o daních z příjmů.

Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona 
o daních z příjmů
Další novinkou, která je účinná od roku 2013, je 
tzv. solidární zvýšení daně. Pokud je součet zá-
kladu daně ze závislé činnosti a z podnikání větší 
než 48násobek průměrné mzdy, tak je poplatník 
povinen zaplatit z tohoto nadlimitního příjmu daň 
ve výši 7 %. Pro rok 2013 je hraniční hodnota, 
od které je nutné platit tuto zvýšenou daň, ve výši 
1 242 432 Kč. Měsíčně jde o částku hrubé mzdy 
převyšující 103 356 Kč. Současně pro tyto fyzic-
ké osoby platí, že si musí podat daňové přiznání, 
i když mají jen příjem ze závislé činnosti. V tomto 
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případě zaměstnavatel nemůže provést roční zú-
čtování. V roce 2014 jde o roční částku ve výši 
1 245 216 Kč, tj. měsíčně 103 768 Kč.

Zrušení základní slevy pro pracující důchodce
Od roku 2008 bylo důchodcům umožněno uplat-
ňovat základní slevu na dani, do té doby to mož-
né nebylo s ohledem na to, že základní sleva (či 
bývalá základní odečitatelná položka) má zajistit 
efektivní nezdanění životního minima, čehož je 
u důchodců dosaženo vyplácením důchodu. Nově 
od roku 2013 platí, že pracující důchodci nemají 
nárok na základní slevu na dani. 
Současně od roku 2013 platí pro důchodce i jedna 
pozitivní změna, a to že jsou dávky osvobozeny 
z pravidelně vyplácených důchodů a penzí i v pří-
padě, že přesáhnou částku 840 000 Kč.

Další informace z oblasti daně z příjmů
Při správném podnikání je nutné řídit se nejen od-
bornými předpisy týkajícími se dané profese, ale je 
nutné správně postupovat i podle podmínek daňo-
vých a účetních zákonů (zákon o daních z příjmů, 
zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví, 
zákon o dani silniční, zákon o dani z nemovitých 
věcí aj.). Česká daňová soustava existuje od roku 
1993 a např. zákon o daních z příjmů byl novelizo-
ván již asi 130x a není vždy zcela jasné, jak určité 
specifické problémy správně daňově vyřešit. Vždy 
je nutné přesně specifikovat daný problém a poku-
sit se najít správné řešení. Níže jsou uvedeny další 
informační zdroje, které lze použít. Jako další infor-
mační zdroje (kromě tohoto článku a úplného zně-
ní zákona) ke správnému stanovení základu daně 
a správnému sestavení daňového přiznání bych 
doporučil pokyn Generálního finančního ředitelství 
D-6 k jednotnému postupu při uplatňování někte-
rých ustanovení zákona o daních z příjmů, kde jsou 
uvedeny příklady a vysvětlení k některým položkám 
zákona. Také je vhodné sledovat informace zveřej-
ňované na stránkách Ministerstva financí ČR a Čes-
ké daňové správy (www.financnisprava.cz). 

Režim přenesené daňové povinnosti ve staveb-
nictví a vztah k zákonu o dani z přidané hod-
noty
Rovněž bych chtěl upozornit na problematiku pře-
nesení daňové povinnosti ve stavebnictví. V této 
oblasti došlo v roce 2013 k určitému posunu a no-
velizaci § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
Režim přenesení daňové povinnosti je zvláštním 
režimem v rámci mechanismu uplatňování DPH. 
Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování 

DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na vý-
stupu za uskutečněné zdanitelné plnění má po-
skytovatel plnění, v režimu přenesení daňové 
povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň 
na výstupu přenesena na příjemce plnění. Plátce, 
který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vysta-
ví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému 
dokladu neuvede výši DPH – na místo toho uvede 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Podle této úpravy je tedy uvedený režim povinen 
použít plátce, který poskytne vymezené stavební 
nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku 
jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomic-
kou činnost.
Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, 
pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní 
práce příjemci plnění, který není plátcem DPH 
a samozřejmě i pokud neplátce poskytuje takové 
práce plátci. Jestliže příjemce plnění (plátce) po-
řizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro sou-
kromou potřebu, není v postavení osoby povinné 
k dani, v tomto případě se tedy neuplatní režim 
přenesení daňové povinnosti.
Od roku 2013 platí dále následující skutečnost, 
a to, pokud plátce, který uskuteční v souvislosti 
s poskytnutím stavebních nebo montážních pra-
cí podle odstavce 1 zdanitelné plnění související 
s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému 
plnění režim přenesení daňové povinnosti a plát-
ce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní 
v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši 
daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu 
přenesení daňové povinnosti podléhá.
Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že pokud 
plátce poskytne stavební nebo montážní práce, 
kde použije přenesení daňové povinnosti, i když 
si není jist, zda toto přenesení daňové povinnosti 
má být uplatněno a příjemce služby toto přenesení 
akceptuje, je vše v souladu se zákonem. Tímto by 
měly odpadnout určité výkladové problémy.

Novely zákonů pro rok 2014
Jak už jsem uváděl v úvodu článku, k 1. lednu 
2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník (zá-
kon č. 89/2012 Sb.), který výrazným způsobem 
mění podnikatelské i nepodnikatelské prostředí. 
Tento zákon byl sice schválen v roce 2012, ale 
z různých důvodů byly prováděcí předpisy, da-
ňové zákony a ostatní schváleny tzv. zákonným 
opatřením až koncem listopadu 2013 s účinností 
od 1. ledna 2014. (zákonné opatření č. 340/2013 
Sb. a 344/2013 Sb.). V současné době z tohoto 

důvodu vznikají různé výkladové problémy, kte-
ré bohužel zatím nejsou zdůvodnitelné z důvodu 
neexistence judikátů a jiných komentářů k daným 
zákonům.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
•  změny související s novým občanským zákoní-

kem – nová terminologie, nové principy, nové 
instituty atd.;

•  podávání přiznání k DPH od ledna 2014 pouze 
elektronicky s výjimkou pro fyzické osoby s obra-
tem do 6 mil. Kč.;

•  nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, 
zrušení zákona o dani dědické, darovací a dani 
z převodu nemovitostí a převod daně dědické 
a darovací pod daň z příjmů;

•  zvýšení limitu pro uplatnění srážkové daně u po-
platníků s dohodou o provedení práce, kteří ne-
podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, 
a to z 5000 Kč na 10 000 Kč měsíčně;

•  zvýšení limitu pro dary odečitatelné od daňové-
ho základu fyzických osob na 15 % základu daně, 
u právnických osob na 10 % základu daně;

•  platba DPH u dříve osvobozených pozemků.
 
Závěr
K celé daňové problematice doporučuji sledovat in-
formace Generálního finančního ředitelství na strán-
kách www.financnisprava.cz, kde se objevují infor-
mace k veškerým daním včetně samotných zákonů, 
daňových tiskopisů a ostatních dotazů k dané pro-
blematice.
Tento článek nemá za cíl „naučit“ daně a daňovou 
problematiku, ale pouze upozornit na skutečnosti 
týkající se daňové oblasti s jejími neustálými změ-
nami a vyvíjejícími se názory. Při podnikání je tedy 
nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale 
současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v bu-
doucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany 
správce daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti 
zákonů.
Závěrem chci uvést jedno moje přání z daňové oblas-
ti a tím je aspoň jeden rok bez mnohdy hektických 
změn v českých nejen daňových zákonech, které 
přináší neustálé dohady o tom, jakým způsobem 
správně a legálně zaplatit daně. Ze strany politiků 
zazněly již několikrát v poslední době sliby, že daňo-
vé zákony by se měly zjednodušit a že by již neměly 
probíhat rozsáhlé novelizace. Obávám se, že v příš-
tím roce bude ale nutné opět napsat článek, kde 
shrnu nejdůležitější změny roku 2014 a roku 2015.

Ing. Radim Dvořák
daňový poradce Beta Brno, a.s.

Blíží se termín 19. mezinárodní konference 
Městské inženýrství Karlovy Vary 2014.

V závěru února se ve Výmaru, na pozvání inže-
nýrské komory Thüringen, uskuteční jednání 

Vědecké rady konference Městské inženýrství. 
Vědeckou radu konference, za předsednictví 
doc. Ing. Františka Kudy, CSc., kterou dále tvoří  
Dipl.-Ing. Rainer Haßmann (VBI), Dipl.-Wirt-
sch.-Ing. Heinz Joachim Rehbein (bavorská IK),  

Dipl.-Ing. Pavel Budka (bavorská IK), Dipl.-Ing. 
Karl Heinz Bartl (IK Thüringen), Dr.-Ing. Gundela 
Metz (saská IK), Ing. Ján Tomko (SKSI), Ing. Pa-
vel Křeček (ČKAIT), Ing. Jitka Thomasová (ČSSI), 
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (ČKAIT + ČSSI), 
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Ing. Jitka Thomasová se dožívá významného životního jubilea
JUBILEA

Tohle nelze uvést ob-
ligátní větou V těchto 
dnech se dožívá… Je to 
totiž informace zcela ne-
uvěřitelná a s dotyčnou 
osobou zcela neslučitel-
ná. Ta elegantní dáma, 
dá se říci „první dáma 
městského inženýrství“, 

je totiž zcela bez rodného listu. Pro toto tvrzení 
mluví její mladistvý vzhled, vždy dobrá nála-
da, vtip, humor, moderní názory a často břitké 
komentáře, i když její hlavní předností je laska-
vost, obětavost a pochopení. 
A teď trochu bilancování. Po absolvování VUT 
v Brně nastoupila v dubnu roku 1957 do Stát-
ního ústavu pro speciální stavby v Praze, 
později Pražského projektového ústavu, kde 
pracovala až do jeho konce v roce 1993. Její 

pracovní náplní jsou vodohospodářské stavby. 
Začínala na sídlišti Novodvorská a byla u toho, 
když se od roku 1966 začala tvořit a prosazo-
vat v projektování pojetí „koncepce“ v oblasti 
inženýrských sítí, ze které se vyvinula speciali-
zace městských inženýrů – již ne jako pomocné 
profese architektů-urbanistů, ale samostatných 
městotvorných specialistů. V tomto duchu se 
podílela na zpracování koncepce Jižního města 
I. a II. Z toho vyplynula i její úloha zástupky-
ně generálního projektanta při realizaci všech 
inženýrských sítí na sídlišti Jižní město v Praze 
v letech 1975 až 1980. V dalších letech působi-
la jako technická hlavní inženýrka Inženýrského 
závodu 5 Pražského projektového ústavu a po-
dílela se na koncepci a řešení technické infra-
struktury dalších sídlišť. V současnosti pracuje 
jako jednatelka PPU spol. s r.o. Průběžně sle-
duje moderní trendy v oboru, používání nových 

moderních materiálů i moderních technologic-
kých postupů.
Při své práci vychovala řadu svých následovní-
ků inženýrů a stála za odborným růstem i celé 
velké skupiny stavbařů-středoškoláků. Dovedla 
u každého odhadnout, kde je jeho silná strán-
ka, a nechala ho vyniknout a dále se rozvíjet. 
Vychovala syna, který přednáší aplikovanou ma-
tematiku na zahraniční univerzitě. Že je pilná 
a pečlivá, je už jen nadbytečná informace – při 
práci byla vždy důsledná a ve svém pracovním 
kolektivu dokázala vytvořit vždy prostředí poho-
dy, dělnosti, vzájemného porozumění a ochoty 
ke spolupráci.
Přejeme oslavenkyni, ať se jí dál daří.

Ing. Jaroslava Trnková, CSc.
profesní kolegyně

Jubilant, milovaný rodi-
nou a pohybující se v kru-
hu přátel, zejména z od-
borných kruhů, má velmi 
skromné přání, nepřeje si 
k svému výročí žádnou 
hlasitou oslavu. Jeho 
skromnost náleží k filozo-

fii členů klubu rotariánů a filozofii životní, spole-
čenské a pracovní. Před pěti lety psal ve Zprávách 
a informacích České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků kolega Svatopluk Zídek podrobně 
v pledoyé k jeho tehdejším sedmdesátinám o jeho 
kariéře, zásluhách a vyznamenáních.
Kdybychom tuto úctyhodnou a zaslouženou re-
kapitulaci opakovali, porušili bychom jubilantovo 

přání. Nicméně jsou v souvislosti s naší Komorou, 
naší technickou minulostí a přítomností vážné dů-
vody, pro které je přece jen nutné se u některých 
životních etap Bohumila Ruska zastavit. 
V mládí měl potíže s přijetím na studium medicíny 
pro svůj třídní původ a víru. Stavařinu, která mu 
nakonec byla povolena, studoval s vyznamená-
ním, měl vynikající učitele a výborné odborníky 

Ing. Svatopluk Zídek (ČKAIT + ČSSI). Na jednání 
bude z nabídnutých příspěvků jednotlivých spo-
lupořadatelů sestaven definitivní program konfe-
rence.

Téma letošního ročníku konference zní Školství 
a město. Konference se koná tradičně 6. června 
2014 v karlovarském hotelu Thermal.
Na konferenci budou předneseny odborné příspěv-
ky týkající se problematiky integrovaného přístu-
pu k rozvoji měst a obcí z hlediska:
•  územního plánování, urbanistické koncepce 

a požadavky na školská zařízení;
•  technických aspektů školských zařízení ve vzta-

hu k technické a dopravní infrastruktuře (zvláště 
u komplexních vysokoškolských areálů);

•  investičních procesů v životním cyklu školských 
zařízení (ekonomika a management);

•  výkonu správy majetku, provozu a údržby škol-
ských zařízení (facility management);

•  obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve školských 
zařízeních (ohřev TV a podobně);

•  problematiky zaměstnanosti, sociální vazba 
k mladé generaci.

Dále se budou probírat školská zařízení všech typů 
a hlavně jejich počet ovlivňující udržitelný rozvoj 
a udržitelnou výstavbu v evropských zemích (viz 
Strategie Europa 2020), zejména s ohledem na:
•  ekonomiku;
•  životní prostředí (obnovitelné zdroje energie);
•  vazba na mladou generaci – co uvidí ve škole, to 

budou chtít v praxi;
•  vazba na mladou generaci – když chceme uplat-

ňovat udržitelný rozvoj, musíme ho mladé gene-
raci ukázat na konkrétních příkladech ve školách.

Příspěvky přednesou zástupci inženýrských ko-
mor ze Slovenska, Saska, Bavorska, Durynska, VBI 
(Svaz poradních inženýrů Německa), Karlovarské-
ho kraje, ČKAIT a ČSSI.
Tradičně se uskuteční i rámcový program kon-
ference a související aktivity pro čestné hosty 
a přednášející. Ve čtvrtek odpoledne 5. června se 
uskuteční odborná exkurze v Karlovarském kra-
ji – školská zařízení v Ostrově. Ve čtvrtek večer 
5. června proběhne tradiční neoficiální setkání 
čestných hostů a přednášejících s představiteli 
Karlovarského kraje a města Karlovy Vary v restau-

raci Karel IV. (Becherplatz). V pátek 6. června se 
uskuteční vlastní jednodenní konference se zahá-
jením v 9.00 hod. V pátek 6. června večer pro-
běhne slavnostní večer Dnů stavitelství a archi-
tektury v Karlovarském divadle a budou uděleny 
ceny Stavba roku Karlovarského kraje, vyhlášeni 
vítězové studentské soutěže, vyhlášena stavbař-
ská osobnost roku Karlovarského kraje. Na sobo-
tu 7. června bude připravena turistická návštěva 
zajímavých lokalit karlovarského okolí (výhradně 
na vlastní náklady účastníků). Předpokládá se 
návštěva Jáchymova – sanatorium Radium palác, 
Královská mincovna, chrám sv. Jáchyma, návště-
va Božího Daru – nejvýše položeného města ČR, 
návštěva Klínovce – nejvyšší hory Krušných hor 
– a nově zrekonstruované rozhledny na jejím vr-
cholu, návštěva Kadaně a na závěr společná ve-
čeře (opět na vlastní náklady) v Selském dvoře 
v Perštejně nad Ohří.
Jako každý rok bude vydán sborník příspěvků 
z konference v české i německé verzi.

Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti Karlovy Vary

Ing. Bohumil Rusek slaví sedmdesáté páté narozeniny
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Občas slyšíme komentáře k valným hromadám: 
jsou stereotypní, nezajímavé a formální. Navště-
vuji moravské valné hromady, navštívil jsem je 
i v letošním roce a hledal jsem jednotící myš-
lenky, vyjadřující bolestivý stav našeho citelně 
poškozeného stavebnictví. Názory byly vysloveny 
jak na straně funkcionářů Komory, diskutujících 
členů, tak také části hostů. Nedobrý stav naší 
investiční výstavby trápí všechny a pozitivní sig-
nály změn k lepšímu nejsme zatím schopni roz-
poznat. Spontánním poznatkem je úporná snaha 
o přežití a poučení pro dobu budoucího růstu.
Procházíme obdobím nedostatečné právní a po-
litické jistoty. Část politiků je ochotna připustit, 
že jsme to my, autorizovaní inženýři a technici, 
kdo umí v nabídkách na veřejnou zakázku stano-
vit objektivní pořadí výhodnosti. Jiná část má 

názor, že nikomu nelze věřit. Slyšeli jsme návrh, 
že nemáme jen kritizovat, ale přijít s řešením. 
Část reprezentantů se domnívá, že nastává po-
litický obrat a obor bude řízen lidmi, kteří mu 
rozumí a řízení ovládají. 
Široká shoda zaznívá při kritice procesů získávání 
finančních fondů z Evropské unie. Komplikované 
jsou nejen bruselské předpisy, ale hlavně česká 
byrokracie, znesnadňující přístup k fondům. Pro-
duktem snahy o zprůchodnění a zjednodušení 
výběrových řízení je neblahé kritérium nejnižší 
ceny, které přispívá k devastaci stavebního trhu. 
Příběhy související s tímto fenoménem vedly až 
k výrazům plným emocí, jako „zparchantělý zákon 
o veřejné zakázce“ a přirovnání současné praxe 
k „dočasné ztrátě zdravého rozumu“. Pozitivní je, 
že výroky tohoto druhu zazněly z řad hostů.

Komora a naše problémy nejsou v přímém zájmu 
našich politiků. Postrádáme pro stavebnictví sa-
mostatný resort. Nikdo není schopen vypracovat 
a realizovat projekt jako housku na krámě. Pro-
jekt se od housky liší nutností kontaktu s au-
torem až do realizace, jakékoli úvahy o trestání 
projektantů za změny v projektech jsou nekom-
petentní. Studentka filozofie se nás při dizertační 
práci ptá, jak je to možné, že při našem systému 
zkoušek a celoživotního vzdělávání děláme tak 
špatné dopravní projekty a stavby. My to víme, 
jak dva ministři dokázali devastovat resort do-
pravy, ale veřejnost, nakrmená senzacemi z no-
vin a televize, dostává do podvědomí mlhovinu 
o kriminalizaci stavebnictví.
Našim potížím přitěžuje další nový fenomén práv-
ní jistoty, nebo lépe, nejistoty. Zaznamenáváme 

Valné hromady oblastí ČKAIT 2014 před volebním 
Shromážděním delegátů ČKAIT

jako spolupracovníky v praxi. V letech 1968 až 
1978 působil jako člen výboru v královéhradeckém 
ČSSI. Po roce 1989 byl u znovuobnovení činnosti 
hradeckého Rotary klubu, pomáhal v Hradci Králo-
vé obnovit ČSSI, a stal se jedním ze zakládajících 
členů a dlouholetým místopředsedou České komo-
ry autorizovaných inženýrů a techniků. Důslednost 
a nutnost soustavné kontroly, získané celoživotní 
praxí statika, ho přivedly v Komoře do oblasti le-
gislativy, ve které uměl rozpoznávat slabiny v zá-
konech, nejen v jejich verbální dikci, ale i v prin-
cipech zásadního pochopení a možného vzniku 
problémů. Práce v Legislativní komisi ČKAIT ho 
přiváděla na ministerstva a do parlamentu, kde se 
učil zákonodárné praxi a politické rutině. Do jeho 
životní filozofie vstoupil syndrom podobný Jirot-
kovým kresleným vtipům: Skupina vědců pozoru-
je v dáli blížící se katastrofu a Renčínovo: Život 

začíná v padesáti, škrtnout, začíná v šedesáti, 
škrtnout, a tak dále… 
Bohumil Rusek je typ racionálního technika, který 
nikdy nepůjde do důchodu, který bude okolo sebe 
stále vidět tažené, tlačené a kroucené konstrukce, 
neumí zahálet a je otevřený ke svým přátelům. 
Jedna z mých osobních vzpomínek je spojena s ju-
bilantovou účastí na posuzování poruch a údaj-
ném vlivu sesuvu území na stabilitu vily  Tugendhat 
v Brně. Byl to on, který s doc. Masopustem upo-
zornil na to, že udávané dislokace patek sloupů 
nemohou souviset se svahovými pohyby, protože 
v podlahách nejsou korespondující trhliny.
Neméně důležitým vykročením Komory byla, 
po jejím zákonném ustavení, iniciativa na poli 
zahraničních styků a mezinárodní spolupráce. 
Po čtyřicetileté absenci mezinárodních odborných 
a společenských kontaktů se tuzemské stavebnic-

tví jevilo sousedům jako socialistická terra inko-
gnita. Bylo nutno vynaložit jemné diplomatické 
úsilí k vytváření korektních zahraničních vztahů 
a k osobnostem, které se o to zasloužily, náležel 
i Bohumil Rusek ve spolupráci s bavorskou inže-
nýrskou komorou a zejména s inženýrskými komo-
rami zemí Visegrádské čtyřky.
Jubilant Bohumil Rusek si naši pozornost a po-
děkování plně zaslouží. Naše přání se vztahuje 
k jeho životnímu stylu a zní: Milý kolego, kamará-
de, milý Bohuši, přejeme Ti dobrou kondici, která 
Ti umožní trvalé naplňování svých představ o spo-
kojeném životě.

redakce Z+i ČKAIT
Ing. Miroslav Loutocký 

Ing. Jaromír Vrba, CSc., oslavil sedmdesátiny 
Narodil se 23. února 
1944. Je absolventem 
Stavební fakulty VUT 
v Brně. Pracoval ve Sta-
voprojektu Olomouc jako 
výkonný statik, vedoucí 
střediska a technický ná-
městek. V současnosti má 

vlastní statickou kancelář. V ČKAIT je autorizován 
pro obory pozemní stavby, statika a dynamika sta-
veb. V letech 1992 až 1996 byl zkušebním komi-
sařem v oboru statika a dynamika staveb, od roku 
1998 je členem Dozorčí rady ČKAIT, v posledních 

šesti letech jejím předsedou. Je také soudním 
znalcem v oborech statika stavebních konstrukcí, 
poruchy a rekonstrukce staveb.
Těžištěm jeho odborné činnosti byly nosné systémy 
budov a jejich zakládání. V sedmdesátých letech 
minulého století vypracoval podklady úsporného 
plošného zakládání panelových domů, později 
se zabýval interakcí tenkých desek a pilot VÚIS. 
V devadesátých letech minulého století navrhoval 
spřažené prefa-monolitické stropní desky; užívaná 
technologie nesla označení V-F systém. Po roce 
2003 zracionalizoval technologii dodatečně bu-
dovaných představených lodžií panelových a zdě-

ných domů spřažením s jejich původními nosnými 
konstrukcemi. Tento systém byl od roku 2003 rea-
lizován na více než 1100 domech. Mezi lety 1996 
až 2001 byl třikrát oceněn v soutěži o nejlepší 
betonovou konstrukci, pořádanou Českou betonář-
skou společností ČSSI, jejímž je čestným členem. 
V posledních dvou letech se podílel na pořádání 
seminářů ČKAIT o rekonstrukci nosných systémů 
panelových budov a je spoluautorem knižní pub-
likace k této problematice, v současné době pře-
dané do tisku.

redakce Z+i ČKAIT
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Praha
Pražská valná hromada byla svým 
způsobem jedinečná, její obsah upoutal 
účastníky až do samého závěru.

Valná hromada oblasti ČKAIT Praha se konala již 
tradičně v Národním domě na Smíchově 14. led-
na 2014. Členové pražské oblasti a čestní hosté 
zcela zaplnili parter i balkon hlavního sálu – do-
stavilo se 379 členů oblasti, tj. 4 % po zvaných.
Po přivítání shromážděných členů a hostů 
a po volbě komisí se ujal slova předseda vý-
boru oblasti ČKAIT Praha Ing. Michael Trnka, 
CSc., a přednesl zprávu o činnosti za rok 2013. 
Ve zprávě zdůraznil, že se v Praze v uplynulém 
roce uskutečnilo, ve spolupráci se Střediskem 
vzdělávání a informací ČKAIT a výborem praž-
ské oblasti ČSSI celkem 70 odborných akcí, kte-
ré navštívilo 2787 členů ČKAIT, uskutečnil se 
druhý ročník soutěže o nejlepší stavbu Středo-
českého kraje a rovněž pokračovala spolupráce 
s Magistrátem hlavního města Prahy. Aktivně 
členové výboru a oslovení specialisté z členů 
ČKAIT pražské oblasti vypracovali připomínky 
k zaslaným návrhům nových OTPP a k připravo-
vanému Metropolitnímu plánu a tyto připomínky 
prodiskutovali se zpracovateli obou dokumentů. 
Po vystoupení předsedy oblasti předseda Komory 

Ing. Pavel Křeček seznámil přítomné s prací před-
stavenstva i s problémy, které ztěžují práci pro-
jektantů i stavbyvedoucích a zvláště se dotknul 
problémů, které se vrší kolem veřejných soutěží.
V bloku hostů vystoupila JUDr. Ivana Štenglová 
z České společnosti pro stavební právo s velice 
stručným, ale odborně fundovaným výkladem 
nového občanského zákoníku a jeho dopadu 
na smluvní vztahy ve stavebnictví. Je nutno kon-
statovat, že se s novým zákoníkem dále zvyšuje 
zodpovědnost a postižitelnost stavebních odbor-
níků. 
Málokdo si uvědomuje, že stavbaři jsou jedinou 
profesí, u které neexistuje promlčecí lhůta. Ať si 
koupíte jakýkoliv výrobek, výrobce garantuje jeho 
funkčnost pouze po určitou dobu – většinou dva 
roky. Se stavbami je to jinak, jako stavbaři to-
tiž garantujeme stabilitu a bezpečnost stavby až 
do její likvidace. Pokud dojde k havárii na stavbě 
realizované i před padesáti lety, může být stíhán 
a souzen jak projektant, tak stavbyvedoucí, kteří 
se tenkrát na realizaci díla podíleli.
S připomínkami k zákonu o státní památkové péči 
vystoupil v diskusi Ing. Jelínek. Podstatu problé-
mu vidí Ing. Jelínek v nepostihnutelnosti vad-
ných stanovisek památkové péče, proti kterým se 
prakticky nelze odvolat. Příspěvek Ing. Jelínka byl 
v elektronické podobě předán legislativní komisi.
Letošní pražská valná hromada byla svým způ-
sobem jedinečná. Poprvé se podařilo udržet roz-
hodující většinu účastníků až do samého závěru, 

takže i usnesení valné hromady bylo schváleno 
více než třemi čtvrtinami zapsaných účastníků.

Ing. Michael Trnka, CSc.
předseda oblasti Praha

České Budějovice
Valnou hromadu oblasti České 
Budějovice umocňuje přátelské prostředí 
hotelu Clarion a bohatá činnost 
jak v přednáškách CŽV, tak při pořádání 
soutěže PRESTA a exkurzích.

Již podruhé jsme pro konání valné hromady 
oblasti České Budějovice zvolili Clarion Con-
gress Hotel v Českých Budějovicích. Prostředí 
příjemné, dostupné MHD pro místní, s možností 
parkování pro přespolní. Přítomných 177 členů 
zastupovalo 1675 autorizovaných osob evido-
vaných v oblasti České Budějovice.
Cíle a úkoly valné hromady dané programem 
byly splněny a naplněny přijetím usnesení, 
z něhož vyjímáme:

Oblast Počet členů Počet delegátů Počet přítomných Účast v %
Praha 9501 64 379 4,0
České Budějovice 1675 11 177 10,6
Plzeň 1585 11 196 12,4
Karlovy Vary 860 6 80 9,3
Ústí nad Labem 1756 12 122 6,9
Liberec 982 7 100 10,2
Hradec Králové 1872 13 163 8,7
Pardubice 1009 7 158 15,7
Brno 4114 28 167 4,1
Ostrava 2585 17 231 8,9
Olomouc 1418 9 113 8,0
Zlín 1376 9 117 8,5
Jihlava 891 6 106 12,0

Statistika valných hromad

invazi právníků do stavebních smluv, které se 
stávají objemné, komplikované a drahé. Smlouvy 
s mnoha body a klauzulemi, na mnoha stranách 
(dvaceti a mnohem více) se stávají nesrozumi-
telné a finančně nepřijatelné. Navíc ani takové 
neochrání žádnou stranu, viz tunel Blanka.
Stavbyvedoucí, již tak přetížená profese, má 
ve svých výkonech až padesát procent úkonů 
souvisejících s právem. Vytýkáme tento stav 
právníkům a ti se hájí komplikovanou a nejasnou 
formulací v zákonech a vyhláškách. Tento stav 
potvrzují i nejvyšší správní instituce. Nezbývá 

nám než zvyšovat vlastní právní vědomí a důka-
zem toho je vysoký zájem o přednášky vztahující 
se k legislativě v programech celoživotního vzdě-
lávání ČKAIT.
Jako meteorit z jiné planety zazní potom dis-
kusní příspěvek o nedostatečných podrobnos-
tech o hospodaření a účetnictví Komory. Otázka 
na hospodaření je korektní, je to do jisté míry 
politikum, finanční toky naznačují, které síly 
mají v Komoře priority. Otázka, vztahující se 
k účetnictví, se míjí účinkem, Komora má účetní 

procesy zvládnuté do takových podrobností, že 
může konkurovat každé firmě. 
Není divu, že předsedova reakce vyústí v živou 
řeč, střídající fakta a nadsázku, se stopami hu-
moru, ale hlavně s nabídkou spolupráce na ře-
šení problémů.
Je dobré, že všechny tyto myšlenky a takové, kte-
ré jsem neměl možnost vyslechnout, na valných 
hromadách zazněly a je možno s nimi pracovat.

Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady Z+i ČKAIT
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•  zajistit plnění plánu činnosti a vyhodnotit 
závěry diskuse;

•  delegátům oblasti zastupovat zájmy oblas-
ti přednesené na valné hromadě a podpořit 
hlavní úkoly činnosti ČKAIT;

•  výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány 
státní správy, místní samosprávy, odbornými 
školami a partnerskými organizacemi v oblas-
tech společného působení.

Předseda oblasti Ing. František Hladík ve zprávě 
o činnosti výboru a kanceláře za rok 2013 vy-
zdvihl zejména program v oblasti CŽV:
• sanace stavebních konstrukcí;
•  fasáda nekonečných možností a zdravé bydlení;
•  zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření ener-

gií, a Energetická náročnost budov 2013;
•  výpočty stavebních konstrukcí v CLOUDu;
•  vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499, 501, 

503;
•  nízkoenergetické stavění a prezentace Infor-

mačního centra ČKAIT;
•  energetický specialista s oprávněním zpraco-

vání PENB;
•  změny prováděcích vyhlášek s účinností k 29. 

březnu 2013 ve vazbě na velkou novelu sta-
vebního zákona a změny v soukromém právu 
k 1. lednu 2014 ve vazbě na stavební činnost 
v ČR; 

•  vodní zákon, zákon o vodovodech a kanaliza-
cích ve vztahu ke stavebnímu zákonu a sva-
řování plastů;

•  divize Weber, ECČB, IC ČKAIT, odborné školy;
•  veletrh úspor energií, Wels;
•  stavební veletrh IBF Brno a Vila Tugendhat;
•  výstavba nového Trojského mostu v Praze;
•  exkurze na dálnici D3;
•  tematický zájezd a výstavba u severních sou-

sedů a veletrh FOR ARCH;
•  rekonstrukce náměstí v Bechyni;
•  rekonstrukce bývalého kostela sv. Filipa a Ja-

kuba ve Velešíně.

Poděkoval za spolupráci zástupcům:
•  Krajského úřadu Jihočeského kraje;
•  Magistrátu města České Budějovice;

•  České komory architektů;
•  Komory architektů a inženýrů konzultantů 

pro Horní Rakousko a Salzburg;
•  Českého svazu stavebních inženýrů, oblastní 

pobočky České Budějovice;
•  České vodohospodářské společnosti ČSSI;
•  Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR; 
•  Národního památkového úřadu;
•  Hasičského záchranného sboru Jihočeského 

kraje;
•  organizace Energy Centre České Budějovice;
•  Vysoké školy technické a ekonomické, České 

Budějovice;
•  SPŠ stavební, České Budějovice;
•  SPŠ a VOŠ ve Volyni;
•  SPŠ strojnické a stavební, Tábor;
•  SOU a SOŠ Písek.

Velice významná je účast oblastní kanceláře 
jako spoluorganizátora na akci Českého svazu 
stavebních inženýrů PRESTA – prestižní stavba 
jižních Čech, jejíhož již 7. ročníku se zúčastni-
lo 46 přihlašovatelů. Při slavnostním vyhlášení 
10. dubna 2013 v  Českých Budějovicích v Cla-
rion Congress Hotelu za účasti představitelů 
soutěžících firem a hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly 
bylo uděleno šest hlavních cen a patnáct čest-
ných uznání. Hejtman udělil cenu INSPIRA spo-
jenou s finanční odměnou 20 000 Kč. 
Další významný počin je soutěž ČKAIT o Cenu 
Inženýrské komory. V roce 2013 se do soutěže 
z oblasti České Budějovice přihlásilo osm čle-
nů. Tato cena slouží pro propagaci práce našich 
členů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 
při letošním Shromáždění delegátů ČKAIT. V mi-
nulých letech naši členové uspěli, uvidíme, jak 
úspěšní budou letos.

Činnost v roce 2014 bude zaměřena na CŽV, ze-
jména na:
•  změny soukromého práva ve vazbě na staveb-

ní činnost v ČR; 
•  územní plánování a rozvoj kraje a standardy – 

princip vyhlášky č. 499/2006 Sb.;
•  bezpečnostní audity a bezpečnostní inspekce 

pro pozemní komunikace; 

•  veletrh úspor energií 2014, Wels; 
•  energetický specialista s oprávněním ke zpra-

cování PENB;
•  požárně bezpečnostní řešení konstrukce, za-

teplení u stávajících a nových budov; 
•  stavební veletrh IBF v Brně;
•  podzimní exkurze; 
•  daně a finance 2014; 
•  adventní setkání; 
•  zpravodaj; 
•  DSA (Dny stavitelství a architektury).

Není možné dobře plnit úkoly dané autorizač-
ním zákonem a schváleným plánem práce bez 
aktivní účasti členů jak na přípravě aktivit, tak 
i na realizaci a případné účasti na seminářích 
CŽV.
Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, se ve svém 
vystoupení zaměřil, jak bylo očekáváno, na ak-
tuální problémy, které ČKAIT řeší ve vztahu 
ke státní správě i veřejnosti z těchto hledisek:
•  propagace Komory a naše práce navenek, ak-

tivita členů osobně nebo prostřednictvím ak-
tivů oborů TPS, TZS, DS a PS;

•  kvalita naší práce jako jednotlivých AO, osob-
ní odpovědnost;

•  ohodnocení naší práce, nízká cena, bezpečná 
cena;

• přesnější definice autorského dozoru;
•  HOŘ – honorářový řád a problematika ÚOHS – 

tak, jak bylo prezentováno v Z+i;
•  účast Komory na tvorbě norem, standardů, při 

legislativním procesu (SZ, ZVZ);
•  zhodnotil činnost středisek kanceláře Komory – 

Střediska legislativně právního ČKAIT, Stře-
diska informačních technologií ČKAIT a In-
formačního centra ČKAIT;

•  upozornil na význam naší spolupráce s odbor-
nými školami.

V závěru poděkoval výboru i pracovníkům kan-
celáře oblasti České Budějovice za vykonanou 
práci s konstatováním, že těžiště práce ČKAIT 
spočívá v oblastech a v aktivitě členů.

V okénku vystoupení hostů zástupci škol rek-
tor VŠTE v Českých Budějovicích doc. Ing. Ma-
rek Vochozka, MBA, Ph.D., ředitel SPŠ stavební 
v Českých Budějovicích RNDr. Vladimír Kostka 
a ředitel SPŠ a VOŠ ve Volyni RNDr. Jiří Homolka 
upozornili mimo jiné na problematiku: 
•  hodnocení a odměňování práce pedagogů 

a odborných pracovníků (externistů); 
•  ohrožení odborného školství z důvodu nezáj-

mu studentů o odborné studium;
•  nezájem veřejnosti o tuto problematiku.

Všichni poděkovali oblasti ČKAIT za technickou 
podporu školám při zajištění odborné výuky 
poskytováním odborné literatury a publikací IC 
ČKAIT, pomoci při zadávání závěrečných studij-
ních prací či při zajištění porotců pro student-
ské soutěže.
Ing. Lubomír Průcha, vedoucí oddělení OREG Pohled do sálu s čestnými hosty svědčí o přátelském prostředí schůze v Českých Budějovicích
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Krajského úřadu Jihočeského kraje, omluvil ne-
účast hejtmana kraje a ředitele krajského úřadu 
z důvodu časového zaneprázdnění a ve svém pří-
spěvku poukázal na webové stránky krajského úřa-
du, kde jsou schválené zásady územního rozvoje 
kraje a zveřejňovány soutěže zákona o veřejných 
zakázkách (mosty, komunikace). Ing. Průcha po-
děkoval za informování pracovníků stavebních 
úřadů z hlediska vztahu stavebního zákona a au-
torizačního zákona, pomoci autorizovaných osob 
při povodních v červnu 2013 a za aktivní osobní 
přístup předsedy oblasti při jednání s ředitelem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. I nadále tento 
úřad počítá s technickou i finanční pomocí jako 
spoluorganizátora soutěžní přehlídky  PRESTA.
Předsedové ČSSI, ČSVH a SPS v ČR Ing. Jelínek, 
Ing. Kujal a Ing. Tvrdík vyzdvihli dobrou spoluprá-
ci s oblastní kanceláří ČKAIT a informovanost čle-
nů o činnosti ve společně vydávaném zpravodaji.
Ing. Zdeněk Levý informoval o nově založené 
„mostařské unii“.
Zástupci pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech 
Republic s.r.o. podali základní informaci a po ce-
lou dobu konání valné hromady zodpovídali kon-
krétní dotazy členů.
Po celou dobu konání valné hromady měli členové 
možnost zakoupit si se slevou odborné publikace 
Informačního centra ČKAIT a vyslechnout infor-
maci vedoucí Střediska vzdělávání a informací 
ČKAIT Ing. Janouškové o připravovaném programu 
CŽV a PROFESIS 2014.
Po skončení valné hromady měli účastníci mož-
nost při občerstvení osobního setkání a diskuse 
s kolegy i představiteli ČKAIT.

Ing. František Hladík
předseda oblasti České Budějovice

Plzeň
Vysoká účast na valné hromadě svědčí 
o pevné vazbě členů na oblast, která spočívá 
na základech kvalitních informací, 
vzdělávání a regionální technické spolupráce.

V letošním roce se valná hromada oblasti Plzeň 
konala 16. ledna 2014. Byla tradičně umístěna 
ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. 
Na jednání byli pozváni zástupci veřejných or-
gánů kraje a města Plzně a vedoucích pracov-
níků úřadů magistrátu dotčených stavební čin-
ností. Jednání se vždy účastnili zástupci Obce 
architektů, České komory architektů, Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Západočes-
ké univerzity v Plzni. Byli pozváni i další hosté 
z odborné stavební veřejnosti.
Účast členů ČKAIT na valné hromadě představo-
vala 12,4 % celé krajské členské základny. 

Zprávu o činnosti přednesl na valné hromadě 
předseda oblasti. Ze zprávy vyjímáme následu-
jící témata.

STAV ČLENSKÉ  ZÁKLADNY

Před třemi lety do roku 2010 vstupovala člen-
ská základna oblasti se 1957 členy. V současné 
době máme 1585 členů s platnou autorizací. 

VÝBOR OBLASTI

Činnost v oblasti Plzeň v roce 2013 řídil výbor 
oblasti v sedmičlenném složení: místopřed-
seda Ing. Miroslav Brada, Ing. Robert Špa-
lek, Ing. Jaromíra Škeblová, Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Josef Kubr a Ing. Aleš Štrunc, CSc. Funkci 
předsedy zastával Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

OBLASTNÍ  KANCELÁŘ

Kancelář oblasti je umístěna v pátém podla-
ží kancelářské budovy ŘSD v Hřímalého uli-
ci č. 37 v Plzni. Zahrnuje kancelář předsedy 
oblasti a tajemnice. Nově byla od ledna 2013 
pořízena vedlejší místnost s kapacitou osmi až 
patnácti osob pro zasedání a administrativní 
a odbornou činnost se členy. Jsou v ní pořá-
dány výborové schůze oblasti, setkání členů, 
kontroly deníků a menší odborné akce. Je v ní 
umístěna také knihovna se základní literaturou 
vydávanou Komorou a odborné časopisy. Tuto 
místnost mohou využívat i členové naší poboč-
ky pro svoje jednání a setkání.

Administrativu oblastní kanceláře průběžně 
zajišťovala Hana Hričinová působící ve funkci 
tajemnice oblasti. Podstatnou náplní její práce 
mimo vlastní administrativu kanceláře byl pří-
jem žádostí o autorizace a jednání s jednotli-
vými žadateli. Paní Hričinová dále zabezpečo-
vala služby servisu pro členy oblasti a výboru 
pobočky. Jednalo se o jednání výboru, práci 

dozorčí komise a jednání se členy. Prodej knih 
dále zabezpečuje s paní Jiráskovou, která do-
chází na zajištění některých aktuálních úkolů 
kanceláře. 

CELOŽIVOTNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ 

Jako příspěvek k celoživotnímu vzdělávání čle-
nů ČKAIT připravil výbor oblasti pravidelná 
školení. Tématem těchto školení byly informa-
ce o nových a zajímavých stavbách a techno-
logiích, technických řešeních nebo novelizova-
ných zákonech, normách a předpisech. Všechna 
tato školení se konala v kinosále Střední prů-
myslové školy stavební v Plzni vždy každé 
třetí úterý v měsíci. Proti roku 2012 byla 
školení od podzimu 2013 organizována dvakrát 
měsíčně. Pravidelné semináře byly orientovány 
na aktuální soubor témat pokrývající nejsilnější 
oblasti s autorizací. V rámci vzdělávání proběh-
la s velkou účastí i přednáška o novele Vyhlášky 
o projektové dokumentaci staveb, kterou velmi 
dobře připravila vedoucí pracoviště krajského 
úřadu paní Ing. Helena Štvánová. 
Celoživotní vzdělávání bylo doplněno organi-
zováním odborných exkurzí na stavbu nového 
divadla v Plzni. Pro naše členy byly zorgani-
zovány a proběhly celkem čtyři návštěvy stav-
by. Děkujeme za tuto možnost vedení stavby, 
zejména pak Ing. Liboru Müllerovi z firmy 
 Hochtief.

LITERATURA

Možností přístupu k novým předpisům a odbor-
né literatuře je pro naše členy návštěva tech-
nické knihovny magistrátu v Kopeckého sa-
dech č. 11. Komora se finančně podílí na chodu 
této knihovny. V této knihovně je pro naše členy 
přístup k vydaným normám. Po domluvě bude 
knihovna v maximální míře doplněna publika-
cemi vydanými ČKAIT v jednom vydání, které 
si budou moci naši členové vypůjčit na krátkou 
dobu pro svou potřebu.

Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka na valné hromadě 2014 v Plzni
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Další možností získání informací je nákup li-
teratury z edičního plánu Komory. Tyto knihy 
je možno zakoupit přímo v oblastní kanceláři 
přímo u tajemnice Hričinové. Další knihy a ča-
sopisy budou k dispozici v zasedací místnosti 
Komory v Hřímalého ulici. Z odborných časopi-
sů je možno nahlédnout do následujících titulů: 
Stavitel, Materiály pro stavbu, Beton, Geotech-
nika, Tepelná ochrana budov.
Dalším zdrojem informací je i univerzitní 
knihovna Západočeské univerzity na Borských 
polích, předpokládáme, že ji postupně vybaví-
me také literaturou vydávanou Komorou. Tato 
část knihovny by mohla sloužit i pro studenty 
a pedagogy studijního oboru stavební inženýr-
ství na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných 
věd Západočeské univerzity v Plzni. Zatím bylo 
zdarma převedeno asi 110 titulů.

SPOLUPRÁCE  SE  ŠKOLAMI

Komora dlouhodobě spolupracuje s vedením 
Střední průmyslové školy stavební v Plzni. 
Ve škole probíhají již zmíněné semináře zamě-
řené na celoživotní vzdělávání členů oblasti. 
Stavební průmyslovka v Plzni je renomovanou 
střední stavební školou s dlouhou historií a tra-
dicí. 
Členové naší pobočky působí i na Západočes-
ké univerzitě v Plzni, kde na katedře mecha-
niky již šestým rokem probíhá výuka čtyřleté-
ho bakalářského oboru stavební inženýrství 
a výuka navazujícího magisterského jeden 
a půlročního studia s titulem inženýr. 
Celá výuka je zaměřena na pozemní stavby. 
Zahrnuje klasickou i současnou stavební pro-
blematiku včetně konstrukčních předmětů a ná-
vrhu instalací. Obsahově je výuka srovnatelná 
s ostatními třemi stavebními fakultami v re-
publice. Absolvent by tak měl být komplexně 
připraven pro návrh i realizaci objektů pozem-
ních staveb. Oblastní kancelář podpořila tvorbu 
akreditačních programů výuky a rozvoj tohoto 
nového stavebního studijního zaměření v Plzni 
například i formou soutěže o nejlepší bakalář-
skou práci. 

STAVBA ROKU –  CENA ČKAIT

Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastou-
pena v porotě soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje. V současné době je členem poroty místo-
předseda oblasti Ing. Miroslav Brada.
K soutěži byl v minulém roce přičleněn třetí 
ročník Ceny ČKAIT. Do soutěže Ceny ČKAIT 
bylo v oblasti přihlášeno třináct staveb. Komise 
soutěže vybrala tři projekty a realizace, přičemž 
vítězem soutěže se stala Alena Vochová s pro-
jektem úpravy tribuny stadionu v Kasejovi-
cích. V tomto roce vyhlásí oblast Plzeň již čtvr-
tý ročník soutěže s předpokládanou uzávěrkou 
v dubnu 2013. 

DISKUSNÍ  A  ODBORNÉ 
PŘÍSPĚVKY

Na valné hromadě tradičně vystoupil předseda 
ČKAIT Ing. Pavel Křeček. Seznámil přítomné 
s aktuálními pracemi vedení Komory včetně 
projednávání zákonů a tvorby předpisů pro ceny 
za stavební a projektové práce. S tématem sta-
novení nejnižší ceny a souvisejícími jednáními 
vystoupil i místopředseda ČKAIT Ing. Robert 
Špalek. 
Na valné hromadě oblasti vystoupili také hosté 
a další členové naší Komory. Zástupci pojišťo-
vací společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o. 
seznámili přítomné se zajištěním pojištění pro-
fesní odpovědnosti autorizovaných osob. 
S podnětným příspěvkem vystoupil Ing. Václav 
Honzík, který informoval o proběhlém celore-
publikovém školení k posuzování a provádění 
otvorů do nosných stěn panelových domů. Upo-
zornil na nutnost správného statického řešení 
těchto úprav a poukázal na odborné články 
a závěry uveřejněné na internetových stránkách 
Komory.
Člen občanského sdružení ENVIC Václav Šváb 
informoval o probíhajícím školení o pasivních 
a nulových domech a ukázal fotografie a obráz-
ky z průběhu školení.
O odborné stavební výuce oboru stavební inže-
nýrství na Fakultě aplikovaných věd Západočes-
ké univerzity v Plzni na valné hromadě krátce 
informoval vedoucí oddělení stavitelství kated-
ry mechaniky prof. Ing. František Plánička, CSc.
O veřejných zakázkách, výběru podle nejnižší 
nabídky a špatné situaci v možnostech nástupu 
do zaměstnání a praxe absolventů stavebních 
škol hovořil Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

ČINNOSTI  V  DALŠÍM OBDOBÍ

Po valné hromadě bude výbor oblasti praco-
vat v sedmičlenném složení. Ze členů výboru 
a dalších spolupracovníků je sestavena kan-
didátka na celostátní Shromáždění delegátů 
ČKAIT plánované na 29. března 2014 v Praze.
Každé první až třetí úterý v měsíci budou 
probíhat pravidelné semináře pro naše členy 
v kinosále na SPŠ stavební v Plzni. Témata jsou 
volena k pokrytí šíře odborné způsobilosti na-
šich členů a členové se s nimi mohou seznámit 
v sále. Předpokládáme doplnění těchto školení 
ještě dalšími aktuálními náměty v dalších ter-
mínech. Jednotlivé úkoly jsou specifikovány 
ve schváleném plánu činnosti na rok 2014. 
Předpokládáme exkurze na stavbu Nového di-
vadla. Dále bychom rádi spolupracovali s firmou 
ENVIC a ZČU v Plzni na rozvoji informovanosti 
a seminářích k nízkoenergetické výstavbě a vý-
stavbě domů v pasivním standardu.

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

Karlovy Vary
Valná hromada v Karlových Varech 
je tradiční příležitostí pro setkání 
významných hostů se zajímavými názory 
na stavebnictví s projektanty a realizátory 
staveb v regionu.

Jednání se uskutečnilo ve středu 29. ledna 2014 
tradičně ve společenském sále Krajské knihov-
ny Karlovy Vary. Vedle účasti celkem osmdesáti 
členů ČKAIT (tj. 9,3 % členské základny oblasti) 
bylo dále přítomno osmnáct hostů a novinářů, 
to znamená, že v sále bylo celkem 98 účastníků.
Mezi hosty valné hromady byli představitelé 
správních orgánů, stavebních firem, odborných 
škol a oborových a partnerských institucí. Jako 
významní hosté se jednání zúčastnili následují-
cí hosté – Ing. Jaroslav Sysel, ředitel firmy KER-
MAT – garant valné hromady, Ing. Josef Král, 
ředitel závodu EUROVIA CS, a.s., Karlovy Vary, 
Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS 
v ČR, Ing. Miroslav Krössl, předseda oblastní 
pobočky ČSSI, PaedDr. Zdeněk Hrdina – ředitel 
Střední průmyslové školy stavební a Obchodní 
akademie Kadaň, Ing. Jan Kümmel, zástupce 
ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy 
Vary, novináři a další hosté.
Za republikové orgány Komory byli hosty val-
né hromady předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, 
ředitelka kanceláře ČKAIT Ing. Lenka Zimová, 
Ing. Šárka Janoušková, vedoucí Střediska vzdě-
lávání a informací ČKAIT, a paní Marie Báčová, 
poradkyně předsedy ČKAIT.
K osvědčenému osvěžení průběhu přednesu 
zprávy o činnosti oblasti v roce 2013 patřilo 
promítání snímků z 20. adventního setkání, 
pořádaného tentokrát v Bečově nad Teplou, 
a z průběhu konference Městské inženýrství 
Karlovy Vary 2013. Podstatné z přednesené 
zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré 
úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2013 
byly splněny.
Ing. Anna Vlášková při příležitosti konání val-
né hromady ČKAIT oficiálně vyhlásila 14. ročník 
soutěže Stavba Karlovarského kraje a dále in-
formovala, že v rámci Dnů stavitelství a archi-
tektury Karlovarského kraje se také uskuteční 
ve dnech 5. až 6. června 2014 již 18. ročník 
soutěže studentů 3. ročníků SPŠS. Vyvrcholením 
Dnů stavitelství a architektury Karlovarského 
kraje pak bude společenský večer v Karlovar-
ském městském divadle, kde budou vyhodno-
ceny jednotlivé akce a zároveň budou vyhlášeni 
vítězové a předána ocenění. I letos bude udě-
lena cena Osobnost stavitelství Karlovarského 
kraje 2014 a předána ocenění ČKAIT pro nejlep-
šího projektanta a stavbyvedoucího Karlovar-
ského kraje 2014.
Poměrně zajímavá diskuse proběhla nad ná-
vrhem zavedení institutu kontrolního statika, 
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který přednesl Ing. Martin Šafařík. Zdůvodnil, 
proč by měl být zaveden institut kontrolní-
ho statika, když navrhují nosné konstrukce 
oprávněné osoby. Uvedl mimo jiné:
„Bohužel se dost často stává, že nosné kon-
strukce nenavrhují odborníci, ani neposuzu-
jí stávající konstrukce, často je neposuzuje 
nikdo. Statika a nosné konstrukce (ať jejich 
navrhování či provádění) dlouhou dobu odolá-
valy amatérským zásahům investorů, zhotovi-
telů a i projektantů. V poslední době je častým 
jevem snaha nosnou konstrukci stavby ošidit, 
či navrhnout pokud možno co nejlevnější ře-
šení. Praxe je v rámci navrhování nosných 
konstrukcí dosti často taková, že vzhledem 
k ceně projektové dokumentace si investor 
nebo HIP nepřizve ke spolupráci statika, ale 
člověka, který se za statika vydává – nebo si 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby věří 
natolik, že nepřizve nikoho. Tito amatérští 
statici „umí“ napsat několik „výpočtů“, mož-
ná spočítat prostý nosník, ale v tom navrho-
vání nosných konstrukcí nespočívá. Skutečný 
statik konstrukci navrhne a správným static-
kým výpočtem potvrdí, že konstrukci navrhnul 
správně. Pokud by byla situace obdobná, jako 

je u požární bezpečnosti nebo zdravotní ne-
závadnosti staveb, musela by být konstrukční 
část projektové dokumentace potvrzena kon-
trolním statikem. V mnoha případech by byly 
statické výpočty vráceny k přepracování a ná-
vrh by byl řádně nezávislou osobou zkontro-
lován. Navrhuji a podporuji vznik kontrolních 
statiků, kteří by kontrolovali návrhy nosných 
konstrukcí, ale měli by pravomoc kontrolovat 
i provádění nosných konstrukcí na stavbě. My-
slím si, že by se v rámci legislativy měl tento 
institut zakotvit. Jsem si vědom, že zřízení 
institutu kontrolního statika je otázka dlou-
hé legislativní cesty a široké odborné a i po-
litické diskuse, ale první krok by se v této 
věci udělat měl. Byl bych rád, aby ČKAIT byla 
iniciátorem zřízení institutu kontrolních sta-
tiků a sám nabízím pomoc při realizování této 
myšlenky“.
Účastnící valné hromady schválili všech-
ny předepsané dokumenty i výsledek volby 
delegátů karlovarské oblasti ČKAIT k účas-
ti na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze 
29. března 2014. Delegátům oblasti, zvole-
ným valnou hromadou, uložili podpořit hlav-
ní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty 

seznámil ve svém vystoupení předseda ČKAIT 
Ing. Pavel Křeček. Výboru oblasti uložili zajiš-
tění plnění plánu činnosti pro rok 2014. Bylo 
možno konstatovat, že jednání valné hromady 
proběhlo v příjemné atmosféře za dobré účas-
ti členů ČKAIT, hostů i novinářů. Závěr valné 
hromady proběhl při neformálních osobních 
setkáních účastníků valné hromady u tradič-
ního občerstvení, na které účastníky pozva-
la firma KERMAT, jejíž ředitel rovněž předal 
účastníkům drobné dárky.

Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Pro Ústí nad Labem je valná hromada 
oblasti ČKAIT příležitostí k posouzení 
stavebního roku významnými hosty 
a autorizovanými inženýry a techniky.

Jednání valné hromady, konané 9. ledna 2014 
v Národním domě v Ústí nad Labem, se řídilo 
programem podle rozeslané pozvánky. Během 
jednání byly promítány fotografie z akcí v ob-
lasti. 
Valnou hromadu zahájil a hosty uvítal předseda 
oblasti Ing. Martin Mandík. Jednalo se o tyto 
hosty: Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého 
kraje pro oblast investic, majetku a ekonomi-
ky, ředitelka VOŠ a SPŠSSD (Vyšší odborné ško-
ly a Střední průmyslové školy stavební, strojní 
a dopravní) v Děčíně Ing. Jana Vacková, ředi-
tel SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeněk Hrdina, 
Ing. arch. Ota Zápotocký ze SŠSaT (Střední 
školy stavební a technické) v Ústí nad Labem – 
Krásném Březně, místopředseda Krajské hospo-
dářské komory Ústí nad Labem a předseda její 
stavební sekce Ing. František Šimek, předseda 
OP ČSSI Ing. Jiří Zima, Ing. Zdeňka Švehlová, 
vedoucí odboru ÚPaSŘ krajského úřadu (Územ-
ní plán a stavební řád).
Za představitele ČKAIT přijeli: předseda ČKAIT 
Ing. Pavel Křeček, ředitelka kanceláře Praha 
Ing. Lenka Zimová, Ing. Dominika Hejduková 
a Ivana Peřková, pracovnice Střediska vzdě-
lávání a informací ČKAIT, Marie Báčová, po-
radkyně předsedy ČKAIT, a manželé Dolanovi 
z Informačního centra ČKAIT Hradec Králové.
Dalšími hosty byli Ing. Petra Bartoníčková 
a Mgr. Jakub Doležal, zástupci společnosti 
GrECo JLT Czech Republic s.r.o. (pojišťovací 
makléř Komory) a Ladislav Kšír ze společnosti 
Cegra.

Auditorium se zájmem sleduje kromě programu i promítané obrázky z konference Městské inženýrství 
Karlovy Vary 2013 a dvacátého adventního setkání

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček spolu s Osobností stavitelství Karlovarského kraje 2011 Jaromírem 
Peškem, autorizovaným technikem
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PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

Na začátku jednání jsme minutou ticha vzpo-
menuli na dva naše významné členy, Ing. Jiří-
ho Koudelku, jednoho ze zakladatelů ČKAIT, 
a Ing. Josefa  Ouvína, dlouholetého aktivního 
člena výboru oblasti. Oba nás opustili v říjnu 
2013.
Následovala tradiční vsuvka, tentokrát vystoupil 
hudební kroužek ze ZŠ a ZUŠ ve Velkém Břez-
ně pod vedením paní Přívarové a pana Karbana. 
Vystupující účastníky potěšili hrou na flétničky 
a zpěvem. Vystoupení bylo odměněno velkým 
potleskem.
Zprávu o činnosti oblasti za rok 2013 a výhled 
do roku 2014 přednesl předseda Ing. Mandík. 
Připomenul, že pro informaci je u prezence k dis-
pozici přehled hospodaření oblasti a seznam při-
pravených odborných akcí na první pololetí roku 
2014. 
Poznamenal, že průběh zimy je pro stavebnictví 
neobvykle příznivý. Za takovéto zimy by firmy 
v našem oboru, tedy i my – autorizované oso-
by – měly mít dostatek práce, investoři by se 
mohli radovat, že dokončí stavby před termíny. 
Náš obor by se zlepšoval po ekonomické stránce. 
Kdyby (s vykřičníkem) však existovala ve státě 
koncepce, vedoucí pracovníci na ministerstvech 
by se několikrát do měsíce neměnili, byly by lep-
ší zákony a jejich výklad by byl standardní, kdy-
by neexistovalo soutěžení o zakázku za nejnižší 
cenu bez ohledu na kvalitu a ostatní vlivy. To vše 
způsobuje v naší profesi problémy, likvidaci firem 
a další problémy.
Připomenul přítomným také, že letošní valná hro-
mada volí delegáty a náhradníky na Shromáždě-
ní delegátů ČKAIT 2014. Na tomto shromáždění 
proběhnou volby do vrcholových orgánů Komory. 
Výbor oblasti schválil kandidáty za oblast, a to 
Ing. Martina Mandíka do představenstva, Ing. D. 
Jedináka do Stavovského soudu ČKAIT a Ing. J. 
Dvorského do Dozorčí rady ČKAIT. 

Za rok 2013 se počet členů v kraji zvýšil o šest, 
celkem počet členů činí 1756, ačkoliv bylo při-
jato šedesát nových žádostí o autorizaci. Za rok 
2013 bylo zkontrolováno 52 deníků AO a pozvá-
no ke kontrole šedesát členů.
Odborné školy v kraji se dlouho potýkaly s problé-
my v důsledku tzv. optimalizace vzdělávání, které 
řídil kraj. V rámci této akce došlo často ke spojení 
nespojitelného (průmyslové školy s učilišti, školy 
se zcela protichůdnými obory apod.). V součas-
nosti se školy již vzpamatovávají, v průběhu jed-
nání se představila SŠSaT z Ústí nad Labem, která 
vznikla spojením SPŠ stavební a učiliště. 
V oblasti CŽV se uskutečnilo v roce 2013 celkem 
33 akcí (21 přednášek a seminářů, devět odbor-
ných prezentací ve spolupráci s oblastí, řada 
dalších neevidovaných akcí a tři exkurze), opět 
tedy druhý nejvyšší počet akcí ze všech oblastí, 
kterých se zúčastnilo celkem 1040 osob (pátý 
nejvyšší počet ze všech oblastí, celkově zájem 
o tyto akce narůstá). 
Ing. Mandík vyzdvihl hlavní akce v regionu – Me-
zinárodní konferenci Železniční dopravní cesta 
v Děčíně (pořadatel VOŠ a SPŠSSD v Děčíně), 
nad kterou oblast ČKAIT přebírá každoročně zá-
štitu, seminář k energetické náročnosti budov, 
nový katastrální zákon, stavební zákon po no-
vém občanském zákoníku a seminář Vady a po-
ruchy staveb – příčiny vzniku a sanace. Zájem 
je i o měsíční semináře s právní problematikou 
ve stavebnictví. Zajímavé byly exkurze na dálni-
ci D8 v prostoru Prackovic, kde došlo k sesuvu, 
a na stavby malých vodních elektráren na Labi 
v Roudnici a Litoměřicích, které jsme navštívili 
i v roce 2012. 
V roce 2014 je definitivně připraveno vyhlášení 
dalšího ročníku krajské soutěže Stavba Ústecké-
ho kraje, v roce 2013 se přes veškerou snahu ne-
podařilo zajistit tuto akci finančně. Podrobnosti 
budou včas uvedeny na stránkách oblasti ČKAIT 
Ústí nad Labem a Okresní hospodářské komory 
Litoměřice. 

Na závěr vyzval Ing. Mandík přítomné, aby se ne-
styděli a přihlásili svou práci do soutěže o Cenu 
ČKAIT.

VYSTOUPENÍ HOSTŮ

Dále vystoupil předseda ČKAIT Ing. Pavel Kře-
ček. Poděkoval předsedovi oblasti za činnost 
v oblasti, v představenstvu ČKAIT a za ustano-
vení pracovního aktivu ČKAIT pro dopravní stav-
by. Podrobně se věnoval situaci v profesi a Ko-
moře (problémy s legislativou v oboru, změny 
na ministerstvech, špatné zákony a chybějící 
koncepce). Aktivita Komory pro zlepšení situ-
ace je uvedena v našich tištěných i elektronic-
kých médiích. Připomenul absurdní stanovisko 
ÚOHS k přiměřené odměně za naši práci, kdy 
úřad napsal, že můžeme dělat i zadarmo a hned 
pohrozil další pokutou. Tento absurdní názor se 
nezabývá tím, za co bychom pak žili. 
Připomenul, že v boji o zakázku se „požíráme“ 
sami mezi sebou, někde existuje přeci hranice, 
kam je až možno dojít s cenou, abychom od-
vedli kvalitní práci a ekonomicky se zabezpečili 
alespoň v základní míře.
Následně vystoupil Ing. Drlý za krajský úřad. 
Popřál všem stavbařům hodně štěstí. Neměl pů-
vodně v úmyslu vystoupit, slovo si vzal v reakci 
na vystoupení předsedy Komory Ing. Křečka. Je 
si vědom, že zákon o veřejných zakázkách je 
špatný, ale je přesvědčen, že podle něj nelze 
vybrat jiného vítěze než toho s nejnižší ce-
nou. Současně požádal Komoru, aby k „heslu“ 
bezpečná cena prosazovala i bezpečný termín 
dokončení, což je problém právě vítězů výběro-
vých řízení s nejnižší cenou.
Radní Drlý přislíbil aktivní přístup kraje s při-
hlašováním krajských staveb do soutěže Stavba 
Ústeckého kraje tak, jak tomu bylo v minulosti.
Činnost SŠSaT v Ústí nad Labem představily její 
studentky, Kateřina Grohová a Michaela Dufko-
vá. Měly připravenou velmi precizní prezentaci 
činnosti školy a výsledky studentů v různých 
soutěžích. Pokud většina studentů školy do-
sahuje kvalit těchto studentek, není třeba se 
obávat v Ústí nad Labem o kvalitu stavebního 
školství.
Zástupci pojišťovacího makléře, společnosti 
GrECo JLT Czech Republic s.r.o., Ing. Bartoníč-
ková a Mgr. Doležel seznámili přítomné s novin-
kami v pojištění autorizovaných osob. Apelovali 
na všechny autorizované osoby v tom smyslu, 
že je v případě pojistné události nutno se spojit 
s makléřem, nikoliv přímo s pojišťovnou. Tím 
lze dosáhnout lepšího průběhu projednání po-
jistné události a nezvyšovat zbytečně pojistnou 
blokaci v pojišťovně.
Na závěr bloku hostů vystoupila Ing. Dominika 
Hejduková ze Střediska vzdělávaní a informací 
ČKAIT. Představila vydané publikace pro členy, 
aktuální zejména po změně občanského záko-
níku, a další informace, které jsou členům pří-
stupné na webových stránkách ČKAIT.Čestní hosté a členové sledují průběh valné hromady ČKAIT v Ústí nad Labem
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Následovaly volby delegátů a náhradníků na Shro-
máždění delegátů ČKAIT 2014. Podle směrného 
čísla bylo zvoleno dvanáct delegátů: Ing. Avena-
rius Zdeněk, Bartlová Anita, Ing. Dvorský Josef, 
Ing. Filip Josef, Fůs Václav, Ing. Hajdina Petr, 
Ing. Jedinák David, Ing. Mandík Martin, Ing. Plá-
nička Vojtěch, Ing. Vrba Jaroslav, Zdvořáček To-
máš, Ing. Chochol Libor. Dále bylo zvoleno šest 
náhradníků: Ing. Zima Jiří, Ing. Luděk Sahulka, 
Ing. Zeman Zdeněk, Ing. Brožka Václav, Ing. Sin-
kule Petr, Ing. Vodák Zbyněk.
Diskuse nebyla příliš rozsáhlá, přihlásili se pouze 
dva účastníci. Ing. Jiří Zima představil činnost OP 
ČSSI. Dále se probírala aktivní spolupráce s UJEP 
(Univerzita J. E. Purkyně) v Ústí nad Labem, kde 
se připravuje bakalářské studium v oborech au-
torizací ČKAIT – městské inženýrství. Ing. Křeček 
nabídl osobní pomoc jakožto celoživotní profe-
sant v tomto oboru. Ing. Duchan vyslovil nespo-
kojenost s tím, že navržení kandidáti na delegáty 
na Shromáždění delegátů 2014 se měli podrob-
něji představit. K tomu bylo konstatováno, že při 
prezenci každý obdržel jmenovitý seznam kandi-
dátů a průběh hlasování svědčí o tom, že abso-
lutní většině přítomných byli dostatečně známi. 
Návrh na usnesení přednesl Ing. Scheffel. V době 
hlasování bylo přítomno 104 členů ze 122 z pre-
zence. Usnesení bylo přijato 95 hlasy. 
Na závěr poděkoval předseda oblasti Ing. Mandík 
přítomným za účast a pozval je do přísálí na malé 
občerstvení a další neformální diskusi.
Neformální část valné hromady se protáhla 
do pozdějších večerních hodin. V takovéto atmo-
sféře lze otevřít témata, která se na fóru neoteví-
rají, přesto je členové potřebují probrat. 

Ing. Martin Mandík
předseda oblasti Ústí nad Labem

Liberec 
Silné a slabé stránky stavebních oborů 
se staly terčem diskuse významných 
hostů a členů ČKAIT, kteří mají na zřeteli 
prospěch stavebnictví v kraji.

Dne 30. ledna 2014 se konala valná hromada 
oblasti Liberec. Zúčastnilo se jí sto členů oblas-
ti, což je počet, který je již několik let stabilní. 
Za vedení Komory se zúčastnil valné hromady 
předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitelka 
kanceláře Ing. Lenka Zimová, vedoucí Střediska 
vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Šárka Janouš-
ková a poradkyně předsedy ČKAIT Marie Báčová. 
Z čestných hostů přišli zástupci ČSSI Ing. Bureš 
a Ing. Pech, za SPS v ČR pan Fiala, za Krajský 

úřad Libereckého kraje pan Starý a pan Polák. 
Za státní správu přijal pozvání zástupce sta-
vebního úřadu při Magistrátu města Liberce 
Ing. Urban. Je škoda, že nebyli přítomni vrchol-
ní představitelé kraje a představitelé středních 
a vysokých škol v oblasti kromě Ing. Prince, ře-
ditele SOU strojního, stavebního a dopravního 
v Liberci. 
Úvodem proběhly všechny potřebné organizační 
záležitosti, tzn. seznámení s programem, odsou-
hlasení způsobu hlasování, zvolení mandátové 
a návrhové komise. 
Zprávu o činnosti oblastní kanceláře za rok 2013 
přednesl zástupce předsedy Ing. Chval. Informo-
val o činnosti výboru oblasti za poslední rok, 
o hospodaření oblastní kanceláře, o průběhu 
celoživotního vzdělávání. Dále informoval o dal-
ších aktivitách, jako je klub stavbařů, o pořáda-
ných exkurzích a zájezdech. Oblastní pobočka 
spolupracuje dlouhodobě s dalšími organizace-
mi, jako je ČSSI, Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR, se středními školami a s Technickou 
univerzitou v Liberci. ČKAIT v oblasti se podílí 
na organizaci soutěže Stavba roku Libereckého 
kraje a organizuje Dny stavbařů Libereckého kra-
je. Na konec zprávy byly navrženy cíle a úkoly 
pro další období činnosti oblastní kanceláře.
Následovala zpráva o činnosti Dozorčí rady ČKAIT 
a Dozorčí komise ČKAIT. Ing. Koch (člen DR) 
informoval o kontrole hospodaření a  činnosti 
oblastní kanceláře s výsledkem, že je vše bez 
závad. Dále informoval o stížnostech na autori-
zované osoby a o provádění kontrol deníků auto-
rizovaných osob. Závěrem Ing. Koch poděkoval 
za práci v Dozorčí komisi ČKAIT Ing. Zelinkovi, 
který působení v dozorčí komisi na vlastní žá-
dost ukončil.

Všichni přítomní byli samozřejmě jako každoroč-
ně zvědaví na zprávu předsedy Komory Ing. Pav-
la Křečka. Ing. Křeček informoval o činnosti 
Komory ve vztahu ke státním orgánům, zejmé-
na k ministerstvům majícím vliv na stavebnic-
tví. Z úst předsedy zazněla kritika na stávající 
zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy jedi-
ným kritériem zůstává nejnižší cena. Dále byla 
prezentována legislativní práce Komory, účast 
na odborných konferencích, podpora středních 
odborných škol. Byla podána informace o hos-
podaření Komory, která pracuje s vyrovnaným 
rozpočtem. Přesné údaje o hospodaření Komory 
budou uvedeny na webových stránkách ČKAIT. 
Dále předseda Komory informoval o práci jednot-
livých středisek Komory a o personálních změ-
nách ve vedení ČKA. Závěrem vyzval Ing. Křeček 
všechny autorizované osoby k aktivní spolupráci 
ve všech činnostech Komory a k podávání infor-
mací o každodenních problémech členů.
Na valné hromadě vystoupili rovněž hos-
té – Ing. Janoušková ze Střediska vzdělávání 
a informací ČKAIT, která hovořila o vydáva-
ných publikacích jak tištěných, tak elektronic-
kých. Za partnerskou organizaci ČSSI vystoupil 
Ing. Bureš, který připomněl 150 let výročí zalo-

žení Spolku inženýrů a architektů, jehož je ČSSI 
pokračovatelem. Promluvil o odborné činnosti 
svazu, jeho spolupráci s ČKAIT a o problému, 
který asi trápí všechny projektanty, a tím je 
cena projektových prací. Ing. Urban ze staveb-
ního úřadu Magistrátu města Liberce pozdravil 
účastníky valné hromady.
Před diskusí Ing. Jeníčková přednesla zprávu 
mandátové komise, proběhla volba jednoho 
navrženého kandidáta do Dozorčí komise ČKAIT 
(a jednoho náhradníka) a volba sedmi zástupců 
(a dvou náhradníků) pro Shromáždění delegátů 
ČKAIT v Praze.
V diskusi vystoupilo celkem sedm osob, tři čle-
nové Komory a čtyři hosté. Připomínky členů 
Komory byly zaznamenány a budou předloženy 
k řešení na výboru oblasti. Z hostů vystoupil 
Ing. Princ, který podal informaci o odborném 
školství v oblasti, poukázal na malý zájem 
o stavební obory, informoval o aktivitách školy 
a vyzval zástupce stavebních firem k větší spo-
lupráci. Pan Fiala, zástupce Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR, informoval o organizaci 
soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Paní Bá-
čová v diskusi informovala o legislativních ter-
mínech z nového občanského zákoníku. 
Na závěr valné hromady byl přednesen návrh 
usnesení, který byl jednohlasně schválen. S po-
děkováním všem účastníkům a s přáním úspěchů 
do budoucnosti byla valná hromada ukončena.
 

Ing. Petr Chval
zástupce předsedy oblasti Liberec

Hradec Králové
Názorový potenciál hostů a autorizovaných 
kolegů vyjádřil hlavní potíže současnosti: 
nepořádky v nabídkových cenách a veřejné 
soutěži. To jsou však současně pobídky 
k nápravě a tak může Komora přispět 
k obnově regionálního růstu.
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CO SE  STALO NA VALNÉ 
HROMADĚ V  HRADCI  KRÁLOVÉ

Vážené kolegyně a vážení kolegové, nebojte se, 
během valné hromady členů ČKAIT v oblasti Hra-
dec Králové, která se uskutečnila 7. ledna 2014, 
se nic zvláštního nestalo. Snad jen to, že venku 
bylo jako na jaře, kvetly sedmikrásky a tak strohý 
a stále stejný program jednání přilákal do kongre-
sového centra Aldis jen zlomek celkového počtu 
členů v oblasti, konkrétně 163 z 1872 pozvaných. 
Pro zbylých 1709 kolegyň a kolegů jsou veškeré 
informace o valné hromadě uloženy na webových 
stránkách Komory v sekci oblast Hradec Králové.
Něčím přeci jenom byla uplynulá valná hromada 
zvláštní, a to úvodním promítnutím rozhovoru 
předsedy oblasti s nespokojeným rozzlobeným pro-
jektantem dopravních staveb. Rozhovor neprošel 
žádnou cenzurou a vznikl spontánně během něko-
lika minut při návštěvě rozzlobeného projektanta 
v kanceláři Komory v Hradci Králové. Ve zkratce 
se rozhovor týká jedné zakázky na projektovou 
dokumentaci cyklostezky, kde zadavatel jako oče-
kávanou cenu uvedl částku ve výši cca 30 % ceny 
dle ceníku UNIKA, toho, jak se projektanti i do-
davatelé podbízejí s nabídkovými cenami, toho, 
jak Komora může pomoci a jak nic v tomto směru 
dle rozzlobeného projektanta nedělá. Nereálně 
vypadá jeho návrh, aby cena do soutěže byla sta-
novena pomocí nějakého předpisu (jako je např. 
zmíněná publikace UNIKA) s určitým maximálním 
procentním omezením směrem dolů jako minimál-
ní hranicí, kdy lze projektovou dokumentaci zpra-
covat tak, aby plně odpovídala požadavkům na ni 
kladeným. Jak bylo řečeno v rozhovoru, v tomto 
případě se 30 000 kolegů a zároveň konkurentů 
uřídit a předpisově svázat nikterak nedá. 
Barvy Komory hájil ve svém vystoupení její před-
seda a k veřejným zakázkám mimo jiné uvedl:
•  o tom, že bychom postihovali někoho za nízkou 

cenu, nemůže být vůbec řeč;
•  i v případě stížnosti na autora dokumentace 

s nízkou cenou se Komora k ceně zásadně ne-
vyjadřuje;

•  ceny projektových dokumentací řešil i návště-
vou ÚOHS;

•  prosazení termínů bezpečná cena, minimální 
cena trvá velmi dlouho;

•  najít řešení je úkolem pracovní komise pro bez-
pečnou cenu a komise pro úpravu zákona o ve-
řejných zakázkách.

„ČKAIT není pro nikoho zajímavá. Nepřichází se 
solárními energiemi, břidlicovými plyny, ale zato 
přichází s názorem, jak uvést věci do pořádku. 
Koho to vážně zajímá?“ ptal se předseda Komory. 
S posledním tvrzením se těžko souhlasí. Copak 
armáda 30 000 odborníků pokrývající všechny 
oblasti výstavby nic neznamená? V loňském roce 
jsme slavnostně oslavili dvacet let trvání Komory 
a ani tak dlouhá doba v životě lidském nestačila 
na to, abychom se dostali do povědomí široké ve-
řejnosti? Propagovat Komoru svým jednáním by-
chom měli my všichni, ale především to bude úkol 
pro nově zvolené představenstvo. Doufáme, že se 
na tom budou podílet i naši zástupci, které navrhl 
výbor oblasti do vrcholných orgánů – představen-
stva, Dozorčí rady ČKAIT a stavovského soudu. 
Valná hromada je místo pro bilancování. Nejenom 
nad prací za uplynulý rok, ale u někoho za celým 
dlouhým životem. Ještě jednou se připojujeme 
ke gratulaci nejstaršímu evidovanému členu naší 
oblasti Františku Mázlovi a přejeme mu mnoho 
pěkných dní i v letech 91, 92, 93, 94...
Valná hromada je místo pro výměnu názorů. Ten-
tokráte žádný hlas v diskusi ať kritický nebo po-
chvalný hlasitě nezazněl, jako kdyby bylo všechno 
v nejlepším pořádku. Ale v zákulisí tomu bylo ji-
nak. Skoro každý zaznamenal zkušenost s nízkými 
cenami veřejných zakázek, skoro každý se mohl 
o ně s ostatními kolegyněmi a kolegy podělit. Ani 
přestávka na to nestačila. Dalšími zákulisními dis-
kutovanými tématy bylo projektování rodinných 
domů autorizovanými techniky, rozsah oprávnění 
autorizovaných osob a překrývání oborů, vymezo-
vání urbanisticky a architektonicky významných 
staveb v územních plánech měst a obcí a samo-
zřejmě „na co je mi Komora?, co mi dává Komora?, 
tolik jí platit nebudu!“ apod. 
Škoda, že něco nezaznělo oficiálně, mohli bychom 
si vše za účasti představitelů Komory vysvětlit. 

Valná hromada je místem pro plánování. Ještě 
jednou bychom vás rádi pozvali na akce, které 
máme v plánu práce nebo které tam ještě doda-
tečně zařadíme a zveřejníme na internetových 
stránkách nebo přímo oznámením do vašich emai-
lových schránek. Rádi bychom udrželi každoroč-
ní pořádání dvou vícedenních odborných exkurzí 
i v době ekonomických krizí a poklesu zájmu ze 
strany účastníků. Rádi bychom se spolu s vámi 
podívali na rozestavěné stavby, pokud v regionu 
nějaké budou. Předem děkujeme za vaše názory 
a nápady, které by mohli obohatit naši společnou 
činnost. Věřte, že někdy už nám docházejí náměty 
a inspirace a uvítáme každý podnět ke zkvalitnění 
naší společné činnosti. 
Na minulé valné hromadě se předseda výboru ob-
lasti projevil jako velice špatný prognostik. Pro-
hlásil totiž: „Doufejme společně, že v roce 2013 
konečně stavebnictví zastaví svůj pád a zejména 
v projektové činnosti nastartuje výkony směrem 

vzhůru“. Po roce vidíme, jaký to byl omyl. Proto 
svoji zprávu zakončil tentokráte těmito citacemi 
z denního tisku: 
•  od ledna do října 2013 se propadlo české sta-

vebnictví o 9,3 %;
•  stavebnictví klesá na dno; 
•  bytová výstavba v kraji strmě padá;
•  příští rok nepřibude ani metr nové dálnice nebo 

železnice;
•  stavbaře opouští skepse, růst však čekají až 

v roce 2015. 

Doufejme, že stavebnictví se obrátí k lepšímu ješ-
tě v letošním roce. 

Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové

Miroslava Dolanová
tajemnice oblasti Hradec Králové 

Pardubice
Vysoká účast na valné hromadě 
dokazuje rostoucí zájem členů o dění 
ve stavebnictví a v ČKAIT v oblasti 
pro roky 2014 a 2015.

Letošní účast na valné hromadě pro nás byla 
trochu překvapením. Po předchozích „hubeněj-
ších“ letech s účastí 119 osob (12 %) v roce 
2012 a 133 osob (13,3 %) v roce 2013 se naší 
zatím poslední valné hromady konané 13. ledna 
2014 v Domě techniky v Pardubicích zúčastnilo 
158 autorizovaných osob (AO), což je 15,7 % 
z celkového počtu 1009 AO evidovaných v pardu-
bické oblasti. Určitě mělo na vyšší účasti nemalý 
podíl počasí. Zatím to totiž vypadá, že se celé 
republice zima vyhýbá a po velmi dlouhém pod-
zimu pomalu přichází jaro, takže není žádné hr-
dinství sednout do auta nebo do nějakého jiné-
ho dopravního prostředku (možná by se to dalo 
zvládnout i na motorce) a přijet i ze vzdáleněj-
ších míst Chrudimska, Svitavska a Ústeckoorlicka 
přes tentokrát holé kopce do Pardubic. Možná 
také některé z nás trochu víc začíná zajímat, co 
se okolo nás děje a chceme to dění ovlivnit, říct 
si vlastní názor. Každopádně vyšší účast z řad au-
torizovaných osob nás potěšila.
Pozvali jsme také kolem 50 hostů, ale většina 
z nich valný zájem o dění v Komoře nemá, což 
se projevilo minimální reakcí na naše pozvánky. 
Kromě vedení Komory – předsedy Ing. Pavla 
Křečka, ředitelky Ing. Lenky Zimové, Ing. Šár-
ky Janouškové, vedoucí Střediska vzdělávání 
a informací, a Marie Báčové naše pozvání při-
jali ze sousední hradecké oblasti předseda vý-
boru Ing. Milan Havlišta a Ing. Vlastimil Klazar, 
z jihlavské oblasti Libor Honzárek a další milí 
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Františku Mázlovi (foto: Jiří Hájek a Miroslava 
Dolanová)



2424

Z+i 1/14události v oblastech |

hosté – 1. náměstek hejtmana Ing. Roman Lí-
nek, senátorka Mgr. Miluše Horská, Mgr. Jindřich 
Tauber, náměstek primátorky města Pardubic, 
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní 
fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, ředi-
telé škol Pardubického kraje se stavebním zamě-
řením se svými nejlepšími studenty a zástupci 
našeho pojišťovacího makléře firmy GrECo JLT 
Czech Republic s.r.o.
V předsálí byl během hodinové prezence dosta-
tek času k zakoupení odborných knih od Infor-
mačního centra ČKAIT či k diskusi se zástupci 
firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Publikace na téma autorská práva, která byla 
k dispozici v omezeném množství, byla rozebrána 
a rovněž část DVD PROFESIS. Pro případné zájem-
ce máme ještě DVD PROFESIS 2013 k odebrání 
v oblastní kanceláři.

Je 15 hodin, začínáme...
Dvacátá první řádná valná hromada pardubic-
ké oblasti byla zahájena řídícím schůze Pavlem 
Čížkem ze Svitav, členem výboru. Ten na úvod 
krátce shrnul důvody konání valné hromady, při-
vítal přítomné autorizované osoby z naší oblasti 
i příchozí hosty a představil předsednictvo val-
né hromady. V předsednictvu zasedli: Ing. Pavel 
Křeček – předseda ČKAIT, Ing. Radim Loukota – 
předseda výboru oblasti Pardubice, Ing. Len-
ka Zimová – ředitelka kanceláře ČKAIT a Pavel 
Čížek – člen výboru oblasti Pardubice. Na závěr 
úvodní části schůze byl jednohlasně schválen 
stávající program schůze.

Druhý bod naší valné hromady patří již tradičně 
ocenění studentů středních a vysokých škol se 
stavebním zaměřením v pardubickém regionu. 

Oceněni byli dva studenti ze Střední školy sta-
vební a Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém 
Mýtě – Radek Sokol a Pavel Hájek, Jakub Stejskal 
z Průmyslové střední školy Letohrad, ze Střední 
průmyslové školy stavební Pardubice – Rybitví 
byl oceněn David Zumr a z Univerzity Pardubi-
ce, Dopravní fakulty Jana Pernera Martin Hesko. 
Všichni studenti slavnostně převzali z rukou 
předsedy Komory knižní dary, kterým u prezence 
předcházela malá finanční odměna.

Následovala volba komisí potřebných pro zdár-
ný průběh valné hromady, a to komise návrhové 
a mandátové. Obě komise byly v předloženém ná-
vrhu schváleny jednomyslně. Po tomto technic-
kém bodu nám předseda výboru oblasti Ing. Ra-
dim Loukota přednesl zprávu o činnosti výboru 
oblasti ČKAIT Pardubice. Zpráva, jejíž celé znění 
je možno si přečíst na webu Komory, seznámila 
přítomné s pohledem na situaci ve stavebnictví, 
běžnou činností výboru v roce 2013, a to jak 
z hlediska autorizačního procesu, celoživotního 
vzdělávání, tak informační činnosti. Dále pak 
zpráva pojednala o hospodaření naší oblastní 
kanceláře, čili jak nakládáme s penězi z vašich 
členských příspěvků, které byly naší oblastní 
kanceláři přiděleny ve formě limitů.

V dalším bodě vystoupil předseda Komory 
Ing. Pavel Křeček s informací o činnosti a udá-
lostech v Komoře od minulé valné hromady. 
Ve svém vystoupení probral jak problematiku 
nízkých cen a možnosti Komory s tím nějakým 
způsobem bojovat, tak možnosti ovlivňovat le-
gislativní proces ve prospěch zdravého rozumu. 
Komora se profilovala i ve vztahu k veřejnosti 
přes média. Pravidelně se pořádají tiskové konfe-
rence k aktuálním problémům v oboru. Kontakty 
s komorami okolních a spřátelených států v rám-
ci zahraniční spolupráce jsou dobré. Je potře-
ba ještě dořešit fungování Informačního centra 
ČKAIT jako podnikatelského subjektu vlastněné-
ho 100% Komorou a problémy v rámci zákonného 
pojištění autorizovaných osob. Předseda též in-
formoval o jeho záměru se ucházet o post před-
sedy Komory na další volební období ve volbách 
na Shromáždění delegátů ČKAIT v březnu 2014.

I následující bod – vystoupení hostů – byl infor-
mačně zajímavý. Jako první promluvila senátor-
ka Mgr. Miluše Horská, která se primárně zabývá 
školstvím, ale nabídla pomoc při řešení našich 
problémů. Dle jejích zkušeností z práce v Senátu 
PČR je třeba politiky neustále nutit k potřebné 
aktivitě. Jako další host vystoupil Ing. Roman 
Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. 
Informoval o investičních aktivitách Pardubic-
kého kraje, a to jak v roce 2013, tak o výhledu 
na rok 2014, rovněž ve svém vystoupení kladně 
zhodnotil vliv evropských dotačních titulů na in-
vestiční činnost kraje. Po něm následovala in-
formace o investiční činnosti v rámci města Par-
dubic z úst náměstka primátorky města Pardubic 
Mgr. Jindřicha Taubera, jenž se dotkl v Pardubi-

cích hodně sledovaných akcí, a to rekonstrukce 
Třídy Míru, revitalizace Tyršových sadů a parku 
na Špici, přípravy programu Integrovaného plá-
nu rozvoje města na sídliště Dukla a Višňovka 
a přípravy na čerpání z Regionálního operačního 
programu. Posledním vystupujícím hostem byl 
stávající děkan Dopravní fakulty Jana Pernera 
Univerzity Pardubice prof. Ing. Bohumil Culek, 
CSc. Informoval nás o stavu studia na dopravní 
fakultě v technických i netechnických oborech 
a o otevření nového vývojového a výzkumného 
centra dopravy v rámci fakulty v Doubravicích. 
Sdělil nám též, že ve funkci děkana končí jeho 
druhé volební období a v březnu 2014 bude zvo-
len nový děkan dopravní fakulty.

Po vystoupení hostů následovala zpráva o čin-
nosti Dozorčí rady ČKAIT, o kterou se podělili 
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Klazar a člen 
dozorčí komise Ing. Ladislav Burša. Společně 
informovali přítomné o počtu a řešení stížností 
na naše členy a o průběhu kontrol deníků auto-
rizovaných osob.

Před volbou delegátů byla přednesena zpráva 
mandátové komise o počtu přítomných členů 
ČKAIT na valné hromadě. Jak bylo uvedeno výše, 
příjemně nás překvapila účast 15,7 % členů re-
gistrovaných u nás na oblasti, což je 158 osob. 
Byli představeni kandidáti na delegáty na Shro-
máždění delegátů ČKAIT, které se bude konat 
v Praze 29. března 2014 a bude volit nové nej-
vyšší orgány Komory. Představení delegáti včet-
ně náhradníků byli jednomyslně zvoleni plným 
počtem hlasů.

Následovala diskuse, do které se přihlásila 
Ing. Janoušková, vedoucí Střediska vzdělávání 
a informací ČKAIT, jež informovala o vydávaných 
pomůckách a publikacích k činnosti AO a rozvoji 
a novinkách našeho webového PROFESIS. Po ní 
v diskusi vystoupil emeritní přednosta oblas-
ti Ing. Moucha s příspěvkem na téma situace 
ve stavebnictví v roce 2013 a kritika špatného 
čerpání dotací z EU. Dále se ve svém příspěv-
ku zabýval bezpečnou cenou a jejím vztahem 
ke známým oceňovacím pomůckám Výkonového 
a honorářového řádu, sazebníku UNIKA a ceníku 
ÚRS. Na konci vyzval k revizi pojistných částek 
v rámci zákonného pojištění členů ČKAIT.

Posledním bodem byl návrh a schválení usne-
sení naší valné hromady. Po přednesení návrhu 
a doplnění z pléna bylo usnesení jednomyslně 
schváleno všemi přítomnými hlasy. Celé znění 
usnesení je možno shlédnout na webu Komory.
Valná hromada byla jako obvykle zakončena spo-
lečnou večeří těch, kteří vydrželi až do konce.

Ing. Radim Loukota
předseda oblasti Pardubice

Účast senátorky Miluše Horské svědčí o dobré politic-
ké pozici Komory v Pardubicích
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Brno

Situace na stavebním trhu a úkoly Komory 
s tímto stavem související jsou silným 
tématem valných hromad v Brně. Zazněly 
názory proti invazi právníků do stavebních 
smluv a proti zjednodušování projektů.

Dne 23. ledna 2014 uspořádala oblast Brno 
v prostorách Kongresového centra na brněnském 
výstavišti valnou hromadu. Zasedání se zúčastni-
lo 172 členů (4,1 %), což oproti loňskému roku 
optimisticky signalizuje vzrůstající zájem. Nutno 
pochválit dobrý odhad pracovníků, kteří zasedá-
ní připravovali, neboť sál byl až na pár volných 
židlí zcela zaplněn. Přípravu na zahájení schůze 
v předsálí zpříjemnila káva a chutné koláčky. 
Zasedání otevřel v 15.00 hod. tradiční moderátor 
Ing. arch. Klajmon, který přednesl úvodní slovo, 
přivítal hosty a seznámil přítomné s programem 
schůze. Nebudu popisovat detailní průběh vstup-
ní části. Je vždy stejná, rutinně ustálená a nud-
ná. Pořádek ale musí být.
Pracovní, poněkud nezáživná část měla obvyklý 
průběh od zprávy o činnosti, přes hospodaření, 
po zprávu dozorčí rady a návrh na doplnění ko-
mise. Jediným oživením pak byla rozprava nad 
výsledky hospodaření, která vznikla v důsledku 
neúplné informovanosti diskutujícího kolegy 
z pléna. Vše se vysvětlilo. Výroční zprávu o čin-
nosti v roce 2013 je možno prostudovat na webu 
ČKAIT v sekci Informace oblasti Brno.
Následující vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Křeč-
ka poněkud oživilo atmosféru v sále. Dotkl se 
příčin poklesu stavebnictví jako takového, pro-
jekční nepřipravenosti, diskutovaných oblastí, 
jako je např. cena obvyklá, tvorba honoráře pro-
jektantů, nutné změny zákona o veřejných za-
kázkách apod. Příspěvek Ing. Křečka s nástinem 
lobbingu u politického zastoupení jak v krajích, 
tak na státní úrovni nás ujistil o průběžné snaze 
našich komorových představitelů posunout ne-
příznivý stav z místa. Po skončení tohoto pří-
spěvku se část účastníků přesunula do předsálí 
k pokračování diskusí v tomto duchu. Dlužno po-
dotknout, že důvodem přesunu nebylo jen dané 
téma, ale i připravené občerstvení.
V sále mezitím pokračovalo zasedání vystou-

pením hostí, nabídkou pojišťovacího makléře 
a celkovou diskusí. Na závěr byli představeni 
kandidáti a náhradníci na Shromáždění delegátů 
ČKAIT, které se uskuteční 29. března 2014 v Pra-
ze, a do Dozorčí komise ČKAIT Brno. Po sérii vo-
leb funkcionářů do jednotlivých komisí a rad byla 
oficiální část valné hromady ukončena. Neofici-
ální část pak pokračovala v předsálí a přilehlých 
prostorách. 
Závěrem je nutno konstatovat, že chmury a pe-
simismus, které stahují naše tváře po několika 
velmi hubených letech, se snad začínají trochu 
zřeďovat. Zatím bohužel neznáme přístup tvořící 
se vlády k naší profesi, ale pokusme se alespoň 
doufat, že příští valná hromada bude mít atmo-
sféru trochu optimističtější.

Ing. Jiří Bajer
člen výboru oblasti Brno

Ostrava 
Ostravskou valnou hromadu povznáší 
krásné prostředí Domu kultury města 
Ostravy. Účast politiků a zástupců Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava svědčí o dobré vazbě oblastní 
Komory na veřejné instituce.

Jednání 22. valné hromady České komory auto-
rizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava 
proběhlo tradičně v Domě kultury města Ostra-
vy dne 20. ledna 2014. Dostavilo se 231 členů 
a 27 hostů. 
Jednání valné hromady proběhlo podle programu. 
Pracovní předsednictvo bylo ve složení: Ing. Pa-
vel Křeček, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 

Ing. Jindřich Pater, Ing. František Mráz, Ing. Lenka 
Zimová, Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Petr Dospiva, 
Ph.D., a Ing. Svatopluk Bijok. 
Po zahájení a volbě komisí seznámil předseda vý-
boru Ing. Svatopluk Bijok valnou hromadu s čin-
ností výboru v roce 2013. Počet členů v ostrav-
ské oblasti činí 2558, což představuje cca 8,7 % 
z celkového počtu členů Komory, který je 29 696. 
Je podáno 29 nových žádostí. Čtyři členové naší 
oblasti jsou zastoupeni v představenstvu Komo-
ry, dozorčí radě a dozorčí komisi. Další členové 
pracují ve zkušebních komisích pro různé obory 
autorizace. 
V rámci CŽV jsme v loňském roce připravili 29 od-
borných akcí a dvě exkurze s celkovou účastí 
1739 osob.
V plánu činnosti na další období máme prozatím 
připraveno pět odborných akcí, setkání zástupců 
regionálních komor a svazů (Malá V4 a Setkání 
na hranici) a další ročník soutěže Stavba roku 
MsK.
V loňském roce proběhlo sedmé kolo soutěže 
Stavba roku MsK. Soutěž je připravována v sou-
činnosti se SPS, Obcí architektů, ČKAIT a MsK 
pod záštitou hejtmana. 
Ve dnech 30. srpna až 2. září 2013 proběhlo 
za naší účasti setkání inženýrských komor malé 
Visegrádské čtyřky (V4) v Maďarsku. 
Na valné hromadě dále vystoupili členové před-
stavenstva a následně pak hosté. Jako první se 
ujal slova předseda Komory Ing. Pavel Křeček, 
který podal informace o jednání představitelů 
Komory se zástupci ministerstev a legislativních 
orgánů zejména ve věci zákonů, jež bezprostřed-
ně ovlivňují práci stavebního inženýra nebo 
technika. Místopředseda Komory Ing. František 
Mráz přednesl informace o hospodaření Komory. 
Poté následoval blok vystoupení hostů, kteří 
přednesli svůj příspěvek. Poslanec Ing. Josef 
 Hájek, člen hospodářského výboru, přislíbil vyví-
jet činnost směřující ke schválení nového zákona 
o veřejných zakázkách, který nebude postaven 
jen na nejnižší ceně a umožní vyhlašovatelům 
veřejných zakázek bez obav použít i jiná krité-

Přátelská atmosféra před valnou hromadou v Brně Čestní hosté v popředí zaplněného sálu v Ostravě
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ria. Rovněž by měl omezit možnosti blokovat 
výběr zhotovitelů nespokojenými uchazeči, kteří 
pro napadení rozhodnutí nemají dost argumen-
tů, a přesto zahlcují svými námitkami Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. Ve svém proslo-
vu projevil zájem o spolupráci s ČKAIT. Rovněž 
se kriticky vyjádřil o současném stavu školství 
ve vztahu k potřebám výroby.
Senátor Ing. Zdeněk Besta rovněž kritizoval 
zákon o veřejných zakázkách, díky němuž leží 
na ÚOHS nevyřešené spory za cca 40 mld. Kč. 
Určitá část z 30 mld. Kč nevyčerpaných prostřed-
ků z evropských fondů jde na vrub této situaci. 
Špatná příprava investic, blokování peněz díky 
sporům dodavatelů ve spojení s celoevropskou 
hospodářskou recesí má za následek propad sta-
vebnictví od roku 2008 o 27 %, přičemž v sou-
časné době je meziroční propad cca 10 %.
Podle mého názoru je potěšující, že současní po-
litici nám nabízejí spolupráci, vidí špatnou situ-
aci ve stavebnictví a deklarují snahu situaci změ-
nit k lepšímu. Doufejme, že se jim to co nejdříve 
podaří. Uděláme vše pro to, aby od nás měli pro 
svá jednání dostatek odborných podkladů.
Starostka města Třince RNDr. Věra Palkovská re-
agovala na obě předchozí vystoupení uvedením 
praktických zkušeností s veřejnými zakázkami. 
Rovněž považuje zákon o zadávání veřejných za-
kázek za špatný, avšak jako druhý velký problém 
uvádí nekorektnost firem, které se účastní vý-
běrových řízení. Město i zhotovitelé mají zájem 
stavět, avšak neuspokojený neseriózní zhotovi-
tel se snaží za každou cenu výběrové řízení zma-
řit, i když třeba nemá šanci v něm uspět.
Domnívám se, že stát má hlavně vytvářet pro-
středí a mantinely pro podnikání. Pokud je pro-
středí nastaveno jako pokřivené např. korupcí 
či tolerováním protiprávního jednání, vzniká 
prostor pro nekorektní jednání firem, o kterém 
hovořila paní starostka. Ve svém vystoupení po-
dala zcela pravdivý a nezkreslený obraz toho, jak 
nešťastně naše podnikatelské prostředí ve sta-
vebnictví vypadá. 
Vedoucí investičního a majetkového odboru MsK 
Ing. Milan Novotný informoval účastníky  valné 
hromady o počtu příspěvkových organizací, kte-
ré jsou krajem řízeny, a o stavu majetku a jeho 
zhodnocování za poslední čtyři roky. Informoval 
zejména o dopravních stavbách a prioritě MsK co 
nejlépe využít evropských zdrojů. 
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., náměstek pro preven-
ci Hasičského záchranného sboru MsK pozitivně 
zhodnotil naplňování smlouvy o spolupráci s os-
travskou oblastí. V reakci na předchozí příspěvky 
uvedl, že HZS vydává stejný počet stanovisek 
a rozhodnutí ke stavbám jako v minulých letech. 
Z toho pohledu je stavebnictví stabilní.
Viceprezident a obchodně-technický ředitel SPS 
Ing. Pavel Ševčík se v úvodu svého vystoupe-
ní zmínil o připravovaném 7. ročníku soutěže 
Stavba roku MsK a vyzval všechny, aby podpořili 
účast v této soutěži. Dále nás seznámil s aktu-
ální situací ve stavebnictví a ne příliš optimis-
tickým výhledem do budoucnosti. Předpokládá, 

že propad stavebnictví, který očekává meziročně 
o 4–8 %, se pravděpodobně zastaví až v roce 
2015. Prioritou rozvoje je doprava a byty. Před 
nástupem ministra dopravy Bárty bývalo v SFDI 
95 mld. Kč, dnes tato částka činí přibližně 63 
mld. Kč, přičemž se bude vracet 14 mld. z důvo-
du nepřipravenosti dopravních staveb. 
Podle mého názoru je to tristní stav, kdy pro-
jekční a inženýrské firmy bojují o přežití a exis-
tující peníze na přípravu se nevyužijí. Následně 
se samozřejmě prohloubí nedostatek práce pro 
stavební firmy. 
Ing. Pavel Ševčík dále podal informaci o přípra-
vě nového zákona o veřejných zakázkách. Má být 
zpracován podle nové směrnice EU s tím, že jed-
notlivé země si jej mohou upravit. Zásadním obra-
tem má být snaha o rozdělování staveb na menší 
části, pokud to jde. Rovněž stanovení různých ce-
nových limitů má být na rozhodnutí jednotlivých 
zemí. Potvrdil rovněž skutečnost, že díky sporům, 
které ÚOHS nestačí řešit, je blokováno cca 10 % 
celkového objemu financí určených na realizace 
staveb. Perspektivou pro stavebnictví je realizace 
energeticky úsporných staveb, kde se odhaduje 
zásoba práce v objemu až 4 bilionů Kč. To zna-
mená, že potenciál práce je na několik desetiletí. 
Současný stav však přináší další hrozbu, a to pro-
hlubující se úpadek učňovského školství. Závěrem 
Ing. Pavel Ševčík zdůraznil tlak SPS na zlepšení 
postavení stavebnictví, neboť jeho prestiž upadá 
vlivem několika málo kauz, které jsou senzací pro 
sdělovací prostředky. O kvalitní stavby, kterých je 
stále dostatek, se novináři nezajímají. 
Ing. Šárka Janoušková, vedoucí Střediska vzdě-
lávání a informací ČKAIT, informovala o činnosti 
Informačního centra ČKAIT, o nových publika-
cích a pozvala přítomné na konferenci o novém 
občanském zákoníku.
Vystoupení hostů uzavřeli zástupci firmy GrECo 
JLT Czech Republic s.r.o., kteří informovali o po-
jištění autorizovaných osob. 
Další průběh valné hromady proběhl podle schvá-
leného programu. Byli zvoleni delegáti na při-
pravované Shromáždění delegátů ČKAIT a dále 
bylo schváleno usnesení. Jelikož se nikdo nepři-
hlásil do diskuse, jednání valné hromady ukončil 
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.

Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblasti Ostrava

Olomouc 

Vysoký zájem o oblastní školení a exkurze 
a cílená kritika deformací ve stavební 
byrokracii činí olomouckou valnou hromadu 
přitažlivou pro členy i hosty.

Valná hromada Olomouc se konala 21. ledna 
2014 v budově Právnické fakulty Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Dostavilo se 113 účastníků 
z celkem 1418 členů oblasti, tj. 8 %.

Čestní hosté:
•  Ing. Hana Mazurová, vedoucí oddělení územ-

ního plánu a stavebního řádu Olomouckého 
kraje;

•  JUDr. Eva Hyravá, vedoucí  
stavebního úřadu Magistrátu města Olomouc;

•  Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru 
investic Magistrátu města Olomouc;

•  RNDr. Luděk Šťastný, ředitel Stavoprojektu 
Olomouc;

•  Ing. arch. Milan Obenaus, Ing. arch. Luděk 
Vrba, zástupci ČKA;

•  Ing. Ladislav Janeček, CSc., člen krajské rady 
SPS v Olomouckém kraji;

•  Ing. Jaroslav Havelka, ředitel Hospodářské 
komory v Olomouci;

•  Ing. Jan Drábek, předseda oblastní pobočky 
ČSSI.

Za ČKAIT se jednání zúčastnili:
•  Ing. Pavel Křeček, předseda;
•  prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místo-

předseda;
•  Ing. Jindřich Pater, místopředseda;
•  Ing. Michael Trnka, CSc., předseda oblasti 

Praha;
•  Ing. Lenka Zimová, ředitelka kanceláře Komory;
•  Ing. Miroslav Loutocký, předseda redakční 

rady Z+i a IK ČKAIT; 
•  Ing. arch. Vladimír Klajmon, člen VO Brno;
•  Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT.

Výsledky plnění usnesení z valné hromady 2013 
byly zhodnoceny ve zprávě o činnosti:
•  činnost a hospodaření oblasti Olomouc;
•  zajištění CŽV na oblasti, čtrnácti odborných 

akcí se zúčastnilo 782 členů, devět prezentací 
firem s účastí 305 členů;

•  zastoupení členů ČKAIT v odborných komisích 
města Olomouc;

•  spolupráce se stavebními úřady;
• spolupráce s Olomouckým krajem;
•  soutěž Stavba roku 2012 Olomouckého kraje 

byla slavnostně vyhodnocena v prostorách 
Vlastivědného muzea v březnu 2013;

•  dokumentace pro provedení stavby v návaz-
nosti na novelu zákona o veřejných zakázkách, 
přednáška byla realizována v 1. pololetí roku 
2013.

•  Den otevřených dveří v Olomouckém kraji 
na stavbách a průmyslových odborných ško-
lách. OK se zúčastnila na SPŠ Lipník nad Beč-
vou s informacemi a materiály ČKAIT. Průmy-
slová škola v Lipníku v minulém roce slavila 
60 let své existence. Na pozvání ředitele školy 
jsme se oslavy zúčastnili jako čestní hosté.

•  Cena Inženýrské komory 2013 – na oblasti ne-
byla podána žádná přihláška. Výbor navrhuje, 
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aby Cena ČKAIT olomoucké oblasti byla vyhla-
šována a vyhodnocována v termínu soutěže 
Stavba Olomouckého kraje. Očekáváme, že čle-
nové budou více motivováni. 

•  Publikaci Industriální topografie Olomouckého 
kraje obdrželi všichni účastníci valné hromady. 
Publikace identifikuje 757 objektů k novému 
využití průmyslového dědictví. Publikaci pod-
pořil Olomoucký kraj i naše oblastní kancelář.

•  Oblastní kancelář připravila seznam autorizo-
vaných osob pro veřejné zadavatele, které bu-
dou zapojeny do procesu zadávání veřejných 
zakázek. Na oblast se přihlásilo 25 členů.

•  K návrhu územního plánu Olomouce podala OK 
námitku o nápravu pochybení v textové části 
návrhu. Kancelář rovněž upozornila na pochy-
bení v návrzích dalších měst kraje dopisem 
vedoucího odboru strategického rozvoje kraje.

•  Přítomní byli seznámeni s návrhem kandidátů 
z oblasti Olomouc do orgánů Komory pro volby 
na SD 2014.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ČKAIT

Předseda Dozorčí rady ČKAIT Ing. Jaromír 
Vrba, CSc., přednesl výsledky kontroly na OK 
a informoval o činnosti Dozorčí rady ČKAIT.

NÁVRH TEZÍ ČINNOSTI PRO ROK 2014

•  Zajistit CŽV z programu 1. pololetí a připravit 
program na 2. pololetí z námětů členů oblasti 
zaslaných s návratkami na valnou hromadu;

•  spolupráce s krajským úřadem při přípravě sou-
těže Stavba Olomouckého kraje 2014;

•  naplňovat smlouvu o spolupráci s krajským úřa-
dem a Magistrátem města Olomouc;

•  spolupracovat s odbornými školami v kraji při 
zajišťování dne otevřených dveří;

•  spolupracovat a informovat poslance a senáto-
ry o legislativních návrzích změn;

•  spolupracovat na systémovém přístupu k návr-
hu a realizaci nízkoenergetických a pasivních 
domů;

•  zajistit informace pro členy ČKAIT o přípravě 
a školení pro účast v procesu veřejných zaká-
zek podle zákona a na vyžádání vypisovatelů 
veřejných zakázek poskytovat seznam členů 
pro tuto činnost nahlášených;

•  sledovat investiční akce v kraji a na technicky 
zajímavé stavby zajistit exkurzi v aktuálním 
čase;

•  získávat informace o možnosti rozšíření před-
nášek (webinářů) na oblast.

VÝSLEDKY VOLEB NA VALNÉ 
HROMADĚ 2014 OBLASTI OLOMOUC

Delegáty na nastávající Shromáždění delegátů 
ČKAIT 29. března 2014 v Praze byli zvoleni:
Ing. Jiří Dan, Ing. Michal Majer, Ing. Anežka Naj-
dekrová, Ing. Zdeněk Rozsypal, Ing. Jiří
Švub, Ing. Zdeněk Tomek, Ing. Milan Válek, 
Ing. Jaromír Vrba, CSc., Ing. Petr Staněk. Ná-
hradníci: Ing. Jiří Kožušníček, Ing. Jan Tomek, 
Ing. Jan Drábek, Ing. Radek Mikula.

DISKUSE

Mgr. Doležel a Ing. Bartoníčková, zástupci po-
jišťovacího makléře, informovali o pojištění au-
torizovaných osob. Podle nového občanského 
zákoníku je nutností obeznámit se s pojmem 
nemajetková újma. Zdůraznili, že při pojistné 
události je vždy nutné jako prvního kontaktovat 
makléře.
Ing. Michalička pozdravil účastníky valné hroma-
dy jménem Magistrátu města Olomouc. Podrobně 
informoval o investicích a problémech. Olomouc 
se dostala do skupiny malých měst a to má do-
pad, který se v tomto roce projeví. Poslední tři 
roky se investovalo pomocí dotací z EU a měs-
to se zadlužilo. Rok 2014 vidí jako krizový, co 
se týká zadávání projektových prací i realizací. 
Nejnižší cenu vidí jako výsledek získávání dotací 
z EU – je to nejrychlejší a všichni se k tomu uchy-
lují, aby neztratili dotace z EU. Právníci odmítají 
podepsat na realizovaných stavbách vícepráce. 
Klasifikují vícepráce jako chybu předvídatelnou, 
a musí se soutěžit. Investoři se dostali pod diktát 
právníků a kontrolní činnost je přebujelá. Pravi-
dla nás staví do pozice podvodníků. Domnívá se, 
že zadávání podle zákona o veřejných zakázkách 
není životaschopné. Doporučuje razantní přístup 
k novele zákona o veřejných zakázkách. 
Ing. Michael Trnka, CSc., podpořil názor, že jedi-
né kritérium – nejnižší cena – je cesta do pekel.
Ing. Milan Stejskal barvitě popisoval nekalé prak-
tiky nejmenovaných „sdružení“ při povolování 
staveb. Poukazoval na to, že stavebnictví řídí pět 
ministerstev, ale ministerstvo stavebnictví nám 
chybí. Místo podstatných věcí novela stavebního 
zákona řeší přečíslovávání dokumentů. Vyslovil 
i svůj názor na nejhorší stavební úřad v kraji. Rád 
čte úvodníky v časopise Z+i od Ing. Křečka.
Ing. Jaroslav Karásek připomněl blížící se jubile-
um 150 let ČSSI. Podal informaci o jeho historii 
a vyzval přítomné a pamětníky, aby poskytli další 
informace, které se dají zapracovat do almana-
chu k uvedenému jubileu ČSSI.
Ing. arch. Milan Obenaus nepovažuje za správný 

přístup v územních plánech přetahování se mezi 
ČKAIT a ČKA. Vyzval přítomné členy, aby respek-
tovali v projektech požadavky území a informace 
získávali na stavebních úřadech před zahájením 
projektových prací.
Předseda Ing. Pavel Křeček poděkoval za práci 
všem členům ČKAIT. Průběh a vývoj legislativy 
považuje v ČR za pomalý. Komora úzce spolupra-
cuje s MMR a pracuje na dalších vstupech do le-
gislativy, konkrétně se to týká činností, které se 
nepodařilo prosadit do novely stavebního záko-
na – autorský dozor, technický dozor investora 
a další, pro technickou veřejnost důležité činnos-
ti a pojmy. Co se týká cen za projekty a stavby, 
ČKAIT usiluje o produkt, kde by byla stanovena 
cena. Zákon přímo říká, jaký má být obsah pro-
jektové dokumentace. Cestu vidí v honorářovém 
řádu pro vybrané stavby tak, jak je to v Německu. 
Odchylka ceny nesmí být více než 10 %. 
Další možností je stanovit, jaká je pracnost 
v jednotlivých oborech v hodinách, a následně 
ohodnotit cenu hodiny. Podle nového občanské-
ho zákoníku nemusí být cena ve smlouvě uvede-
na. Údajně se bude používat termín cena obvyk-
lá. Jaká bude praxe, to se všichni včetně soudců 
teprve učíme. 
Dobrou spolupráci má Komora s ministerstvem 
dopravy, s nímž řeší bezbariérové užívání staveb.
V oblasti politiky bydlení se ČKAIT připojí k vý-
zvě za sociální bydlení pro seniory, mladé rodiny 
a handicapované.
Záměrem Představenstva ČKAIT je rozšíření webi-
nářů na oblasti.
Společnost pohlíží na technické vzdělání nepří-
znivě, za tím jsou pravděpodobně ceny za práci 
ve stavebnictví. O stavaře nikdo nejeví zájem. 
ČKAIT postupně musí vysvětlovat, kde jsou ne-
dostatky a co je potřeba zlepšit.
Dále hovořil o územních plánech. Členové ČKAIT 
se musí ozvat a dát podnět při porušení zákona. 
Uplatňovat požadavek na vypracování projektu 
architektem lze jenom pro vybrané stavby.
Takto je heslovitě popsáno vystoupení pana 
předsedy na valné hromadě v Olomouci.

Dovolím si zhodnotit valnou hromadu jako zají-
mavou. Každý přítomný člen ji může ozvláštnit 
svým názorem, zkušeností a podnětem. Proto je 
dobré se jí zúčastnit.
Nově zvolení delegáti na SD v Praze jsou součástí 
usnesení z valné hromady.
Pro možnost operativní komunikace se členy ob-
lasti prosím všechny členy, kteří nám doposud 
e-mailovou adresu neoznámili, nebo adresu změ-
nili, aby tak učinili.
Děkuji všem členům oblasti, kteří poslali námě-
ty na CŽV a zúčastnili se valné hromady, a také 
všem, kteří si vyčlenili čas i na koupi literatury.

Ing. Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti Olomouc

Zájem o technickou literaturu zahajuje valnou hroma-
du v Olomouci
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Zlín
Trvalá přízeň vysoké politické reprezentace 
činí ze zlínské valné hromady důstojnou 
tribunu pro užitečnou výměnu názorů 
na současné problémy ve stavebnictví.

Dne 22. ledna 2014 se konala valná hromada 
oblasti Zlín, ve které je registrováno 1376 čle-
nů s platnou autorizací. Tentokrát byl za místo 
konání zvolen koncertní sál Masters of Rock Cafe 
ve Zlíně. Abychom zdůraznili význam a působnost 
Komory ve Zlínském kraji, oslovili jsme význam-
né osobnosti. Pozvání na valnou hromadu přijali 
a osobně se zúčastnili:
PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně 
Senátu PČR, MUDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlín-
ského kraje, Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primá-
tora Magistrátu města Zlín, doc. PhDr. Ing. Aleš 
Gregar, CSc., prorektor UTB ve Zlíně, Ing. arch. 
Dagmar Nová, zástupce ČKA, Ing. Alena Miklová, 
vedoucí útvaru územního plánování a stavební-
ho řádu KÚ Zlínského kraje, Jana Bubeníková, 
Klub novinářů Zlín. Z výčtu hostů je patrné, že 
o Komoře ve Zlíně se ví a že jde o dobrou spo-
lupráci.
Za Komoru se zúčastnili: Ing. Pavel Křeček, před-
seda ČKAIT, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 
1. místopředseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater, mís-
topředseda ČKAIT, Ing. Lenka Zimová, ředitelka 
kanceláře ČKAIT, Marie Báčová, poradkyně před-
sedy ČKAIT, Ing. Miroslav Loutocký, předseda re-
dakční rady Z+i a IK ČKAIT.
Z vystoupení hostů vybíráme tyto příspěvky:
PaedDr. Alena Gajdůšková se zmínila o problé-
mech satelitního bydlení – zapomíná se na ob-
čanskou vybavenost (hřiště, apod.). Dále hovoři-
la o zákonu o veřejných zakázkách, problematice 
minimální a maximální ceny, připomněla dřívější 
řešení, kdy se škrtaly minimální a maximální 
ceny.
MUDr. Stanislav Mišák zdůraznil podporu staveb-
nictví, důležitost budování infrastruktury, zmínil 
se o budování vodního hospodářství a pozemní-
ho stavitelství, připomněl vyhlášení nového roč-
níku soutěže Stavba roku Zlínského kraje.
Jiří Kadeřábek seznámil přítomné s investice-
mi města Zlína, zmínil budování podchodu pod 
Velkým kinem, rekonstrukci Komenského parku, 
opravy chodníků.
Doc. Ing. Aleš Gregar, CSc., uvedl záměr univerzi-
ty o investiční výstavbě, a to jak dokončovaných, 
rozestavěných a připravovaných staveb, tak 
stavbě centrálních laboratoří na místě bývalého 
koupaliště, stavbě Centra polymerních systémů 
na třídě Tomáše Bati.
Pro členy Komory, hlavně projektanty, bylo po-
učné věcné vystoupení vedoucí odboru územní-
ho plánování a stavebního řádu Zlínského kraje 
Ing. Aleny Miklové. Zabývala se otázkou územ-
ních plánů, připomněla, že členové ČKAIT jsou 

uživatelem územních plánů a že na veškeré zá-
vazné podklady se mohou dotazovat a vyžadovat 
je pouze po stavebním úřadě. Dále se zmínila 
o stavu zpracování územních plánů v kraji. 
Ing. Pavel Křeček poukázal na situaci ve staveb-
nictví, na stav nepřipravených staveb a na za-
stoupení stavebnictví ve státní správě (minis-
terstvo). Informoval o konání valných hromad, 
které proběhly před naší valnou hromadou, 
vyzval členy Komory, aby se zúčastnili soutěže 
Cena ČKAIT, jež je spojena i s odměnou. Dále se 
zabýval situací studia technických oborů, o kte-
ré je malý zájem. Ten spočívá ve výši výdělků 
po ukončení studia, proto raději studenti volí 
humanitní obory. Komora uvažovala o zvýšení 
sociálního pojištění pro členy Komory, bohužel 
však pojištění nelze považovat za nákladovou 
položku, proto se zatím toto pojištění nebude 
dále připravovat.
Po vystoupení hostů pokračovala valná hroma-
da v pracovním programu. Po zvolení pracovních 
komisí seznámil předseda výboru přítomné s čin-
ností oblastní pobočky v roce 2013. Ze zprávy 
je nutné zmínit pojištění osob. Pokud vznikne 
škodní událost, je třeba se neprodleně spojit 
s makléřem, kterým je firma GrECo JLT Czech Re-
public s.r.o.
Dále je důležité se zmínit o základních progra-
mech Panel 2013, které nabízí Státní fond rozvo-
je bydlení. Mimo tyto programy je pilotně testo-
ván program JESSICA.
V neposlední řadě seznámil předseda výboru 
přítomné členy s výsledky hospodaření oblasti 
a s novým rozpočtem na rok 2014.
V rámci diskuse vystoupil Ing. Mitrenga 
a ve svém příspěvku se zabýval situací ve staveb-
nictví. Informoval o úbytku stavu zaměstnanců 
od roku 2008 a poklesu výkonu celého sektoru 
ve srovnání s rokem 2008 až o 27 procent. Dále 
se zabýval zastoupením stavebnictví ve státní 
správě.
Další příspěvek se týkal upozornění na správnou 
terminologii ve vydané publikaci ČKAIT z oboru 
vodního hospodářství.
Po diskusi bylo zvoleno devět delegátů a tři ná-
hradníci na shromáždění delegátů, které se usku-
teční 29. března 2014 v Praze. Posledním bodem 
jednání bylo schválení usnesení valné hromady.

Ing. Jiří Matúš
předseda oblasti Zlín

Jihlava

Jihlavská valná hromada je tradiční 
příležitostí pro setkání s politickou 
reprezentací města a kraje. V diskusi byla 
veřejná zakázka a pravidla výběrového 
řízení. Zazněla politická nabídka: přijďte 
s konkrétním návrhem a my budeme 
pomáhat s jeho řešením.

Symbolem začátku každého nového roku jsou 
valné hromady jednotlivých oblastí ČKAIT. Je 
již tradicí, že maraton valných hromad začí-
ná v Hradci Králové, v Jihlavě se koná druhá 
premiéra (nebo první repríza) a poté vedení 
a úřad Komory pokračují po všech ostatních 
krajích, aby koncem měsíce ledna, naprosto 
vysíleni, mohli prohlásit: máme to za sebou.
Již druhým rokem se valná hromada v Jihlavě 
konala v historické gotické síni v budově rad-
nice. Gotická síň poskytuje kvalitní, dokonale 
zrenovované prostředí, které je velmi vhodné 
pro události a akty slavnostních shromáždění. 
Desítky latinských nápisů na stěnách a stro-
pech síně jsou velmi inspirativní pro latiníky, 
kteří se v našich řadách stále vyskytují a kteří 
je dokáží přiblížit nám, jazykovým barbarům. 
Jihlavské valné hromady mají specifikum, kte-
rým je hudba. Všechny naše valné hromady 
začínaly hudebním vystoupením, nejinak tomu 
bylo letos. Tentokrát jsme přijali nabídku zpě-
vu – tenor s kvalitním klavírním doprovodem 
nás přivedl do světa muzikálových melodií, 
které snad každému znějí a zněly příjemně.
Počátek valné hromady nemohl nepřipomenout 
smutnou událost loňského roku. Minuta ticha, 
spojená se vzpomínkou na předsedu oblasti 
Ing. Jana Konicara, nám připomněla loňskou 
valnou hromadu, kdy jsme plni naděje Jano-
vi přáli brzké uzdravení. Bohužel naše přání 
nebylo vyslyšeno, osud tomu chtěl jinak. Čest 
Janově památce.
Jihlavské valné hromady mají ještě jedno spe-
cifikum, kterým je pravidelná bohatá účast 
poslanců, senátorů, krajských a dalších poli-
tiků a úředníků státní správy a samosprávy. 

Místopředsedkyně senátu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková je váženým čestným hostem valné hromady ve Zlíně
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Která valná hromada se může pochlubit účastí 
senátora, krajského hejtmana, jeho náměstka, 
vedoucího majetkosprávního odboru a navíc ná-
městka primátora statutárního města?
Přítomnost těchto osobností předznamenává 
zajímavou a plodnou diskusi, která proběhla 
i letos. Hlavním tématem této diskuse byla 
hospodářská situace země, nedobrý stav ve sta-
vebnictví, kritický stav na projektantském trhu 
včetně komplexnosti, kvality a ceny projektů. 
Této debaty se aktivně zúčastnil náměstek hejt-
mana pro dopravu a majetek Ing. Libor Joukl 
a také senátor RNDr. Miloš Vystrčil. Jejich na-
bídku na zajištění projednání našich návrhů 
řešení a připomínek k navrhované legislativě 
bychom měli využít.
Valnou hromadu oblasti jsme využili k pode-
psání a slavnostnímu předání rámcové smlou-
vy o spolupráci mezi ČKAIT a Krajem Vysočina, 
kterou si vzájemně vyměnili hejtman MUDr. Jiří 
Běhounek a předseda oblasti Ing. Karel  Vaverka. 
Smlouvou se sjednává spolupráce zejména 
v těchto oblastech:
• ČKAIT bude na vyžádání poskytovat Kraji Vy-
sočina odborníky, stanoviska, případně další 
podporu týkající se především námětů při věc-
ném řešení problémů, a to zejména v těchto 
oblastech:

•  oblast expertiz veřejných zakázek;
•  oblast dopravní a inženýrské infrastruktury; 
•  oblast územního plánování;
•  oblast řešení havarijních událostí;
•  oblast expertiz ve stavebně povolovacích 

řízeních.

V případě vyžádání zajistí ČKAIT i odborné 
oponentury u rozhodujících stavitelských zá-
měrů na území kraje.
Kraj Vysočina umožní spolupráci představite-
lů a odborníků ČKAIT s orgány kraje a podpoří 
podle svých možností činnost úřadu ČKAIT.

Kraj Vysočina poskytne ČKAIT bezúplatně 
v areálu krajského úřadu vhodné prostory 
pro přednáškovou činnost, týkající se sta-
vební a stavebně legislativní problematiky. 
Všechny pořádané přednášky a semináře bu-
dou přístupné pro pracovníky krajského úřadu  
a pro pracovníky stavebních úřadů spadajících 
pod metodické vedení Kraje Vysočina.
Rámcovou smlouvu o spolupráci jsme okamžitě 
začali plnit. Všechny letošní semináře plánuje-
me v areálu krajského úřadu a v současné době 
revidujeme systém řešení havarijních událostí 
na území kraje (také v součinnosti s HZS Kraje 
Vysočina).

Součástí valné hromady byla volba delegátů 
a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů 
ČKAIT 2014. Delegáty byli zvoleni kolegové 
Bolcek, Honzárek, Hořejší, Kavina, Musil a Va-
verka. Náhradníky se stali kolegové Pohanka 
a Fabík.

Protože shromáždění delegátů 2014 je shro-
mážděním volebním, byly valnou hroma-
dou schváleny nominace za oblast Jihlava. 
Do Představenstva ČKAIT je navržen kandidát 
Ing. Karel Vaverka, do dozorčí rady je navržen 
kandidát Ing. František Kavina a do stavovské-
ho soudu nominuje oblast Jihlava Ing. Pavla 
Hořejšího.

Hlavním tématem většiny vystoupení na val-
né hromadě byl kritický stav projektování, kdy 
volný neregulovaný trh způsobil zhroucení cen 
a ohrožuje kvalitu projektů a bezpečnost sta-
veb, které jsou z těchto projektů realizovány. 
S náměty a podněty, které z těchto zpráv a dis-
kusí vzešly, je nutno neprodleně na všech mož-
ných úrovních pracovat a prosazovat nápravu 
tohoto stavu.

Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti Jihlava

Právní podpora pro členy ČKAIT

1.  ÚZEMNÍ  PLÁNOVÁNÍ

Následující dvě sdělení navazují na problematiku vymezování architek-
tonicky nebo urbanisticky významných staveb v územních plánech, která 
byla zveřejněna v Z+i 4/2013.
  A.  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-

bě (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR obdrželo na vědomí) obdržela 
15. října 2013 sdělení KÚ Královéhradeckého kraje k podání týkající 
se problematiky vymezování architektonicky nebo urbanisticky vý-
znamných staveb v územních plánech následujícího znění: 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, obdržel podání ČKAIT, oblastní kanceláře Hradec Králové, 
týkající se problematiky obsahu územních plánů obcí. Následně obdržel 
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR k vyřízení dopis předsedy ČKAIT  
č.j. 1031/2013 ze dne 25. července 2013 věnovaný stejné problematice, 
konkrétně územnímu plánu Hradce Králové a Trutnova.
Předmětem podání ČKAIT je problematika vymezování architektonicky 
nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat ar-
chitektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, 
v obsahu územních plánů obcí.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, se na základě výše uvedeného seznámil s obsahem obou 
podání a po jejich posouzení sděluje následující:
Z obsahu ustanovení § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen sta-
vební zákon) vyplývá, že územní plán jednak stanoví základní koncepci 
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 

uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a dále, 
že vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plo-
chy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opě-
tovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, 
pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 
pro využití těchto ploch a koridorů.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že stavební zákon konkrétním výčtem 
okruhů problematik zmocnil územní plán k jejich řešení. Na základě 
této skutečnosti dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje k závěru, 
že stavební zákon přímo neumožňuje územnímu plánu vymezovat okruh 
závazně řešených problematik nad rámec zákonného zmocnění, tedy vý-
slovně vymezovat v obsahu územního plánu architektonicky nebo urbanis-
ticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Ze strany Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje je třeba připomenout, že při posuzování 
obsahu § 43 stavebního zákona pro následnou aplikaci nemohl odhléd-
nout od obsahu jiných zákonů, které představují ve svém souhrnu určité 
mantinely a omezení pro volné správní uvážení orgánů veřejné správy při 
jejich výkonu.

V prvé řadě se jedná o ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavu České repub-
liky, konkrétně její čl. 79. Předmětné ustanovení výslovně ukládá, aby 
ministerstva a jiné správní úřady a orgány územní samosprávy vydávaly 
právní předpisy pouze na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu zá-
konem zmocněny.
Obdobnou povinnost obsahuje i § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po-
dle kterého správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, 
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k nimž byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém 
mu byla svěřena.
Zmíněná ustanovení zákonů pak ukládají správnímu orgánu povinnost vždy 
před tím, než přistoupí k aplikaci nějakého právního předpisu, nejen si 
položit, ale i současně odpovědět na otázku, zda konkrétní ustanovení, 
které chce aplikovat na konkrétní případ, je v souladu s ústavními zákony 
č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 
a svobod. Zde je na místě uvést, že jestliže tak musí činit z úřední povin-
nosti v případě aplikace zákonů, jako předpisů nejvyšší právní síly, o to více 
pozornosti pak musí věnovat správní orgán při svém postupu problematice 
použití podzákonných norem, např. vyhlášek příslušných ústředních orgánů 
státní správy, popř. opatření obecné povahy vydaných v úrovni obcí v pro-
cesu územního plánování podle stavebního zákona.
Pro použití těchto podzákonných norem platí jednak pravidlo, že jejich 
obsah musí vycházet z obsahu zákona, tedy vyjádřené vůle zákonodárce, 
stručně řečeno jimi stanovené požadavky se musí opírat o konkrétní věcná 
zmocnění v obsahu konkrétního právního ustanovení zákona, přičemž, jak 
již bylo výše uvedeno, musí být takové ustanovení daného zákona navíc 
souladné s požadavky zákonů č. 1 a 2/1993 Sb., představující ústavní po-
řádek ČR.
S ohledem na výše uvedené se proto Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 
odbor územního plánování a stavebního řádu, v první řadě zabýval otázkou 
dohledání souvislostí týkajících se zmocnění ze stavebního zákona pro 
regulaci profesní činnosti fyzických osob, které získaly oprávnění k vý-
konu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu 
ve smyslu § 158 stavebního zákona v rámci územně plánovací činnosti 
(dále jen autorizované osoby) přímo v obsahu stavebního zákona. Jak už 
bylo výše uvedeno, v obsahu § 43 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
takové zmocnění nedohledal. Toto konstatování pak Krajský úřad Králo-
véhradeckého kraje vedl v patrnosti při posuzování skutečností, že obsah 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), konkrétně její příloha 
č. 7 část I. 
Obsah územního plánu odst. 2 písm. f) připouští, aby kromě standardního 
obsahu bylo jeho součástí i již zmíněné vymezení architektonicky nebo 
urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architekto-
nickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Výsledkem 
posouzení obsahu předmětného ustanovení vyhlášky ze strany Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje pak bylo konstatování, že se nejedná 
o zákonnou povinnost, pokud se týká obsahu územního plánu, ale pouze 
o možnost, jak případně rozšířit obsah územního plánu, která však nemá 
oporu v zákoně. Krajský úřad Královéhradeckého kraje je toho názoru, že 
situace, kdy součástí opatření obecné povahy, jímž byl ve smyslu § 43 
odst. 4 stavebního zákona vydán zastupitelstvem obce územní plán, bude 
výše zmíněná regulace činnosti některých autorizovaných osob v řešeném 
území, ta však sama o sobě nemůže automaticky vést k tomu, že určitá 
skupina autorizovaných osob bude tak jen touto okolností přímo vylouče-
na z procesu zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení podle 
stavebního zákona.
Zde je třeba uvést, že sama skutečnost, že nějaká otázka je předmětem 
řešení územního plánu, resp. obsahem opatření obecné povahy, nezname-
ná, že takové řešení automaticky zbavuje správní orgán – stavební úřad 
v rámci konkrétního správního řízení povinnosti – zabývat se jednak prin-
cipy již zmíněných zákonů č. 1 a 2/1993 Sb., základními pravidly správního 
řádu a dále i obsahem stavebního zákona zejména jeho čl. II přechodných 
ustanovení bod 4. Ve zmíněném článku II., bod 4 stavebního zákona, 
se výslovně stanoví, že část územně plánovací dokumentace, která podle 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti zákona 
č. 350/2012 Sb. nemůže být její součástí, se nepoužije a při nejbližší ak-
tualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěna. Předmětnou 
úvahu ve vtahu k tomuto ustanovení stavebního zákona bude muset učinit 
z úřední povinnosti každý stavební úřad, např. v územním řízení, neboť 
se bude muset mimo jiného vypořádat s obsahem ustanovení § 43 odst. 5 

téhož právního předpisu, podle kterého je územní plán závazný i pro 
rozhodování v území. Tato úvaha bude muset vždy splňovat požadavky 
§ 68 odst. 3 správního řádu a bude přezkoumatelná v odvolacím řízení.
K celé problematice je nezbytné ještě ze strany Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje poznamenat, že v současné době nemá k dispozici 
nástroj, který by umožňoval aktivně zabránit postupu volených orgánů 
samospráv obcí v tom směru, že v obsahu územního plánu, resp. opat-
ření obecné povahy o vydání územního plánu využijí možnosti nabízené 
již zmíněnou vyhláškou, konkrétně obsahu ustanovení přílohy č. 7 část 
I. odst. 2 písm. f). Krajský úřad Královéhradeckého kraje může v této věci 
působit jen nepřímo prostřednictvím metodické činnosti vůči pořizova-
telům územně plánovací dokumentace. Předmětné možnosti na základě 
vašeho upozornění bezprostředně využije.
V souvislosti s tím dále Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvádí, že 
v dosavadní úřední činnosti na úseku územního řízení a stavebního řádu 
doposud nezaznamenal jediný případ, kdy by stavební úřad ve smyslu 
§ 86 odst. 5 nebo § 110 odst. 4 stavebního zákona ve správním řízení 
rozhodl o žádosti stavebníka tak, že jej zamítá z důvodu, že dokumentace 
nebyla zpracována oprávněnou osobou, a to s výslovným odkazem na ob-
sah § 43 odst. 5 téhož právního předpisu, resp. Obsah územního plánu, 
který využije možnosti regulace činnosti autorizovaných osob ve smyslu 
výše zmíněného ustanovení vyhlášky.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že daná problematika se zatím odehrá-
vá v rovině teoretické, neboť k praktické aplikaci takovýchto ustanovení 
z obsahu územního plánu v praxi stavebních úřadů na území Královéhra-
deckého kraje doposud nedošlo.
Krajský úřad proto ponechává stranou řešení dalších otázek spojených 
s problematikou obsahu územního plánu obce, který řeší, jak již bylo 
výše uvedeno, plochy a jejich funkční využití a nikoliv vymezení konkrét-
ní stavby na konkrétním pozemku atd. U veřejně prospěšných staveb se 
opět jedná o jejich využití ploch a koridorů v území formou souborného 
označení legislativní zkratky „veřejně prospěšná stavba“, která může být 
ve skutečnosti složena z celé řady jednotlivých staveb, což je však zcela 
mimo rozlišovací rámec územního plánu obce.
Lze tak shrnout, že Váš podnět využije Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje v rámci metodické činnosti vůči orgánům územního plánování a sta-
vebním úřadům.

   B.  ČKAIT obdržela 19. listopadu 2013 od Ing. Tomáše Sklenáře, ředite-
le odboru územního plánování MMR ČR, následující datovou zprávu 
(doručenou v kopii OK ČKAIT Hradec Králové, Krajskému úřadu Králo-
vékradeckého kraje a ČKA): 

Věc: Problematika vymezování architektonických nebo urbanisticky vý-
znamných staveb  v územním plánu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování (dále jen 
ministerstvo), obdrželo na vědomí Sdělení k podání týkající se problema-
tiky vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb 
v územním plánu“, které vypracoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
dne 1. října 2013 pod č. j. 15359/UP2013/Ji-3 (dále též sdělení KÚ), 
které je evidováno na ministerstvu pod č. j. MMR-32312/2013.
Ministerstvo jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování, 
příslušné podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, se neztotožňuje s některými právními závěry uvedenými ve sdělení 
KÚ. Z tohoto důvodu ministerstvo reaguje na toto sdělení KÚ.

   1)  Ve sdělení krajského úřadu je uvedeno: ...dospěl Krajský úřad Králo-
véhradeckého kraje k závěru, že stavební zákon přímo neumožňuje 
územnímu plánu vymezovat okruh závazně řešených problematik nad 
rámec zákonného zmocnění, tedy výslovně vymezovat v obsahu územ-
ního plánu architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro 
které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace 
jen autorizovaný architekt.
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K této části sdělení KÚ ministerstvo uvádí, že ustanovení § 43 odst. 6 sta-
vebního zákona ve spojení s § 193 stavebního zákona zmocňuje minister-
stvo stanovit náležitosti obsahu územního plánu v prováděcím předpise. 
Náležitosti územního plánu nevychází jenom ze stavebního zákona, ale 
zohledňují také požadavky vyplývající z jiných zákonů, v tomto případě 
ze zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.), 
jak je ostatně patrné z poznámky pod čarou č. 6 v příloze č. 7 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen příloha č. 7). Podle ustanovení § 17 písm. 
d) zákona č. 360/1992 Sb. je autorizovaný architekt oprávněn v rozsahu 
oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, po-
dílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vy-
pracované inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním 
předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územ-
ního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné. 
Podle ustanovení § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. je autorizovaný 
inženýr oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu 
byla udělena autorizace, vypracovávat dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územ-
ně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou 
zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územ-
ního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné.
Z výše uvedených ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. vyplývá zákonnost 
ustanovení uvedeného v příloze č. 7 bodě I. odst. 2 písm. f).

   2)  Ve sdělení KÚ je uvedeno: Zmíněná ustanovení pak ukládají správnímu 
orgánu povinnost vždy před tím, než přistoupí k aplikaci některého práv-
ního ustanovení, nejen si položit, ale i současně odpovědět na otázku, 
zda konkrétní ustanovení, které chce aplikovat na konkrétní případ, je 
v souladu s ústavními zákony č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ...

K této části sdělení KÚ ministerstvo uvádí, že správní orgán nemá zá-
konné zmocnění posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem 
a rozhodovat o souladu právních předpisů s ústavními zákony. Toto 
zmocnění má podle čl. 87 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud. Podle čl. 95 Ústavy ČR: 
Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která 
je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního 
předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou. Dojde-li soud 
k závěru, že zákon, jehož řešení má být ve věci použito, je v rozporu 
s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu. Podle § 2 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správ-
ní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, 
jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále 
jen právní předpisy).

   3)  Sdělení KÚ v odstavci Zde je třeba uvést, že sama skutečnost, že 
nějaká otázka je předmětem řešení územního plánu, resp. obsahem 
opatření obecné povahy, neznamená, že takové řešení automaticky 
zbavuje správní orgán – stavební úřad v rámci konkrétního správního 
řízení – povinnosti zabývat se jednak principy již zmíněných zákonů 
č. 1 a 2/1993 Sb., základními pravidly správního řádu a dále i obsa-
hem stavebního zákona zejména jeho čl. II přechodných ustanovení 
bod 4. Ve zmíněném článku II., bod 4 stavebního zákona se výslovně 
stanoví, že části územně plánovací dokumentace, které podle záko-
na č. 183/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti zákona 
č. 350/2012 Sb., nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbliž-
ší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny. 
Navozuje dojem, že ustanovení uvedené v příloze č. 7 bodě I. odst. 
2 písm. f) se podle článku II. bodu 4 zákona č. 350/2012 Sb. ne-
použije.

K této části sdělení krajského úřadu ministerstvo uvádí, že vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byla v sou-
ladu s přijetím zákona č. 350/2012 Sb., kterým byl novelizován stavební 
zákon, novelizována vyhláškou č. 458/2012 Sb. tak, aby byla v souladu 
se stavebním zákonem účinným od 1. ledna 2013. Ustanovení uvedené 
v příloze č. 7 bodě I. odst. 2 písm. f) vyhlášky, které stanoví, že pokud 
je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje vymezení archi-
tektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypra-
covávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt, je stále platné a účinné. Na toto ustanovení vyhlášky nelze 
vztahovat článek II., bod 4 zákona č. 350/2012 Sb.

   4)  K vlastnímu ustanovení uvedenému v příloze č. 7 bodě I. odst. 1 
písm. f) vyhlášky ministerstvo uvádí: Toto ustanovení, jak již bylo 
uvedeno výše, má právní oporu v zákoně č. 360/1992 Sb. Vymeze-
ní architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace 
jen autorizovaný architekt, není povinnou součástí „výrokové části“ 
územního plánu. Toto vymezení projektant provede jen v případě, 
že je to účelné. Účelnost využití tohoto ustanovení vyhlášky musí 
být řádně odůvodněna v části „odůvodnění“ územního plánu. Po-
kud není využití tohoto ustanovení dostatečně odůvodněno, jedná 
se o nepřiměřený zásah do práva podnikat v oblasti výkonu činností 
upravených zákonem č. 360/1992 Sb.

Ministerstvo si je vědomo, že v rámci základní koncepce, urbanistické 
koncepce nebo koncepce veřejné infrastruktury nebo koncepce uspo-
řádání krajiny, které jsou povinnou součástí územního plánu, může 
nastat situace, kdy je účelné vymezit architektonicky nebo urbanis-
ticky významné stavby, pro které může vypracovat architektonickou 
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Ministerstvo 
je toho názoru, že regulace výkonu povolání osobami autorizovanými 
podle zákona č. 360/1992 Sb., uvedena v příloze č. 7 bodě I. odst. 2 
písm. f) vyhlášky, je přiměřená a dává možnost projektantovi územního 
plánu v odůvodněných případech omezit okruh autorizovaných osob, 
které budou oprávněny vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace konkrétní stavby stanovené územním plánem. Nelze však 
akceptovat případy, kdy je uvedené ustanovení aplikováno plošně bez 
uvedení, kterých staveb se týká. Paradoxně by se vztahovalo i na stav-
by chodníků, elektrického vedení, kůlen apod.
Podle názoru ministerstva je třeba tohoto institutu využívat v územ-
ních plánech, a to v přiměřeném rozsahu, který nelze obecně stanovit. 
Ministerstvo na druhé straně nemůže akceptovat požadavek České ko-
mory architektů uveřejněný v článku „Uzemní plán v Hradci Králové“ 
ze dne 4. listopadu 2013 na internetových stránkách Stavitel (http://
stavitel.ihned.cz/c1-61144760-uzemni-plan-v-hradci-kralove), že má 
být uvedené ustanovení vyhlášky změněno tak, že se mají významné 
stavby, pro které může zpracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt, stanovovat vždy, tedy i v pří-
padech, kdy to není účelné.
Je třeba, aby nadřízený orgán územního plánování, v rámci provádění 
výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu, sledoval účelné využití tohoto institutu; v případě jeho neúčelné-
ho využití postupoval podle § 171 odst. 3 stavebního zákona.

Informace Legislativní komise ČKAIT:
Pro ty autorizované osoby, které se nemohly zúčastnit některého ze 
seminářů (15. ledna 2014 v Pardubicích v Domě hudby, Sukova 1260, 
21. ledna 2014 ve Strakonicích v Městském kulturním středisku, Mí-
rová 831, 23. ledna 2014 v Praze v Národním domě na Vinohradech, 
28. ledna 2014 v Ostravě na krajském úřadě, 25. března 2014 v Brně 
na BVV – Rotunda, pavilon A) pořádaných MMR ČR a ČKA – Semináře 
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pro projektanty a pořizovatele územních plánů”, uvádíme odkaz, kde je 
možné prezentaci shlédnout: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4631. 
Za povšimnutí stojí následující text (citace z prezentace):

2. f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných sta-
veb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt
příloha č. 7 část I. odst. 2 písm. e) vyhlášky

•  uvede se výčet staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt;

•  mohou to být konkrétní stavby (např. most), konkrétní stavby na pozem-
cích v pohledově významné poloze (na horizontech, dominantní polohy, 
polohy v osových průhledech), stavby společensky významné, stavby, 
které budou mít vliv na vzhled významných veřejných prostranství apod.;

•  vymezení při přezkumu obstojí, jen když je velmi přesvědčivě zdůvod-
něno (v odůvodnění ÚP).

2.  ZÁKON O  VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Legislativní komise ČKAIT informuje členskou základnu o možném zapoje-
ní autorizovaných osob od 1. ledna 2014 do procesu zadávání veřejných 
zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění (po technické novele č. 341/2013 Sb., dále jen ZVZ).

1. Úvod
Transpareční novela ZVZ (zákon č. 55/2013 Sb.) předpokládala zapojení 
autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek v následují-
cích případech:
•  podle § 44 odst. 12 ZVZ – vyjádření k zadávacím podmínkám nadlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem;
•  dle § 74 odst. 5 ZVZ – jako člena hodnoticí komise nadlimitní veřejné 

za kázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem.

Technickou novelou ZVZ č. 341/2013 Sb., potvrzenou usnesením Po-
slanecké sněmovny č. 380/2013 Sb., jež nabývá účinnosti dne 1. ledna 
2014, však došlo k podstatné redukci původně předvídaného zapojení 
autorizovaných osob. Zůstalo zachováno jen povinné členství v hodnoticí 
komisi nadlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele na stavební práce 
(§ 74 odst. 5 ZVZ).

O zapojení autorizovaných osob do zadávacího řízení podle ZVZ lze uvažo-
vat v dalších případech:
•  jako člen hodnoticí komise tam, kde není povinná účast autorizované 

osoby;
•  jako hodnotitele veřejné zakázky dle § 74 odst. 6 a § 74a ZVZ (technic-

kou novelou odloženo až k 1. lednu 2015).

2. Povinné vyjádření se k zadávacím podmínkám a povinná účast auto-
rizovaných osob v hodnoticí komisi – pouze nadlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem 
Povinné vyjadřování k zadávacím podmínkám bylo technickou novelou 
zrušeno (aniž tato ustanovení kdy nabyla účinnosti).
Zároveň byl ze ZVZ technickou novelou zcela vypuštěn institut osoby se 
zvláštní způsobilostí. 
Z původně zamýšlených úprav tak zůstalo zachováno jen zapojení auto-
rizovaných osob do činnosti hodnoticí komise u nadlimitních veřejných 
zakázek veřejného zadavatele na stavební práce. Došlo však zároveň k re-
formulaci ustanovení § 74 odst. 5 takto:
Členem hodnoticí komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na sta-
vební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný 
technik. (přičemž poznámka pod čarou odkazuje na zákon č. 360/1992 Sb.).

Na rozdíl od původní formulace, která mluvila o odborné způsobilosti 
podle autorizačního zákona, tak ZVZ v platném znění již zřejmě nespojuje 
účast autorizované osoby v hodnoticí komisi s tím, aby obor její autoriza-
ce odpovídal předmětu veřejné zakázky. Nelze ale vyloučit, že se ze smyslu 
tento výklad dovodí i nyní.
Forma výkonu činnosti autorizované osoby není ZVZ regulována, je tedy 
možný jak pracovněprávní, tak obchodněprávní vztah (resp. smluvní 
vztah podle nového občanského zákoníku; jeho uzavření však podléhá 
ZVZ, jakkoliv zřejmě jako veřejná zakázka malého rozsahu). Je však třeba 
upozornit na skutečnost, že forma výkonu činnosti má zásadní dopad 
na otázku případné náhrady škody (v pracovněprávních vztazích je limi-
tována do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud 
není způsobena v opilosti nebo úmyslně). I v obchodněprávních vztazích 
je však nyní možná smluvní limitace náhrady škody. 

K vlastnímu výkonu těchto povinností lze uvést následující:
•  autorizované osoby mají v hodnoticí komisi stejné postavení jako jaký-

koliv jiný člen (s tím, že nepochybně splňují požadavek na účast osoby 
odborně způsobilé k předmětu veřejné zakázky); z jejich postavení jim 
tedy neplyne žádná zvláštní odpovědnost, ani zvláštní práva či povin-
nosti;

•  ZVZ nestanoví žádné speciální požadavky na jejich účast na jednání 
hodnoticí komise, tj. osoby sice musí být jmenovány, ale jejich nepří-
tomnost nebrání rozhodování komise, pokud jsou jinak přítomny ales-
poň dvě třetiny členů či náhradníků;

•  ustavení těchto osob je zcela v kompetenci zadavatele; ZVZ nedává 
v tomto směru žádná práva ani povinnosti ČKAIT, MMR ČR či komukoliv 
jinému;

•  povinnost jejich účasti je jen u nadlimitních veřejných zakázek veřejné-
ho zadavatele na stavební práce, a to od 1. ledna 2014.

3. Účast autorizované osoby v hodnoticí komisi (tam, kde není povinná)
Autorizované osoby se mohou samozřejmě stát členy či náhradníky hod-
noticí komise i u jiných zakázek. V takovém případě budou naplňovat po-
žadavek na příslušnou odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu veřej-
né zakázky (§ 74 odst. 3 druhá věta ZVZ). Je třeba nicméně poznamenat, 
že tento požadavek nemusí nutně naplnit autorizovaná osoba; postačí 
kdokoliv s vhodným vzděláním či praxí.
Ani v tomto případě neplynou autorizované osobě z účasti v hodnoticí 
komisi jiná práva či povinnosti, než ostatním členům.

4. Autorizovaná osoba jako hodnotitel (pouze významné veřejné zakázky 
zadávané ČR nebo státní příspěvkovou organizací, od 1. ledna 2015)
Podle § 16a ZVZ se významnou veřejnou zakázkou rozumí taková veřejná 
zakázka, kterou zadává: 
a)  ČR nebo státní příspěvková organizace, přičemž předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300 000 000 Kč;
b)  samospráva, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nej-

méně 50 000 000 Kč.

Účast hodnotitele v hodnoticí komisi je povinná pouze u významných 
veřejných zakázek zadávaných organizačními složkami České republiky 
a jejími příspěvkovými organizacemi, tj. zakázek s předpokládanou hod-
notou dosahující či přesahující 300 mil. Kč, nikoliv u všech nadlimitních 
zakázek (tj. stavebních zakázek nad 125 mil. Kč) – podle odhadů půjde 
jen o několik málo desítek zakázek ročně. Účinnosti nabývá tato povin-
nost až od 1. ledna 2015.
Účast v hodnoticí komisi významné veřejné zakázky zadávané organizač-
ními složkami České republiky a jejími příspěvkovými organizacemi je 
podle § 157a ZVZ citlivou činností podle zákona o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti. Členové tedy musí splňovat pod-
mínky pro její výkon podle citovaného zákona.
Jedná se o povinnost zcela nezávislou na zapojení autorizovaných 
osob do činnosti hodnoticích komisí (ačkoliv významná veřejná zakáz-



32 33

Z+i 1/14Z+i 1/14 | právo

33

ka ČR a státní příspěvkové organizace je vždy také nadlimitní zakázkou, 
tj.  autorizovaná osoba bude také členem komise). 
K vlastnímu seznamu hodnotitelů bude vydána prováděcí vyhláška (zatím 
nepřipravena). Hodnotitelé by měli být zapisováni podle odbornosti (tak-
že zřejmě bude také odbornost na stavební zakázky). Do seznamu hodno-
titelů bude moci být zapsána pouze osoba, která prokáže svou odbornou 
praxi v trvání alespoň 5 let a splňuje všeobecné podmínky pro provozo-
vání živnosti podle zvláštního právního přepisu (zletilost, bezúhonnost, 
způsobilost k právním úkonům, bezdlužnost – daně, zdravotní a sociální 
pojištění), není tedy nutná autorizace. Seznam hodnotitelů povede MMR 
ČR, které bude vždy zadavateli nabízet dvě osoby a zadavatel musí losem 
rozhodnout, kterou z nich využije. Hodnoticí komisi pak bude schvalovat 
vláda.
Hodnotitel se po vylosování a schválení vládou stane členem hodnoticí 
komise. Je třeba upozornit, že hodnotitel se stane členem komise u ve-
řejné zakázky, se kterou nemá nic společného a jejíž zadávací podmínky 
nemá šanci nikterak ovlivnit. ZVZ mu sice výslovně dává „právo“ podat 
podnět na ÚOHS, nicméně toto právo má každý občan i bez výslovného 
zmocnění v ZVZ. Na druhou stranu, odpovědnost z této funkce není v zá-
sadě žádná... (snad s výjimkou nebezpečí mediální pozornosti...).
ZVZ neřeší způsob výkonu, je tedy možný jak pracovněprávní, tak obcho-
dněprávní vztah.

3.  PLÁN PROVEDENÍ  KONTROLY 
SPOLEHLIVOSTI  KONSTRUKCÍ  STAVBY

V říjnu 2013 předseda Komory zaslal ředitelce odboru stavebního řádu 
MMR ČR následující dotaz:
Stavební zákon nově v § 110 odst. 2 písm. c) stanoví stavebníkovi po-
vinnost připojit k žádosti o stavební povolení: ...případně plán provedení 
kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití 
zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka, ...
Na změnu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona reaguje také novela 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v příloze č. 5, která sta-
noví rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro vydání stavebního 
povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným 
inspektorem. Část D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení této přílohy obsa-
huje pod písmenem d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení 
kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího vyu-
žití). 
Komora má za to, že pokud bude předmětem žádosti o stavební povolení 
stavba, na jejíž konstrukce se vztahuje požadavek provedení kontrol 
vyplývající z příslušných technických norem, musí být tato skutečnost 
zřejmá již z projektové dokumentace. V takovém případě musí část 
D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení obsahovat kromě technické zprávy, 
výkresové části a statického posouzení také plán kontroly spolehlivosti 
konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hledis-
ka jejich budoucího využití). Přiložením takto zpracované projektové 
dokumentace k žádosti o stavební povolení splní stavebník povinnost 
vyplývající z § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona týkající se dolo-
žení plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití zpracovaného nezávislým expertem na náklady 
stavebníka. 
U institutu „nezávislý expert“ zastáváme názor, že se jedná o autorizo-
vaného inženýra, zpracovatele části D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vycházíme ze skutečnosti, že 
provádět statické a dynamické výpočty staveb je oprávněn podle § 18 
zákona č. 360/1992 Sb. pouze autorizovaný inženýr. Část D.1.2 – Sta-
vebně konstrukční řešení přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. proto 
musí být vždy zpracována autorizovaným inženýrem s oprávněním pro 
příslušný obor, tj. buď autorizovaným inženýrem pro obor statika a dy-
namika staveb nebo podle druhu projektované stavby autorizovaným 

inženýrem pro obor pozemní stavby, obor dopravní stavby, obor stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, obor mosty a inženýr-
ské konstrukce, obor technologická zařízení staveb nebo obor stavby 
pro plnění funkce lesa (autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, 
obor dopravní stavby, obor stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, obor mosty a inženýrské konstrukce nebo obor stavby pro 
plnění funkce lesa je podle zákona č. 360/1992 Sb. oprávněn vypraco-
vávat projektovou dokumentaci v celém rozsahu, tzn. všechny oborově 
vydělené části projektové dokumentace).
Vážená paní ředitelko, obracíme se na Vás se žádostí o posouzení naše-
ho vyjádření, případně zaslání Vašeho stanoviska k dané problematice. 

Odpověď paní ředitelky adresovaná předsedovi ČKAIT z prosince 2013:
Dne 3. října 2013 jsem obdržela Vaše stanovisko k § 110 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o jeho posouzení 
případně o zaslání stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Od účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony, reagovalo Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR na množství dotazů týkajících se dané pro-
blematiky, a to nejen od stavebních úřadů, ale také od autorizovaných 
osob (např. odpověď Ing. Adamu Kurdíkovi ze dne 3. září 2013). Naše 
stanovisko je rovněž zveřejněno na webových stránkách MMR ČR v rub-
rice Novela stavebního zákona – Otázky a odpovědi, v kategorii č. 18 
Stavební řízení.
Vzhledem k tomu, že je Vaše stanovisko obsahově totožné se zveřejně-
ným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nemáme k němu 
samozřejmě žádné připomínky.
Legislativní komise ČKAIT, pro úplnost vyjasnění problematiky, uvádí 
stanovisko MMR ČR zveřejněné na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-
-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Novela-stavebni-
ho-zakona/Otazky-a-odpovedi#CatName v úplném znění:

§ 110
Co by měl obsahovat Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí, který by 
měl být součástí Stavebně konstrukčního řešení projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení? 
Stavební zákon nově v § 110 odst. 2 písm. c) stanoví stavebníkovi 
povinnost připojit k žádosti o stavební povolení: ...případně plán prove-
dení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího 
využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka...
Tento požadavek byl do stavebního zákona doplněn z důvodů stále čas-
těji se vyskytujících vážných závad konstrukcí stavby vznikajících při 
jejich provádění, s cílem předcházet závažným důsledkům nekvalitně 
poskytnutých stavebních a montážních prací.
Na změnu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona reaguje také novela 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v příloze č. 5, která 
stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro vydání 
stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení 
autorizovaným inspektorem. Část D.1.2 – Stavebně konstrukční řeše-
ní této přílohy obsahuje pod písmenem d) Plán kontroly spolehlivosti 
konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití).
Ze zásady uvedené na začátku přílohy č. 5: Projektová dokumentace musí 
vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah jednotlivých částí musí od-
povídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 
Je zřejmé, že ne každá projektová dokumentace pro vydání stavební-
ho povolení bude Plán spolehlivosti konstrukcí obsahovat. Tomu také 
odpovídá užití slova „případně“ v § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona: K žádosti stavebník připojí..., plán kontrolních prohlídek stavby 
a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hle-



34

Z+i 1/14

34 35

Z+i 1/14právo |

diska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na nákla-
dy stavebníka...
Způsob a intenzita kontroly závisí na požadované spolehlivosti, dru-
hu namáhání a účelu, ke kterému jsou konstrukce určeny. Požadavky 
na kontrolu konstrukcí a odbornou způsobilost osob provádějících kon-
trolu stanoví příslušné technické normy.
Například ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba oce-
lových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb uvádí požadav-
ky na kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí a doplňuje ustanovení 
ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2+A o problematiku, která v nich není 
obsažena (neřeší problematiku údržby a kontroly). Dále uvádí požadavky 
na projektovou dokumentaci a na dokumentaci, která vzniká v průběhu 
provozu ocelových konstrukcí. Stanovuje rovněž požadavky na odbornou 
způsobilost osob provádějících kontrolu, opravy a údržbu. Tato norma 
se však nevztahuje na mostní konstrukce a konstrukce, pro které platí 
ustanovení ČSN 73 2603.
Pokud bude předmětem žádosti o stavební povolení stavba, na jejíž kon-
strukce se vztahuje požadavek provedení kontrol vyplývající z příslušných 
technických norem, musí být tato skutečnost zřejmá již z projektové do-
kumentace. V takovém případě musí část D.1.2 – Stavebně konstrukční 
řešení obsahovat kromě technické zprávy, výkresové části a statického 
posouzení také plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol 
spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). Při-
ložením takto zpracované projektové dokumentace k žádosti o stavební 
povolení splní stavebník povinnost vyplývající z § 110 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona týkající se doložení plánu provedení kontroly spolehli-
vosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaného 
nezávislým expertem na náklady stavebníka.
Stavební úřad je oprávněn stanovit ve stavebním povolení podmínky 
pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Na základě 
plánu kontroly spolehlivosti konstrukcí může stavební úřad již ve sta-
vebním povolení stanovit podmínku provedení kontroly spolehlivosti 
konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití (některé nosné 
konstrukce stavby, zábradlí nebo zábrany na stadionech, tribuny atd.), 
čímž by byl stavebník již před zahájením stavby upozorněn na nutnost 
provádění kontrol a na to, že stavební úřad bude k povolení užívání 
stavby požadovat předložení dokladu o provedení kontroly. Takovým do-
kladem může být i záznam do stavebního deníku provedený oprávněnou 
osobou.
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 
konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití) by měl obsahovat 
požadavky na kontrolu konstrukcí a odbornou způsobilost osob prová-
dějících kontrolu vždy s odkazem na příslušnou technickou normu. Je 
jedním z podkladů k žádosti o vydání stavebního povolení, proto ne-
může být součástí kolaudačního souhlasu. Naopak, stavební úřad při 
závěrečné kontrolní prohlídce kontroluje, mimo jiné, zda jsou splněny 
podmínky stavebního povolení, a pokud jednou z podmínek byla po-
vinnost provést kontroly spolehlivosti konstrukcí, je stavebník povinen 
doklady o provedení těchto kontrol předložit. Ve vydaném kolaudačním 
souhlasu pak nelze ukládat stavebníkovi povinnosti, neboť se nejedná 
o správní rozhodnutí.
Jednou ze základních povinností vlastníka stavby je udržovat stavbu 
po celou dobu její existence [§ 152 odst. 1 písm. a) stavebního zá-
kona], tj. provádět udržovací práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý 
stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejví-
ce se prodloužila její uživatelnost. Pokud tedy technická norma, např. 
ČSN ISO 13822 (73 0038), obsahuje požadavky na hodnocení stávající 
konstrukce prováděných za účelem ověření spolehlivosti stávající kon-
strukce z hlediska její funkční způsobilosti, měl by je vlastník provádět 
stejně automaticky jako pravidelné revize odběrných plynových nebo 
elektrických zařízení apod. Stavební úřad na to vlastníka stavby ne-
upozorňuje, a tudíž ani neověřuje nový – změněný plán kontroly spo-
lehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich využití v důsledku změny 
příslušné technické normy.

4.  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  STAVBY,  JEJ ÍŽ 
SOUČÁSTÍ  JE  VODNÍ  DÍLO

Předseda Komory zaslal v srpnu 2013 dotaz výkladové komisi pro vodní 
zákon MZe ČR následujícího znění:
Na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-
bě (dále jen „ČKAIT“) se obrací členové komory s dotazem, podle které 
vyhlášky má být zpracována dokumentace pro vodní dílo, jestliže toto 
vodní dílo je součástí jiné stavby. 
Zejména se jedná o stavby pozemních komunikací, pro které obsah a roz-
sah projektové dokumentace stanoví vyhl. č. 149/2008 Sb. Součástí ta-
kové stavby je zpravidla stavba vodního díla kanalizace. Náležitosti pro-
jektové dokumentace pro vodní díla jsou upraveny vyhl. č. 499/2006 Sb., 
ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
V rámci velkých dopravních staveb se projektuje řada stavebních objektů 
vyžadujících vodoprávní povolení. Některým stavebním úřadům stačí pro-
jektová dokumentace zpracovaná podle příloh 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a to jak pro stavbu 
dopravní, tak pro vodní dílo. Jiné úřady pro tu část stavby, která je vod-
ním dílem, vyžadují projektovou dokumentaci zpracovanou podle vyhl. 
č. 499/2006 Sb. 
Praxe stavebních úřadů, jak vyplývá z dotazů, není jednotná. Tazatelé se 
dožadují jednotného výkladu, ke kterému ČKAIT není kompetentní.

V této věci se proto obracíme na Výkladovou komisi Ministerstva země-
dělství ČR, aby v zájmu sjednocení praxe přijalo výklad, kterým se budou 
stavební (vodoprávní) úřady řídit. 

Odpověď ředitele odboru Ing. Miroslava Krále, CSc., z října 2013:
K Vaší žádosti o výklad problematiky projektové dokumentace stavby, jejíž 
součástí je vodní dílo resp. aplikace vyhlášky č. 499/2006 Sb., o doku-
mentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb sdě-
lujeme:
Pokud jde o vodní díla, je rozsah a obsah dokumentace stanoven 
ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhláš-
ky č. 62/2013 Sb. Tato vyhláška se, podle našeho názoru, aplikuje vždy 
u staveb vodních děl, tedy i pro stavbu vodního díla, které je součástí jiné 
stavby, a to právě proto, že se jedná o vodní dílo.
Jiná situace však nastává v případě, že je kanalizace podle zákona o po-
zemních komunikacích součástí komunikace. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je 
kanalizace včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží 
součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li vý-
lučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V tomto případě se 
nejedná o vodní dílo. To, zda jsou naplněny podmínky podle ustanovení 
§ 12 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, bude záviset na posouze-
ní místních okolností. Budou-li podmínky naplněny, je na místě aplikovat 
vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. Speciálním stavebním úřadem je pak příslušný silniční 
správní úřad (§ 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.).
Pro Vaši informaci uvádíme, že výše uvedené stanovisko Ministerstva ze-
mědělství ČR jsme konzultovali s odborem pozemních komunikací Minis-
terstva dopravy ČR, které se s ním ztotožnilo.
S problematikou i stanoviskem byli rovněž seznámeni pracovníci vodo-
právních úřadů na pravidelném pracovním setkání konaném ve dnech 
15. a 16. října 2013, které proběhlo formou akreditovaného semináře.
Stanovisko bylo rovněž zveřejněno na adrese http://portal.mze.cz/pub-
lic/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/seminare-s-vodopravnimi-urady/
setkani-useku-voniho-hospodarstvi-mze-s-4.html .  

Dotazy ke zveřejnění vybrala Ing. Hedviga Klepáčková, 
Středisko legislativně právní ČKAIT
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Na místě byl posouzen stav mostního pilíře po nárazu tahače

Do mostního pilíře narazil tahač dopravující na návěsu devět osobních aut

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků je smluvně zapojena 
do integrovaného záchranného systému České republiky. Možná se vám 
stalo, máme rovněž podobnou zkušenost, že vám volala policie nebo ha-
siči uprostřed noci s žádostí o pomoc. Byli to naši členové, kteří při 
povodních byli ve vodě a rozhodovali o stabilitě a záchraně domů ohro-
žených vodou. Ve všech případech se jedná o situace, kdy rychlá pomoc 
má vysoký hospodářský účinek, rozhoduje o ohroženém majetku a někdy 
i o životech. Lidé, kteří se na záchraně podílejí, přijímají riziko ze svého 
rozhodování a nejsou za míru své služby honorováni, dělají to spontánně 
a dobrovolně. Náleží jim uznání a dík za jejich nasazení. V následující 
reportáži podáváme stručnou zprávu o jednom z podobných případů. 

Ing. Miroslav Loutocký 
redakce Z+i ČKAIT

POSUDEK OKAMŽITÉHO STAVU NADJEZDU 
V  MÍSTĚ  KŘÍŽENÍ  S ILNIC  I /7  A  I /16

Náraz kamionu do středního pilíře nadjezdu převádějícího silnici 
I/16 přes silnici I/7.

Na vyzvání operačního důstojníka HZS Středočeského kraje jsem se 9. lis-
topadu 2013 v 7.55 hod. dostavil na místo havárie kamionu na cca 24. km 
silnice I/7 Praha – Chomutov. Kamion narazil mezi 6.15 až 6.30 (dle 
sdělení vedoucího zásahu) do středního pilíře nadjezdu převádějícího ko-
munikaci I/16 přes komunikaci I/7. Kamion jel ve směru od Prahy. 
Moje účast na šetření okamžitého stavu objektu vyplývá z Dohody o spo-
lupráci uzavřené mezi ČR HZS Středočeského kraje a OK ČKAIT Praha 
z roku 2005. 
Po příjezdu na místo jsem v doprovodu velitele zásahu nprap. Davida 
Koláře, DiS., z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a pra-

covníka Dopravního inspektorátu Kladno praporčíka Konečného prohlédl 
místo nárazu.
Kamion zn. Volvo s návěsem osazeným devíti osobními automobily narazil 
levou částí kabiny do středního pilíře nadjezdu. Místo nárazu, tj. přední 
nárazník, je ve výši cca 0,5 m nad terénem. Po nárazu došlo k totální 
destrukci levé části kabiny a přední část vozu se stočila o 90°, takže 
pravá část kabiny téměř dolehla na boční plochu pilíře. Deformovala se 
i přední část návěsu. Je možno konstatovat, že brzdná dráha hmoty vozi-
dla po nárazu byla, do okamžiku zastavení, cca dva až tři metry. Tím došlo 
k značnému utlumení síly nárazu. 
Nadjezd je tvořen monolitickou železobetonovou deskou podpíranou šesti 
pilíři a dvěma opěrami. Staticky se jedná o spojitý nosník o pěti polích. 
Deska je na podpěrách uložena prostřednictvím mostních elastomerových 
ložisek. Umístění pevného ložiska nebylo možno zjistit. Pilíře obdélní-
kového příčného řezu s rozšířenou hlavou jsou orientovány rovnoběžně 
s osou komunikace I/7.
Během vizuální prohlídky na místě nebylo zjištěno žádné viditelné poško-
zení pilíře ani mostní desky. Nedošlo zřejmě ani k posunu pilíře ve směru 
nárazu – napojení pilíře na okolní cementovou mazaninu nebylo poško-
zeno – ani zde nevznikla žádná trhlina. Případné vyklonění pilíře nebylo 
možno zkontrolovat – není znám původní stav. Samotné místo nárazu 
nebylo přístupné, kamion nebyl dosud odtažen.

Závěr:
Mostní objekt je možno bez omezení používat, je však nutno v krátké 
době zkontrolovat stav mostního ložiska na kontaktovaném pilíři pra-
covníky správce mostu (ŘSD). Pokud se nejedná o všesměrně kluzné 
uložení, mohlo dojít k poškození vedení ložiska. 
Předložený posudek nemůže být použit jako podklad pro ocenění vzniklé 
škody, ani pro další stavební řízení.

Ing. Michael Trnka, CSc. 
předseda oblasti Praha

Kamion narazil do mostního pilíře

Cena za odbornou práci v soutěži FM Awards 2013
Cenu obdržela publikace Facility management v technické správě a údržbě 
budov; kolektiv autorů: doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Eva Beránková, 
doc. Ing. Václav Beran, DrSc., doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc., Ing. Jiří Kará-
sek, Ph.D., Jan Talášek. Publikace má celkem 266 číslovaných stran.
Výkon technické správy a údržby budov by měl představovat soustavnou 
a důslednou péči spojenou se snahou překonat krátkodobá hlediska přístupů 
k těmto činnostem. Autory vedla k napsání knihy snaha o vytvoření ucele-
ného pohledu na ekonomiku technické správy majetku, a to nejen z hlediska 
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Účastníci konference plně využili kapacitu hlavního sálu Chrámu chmele 
a piva v Žatci

Memorandum k zápisu Žatce na seznam UNESCO podepisuje náměstkyně 
ministra kultury PhDr. Anna Matoušková

teoretického, ale i praktického. Kniha uvádí a popisuje, jak můžeme přístup 
facility managementu uplatnit v technické správě a údržbě. Pozornost klade 
zejména na tvrdé činnosti a uvádí způsoby, nástroje a postupy, kterými lze 
objekt efektivně provozovat. Obsahem této publikace jsou provozní doku-
mentace, energetické aspekty, softwarové nástroje, pasportizace, udržitelný 
rozvoj a jiná zajímavá témata související s technickou správou a údržbou. 

Redakce Z+i blahopřeje kolektivu našich kolegů pod vedením doc. Ing. Fran-
tiška Kudy, CSc., předsedy Vědecké rady konference Městské inženýrství Kar-
lovy Vary k zisku ocenění.

redakce Z+i ČKAIT

Konference o historických pivovarech 

KONFERENCE  O  HISTORICKÝCH PIVOVARECH 
PŘILÁKALA DO ŽATCE  VÍCE  NEŽ  STOVKU 
ÚČASTNÍKŮ.

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 se v žateckém Chrámu chmele a piva 
uskutečnil již šestý ročník konference PROPAMÁTKY o obnově a využívání 
památek. Tentokrát se setkání věnovalo historickým pivovarům. 
Konference, kterou zahájili Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města Žatec, 
Ing. Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., a Ing. Sva-
topluk Zídek, předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI, se 
konala v prostorách restaurace U Orloje v komplexu Chrámu chmele a piva, 
novém turistickém magnetu města Žatce. Hned v úvodu podepsali účastníci 
memorandum o spolupráci na podání nominační žádosti o zápis na seznam 
světového dědictví UNESCO. První konferenční den svými přednáškami sle-
doval dědictví a odkaz českého pivovarnictví. Dopolední blok přinesl pohled 
Tomáše Šenbergera na architekturu a stavební uspořádání pivovarů s mož-
ností jejich nového využití, přednášku Evy Dvořákové o přístupu památko-
vých institucí k pivovarskému dědictví a příspěvek Michala Horáčka o vývoji 
pivovarské technologie.
Po obědě pokračovala konference příspěvky, které popsaly vztah nejrůz-
nějších institucí k současnosti a budoucnosti pivovarů. Zazněl tak pohled 
zástupkyně ministerstva kultury, obecní samosprávy i zástupce občanského 
sektoru a neziskové organizace. Posluchači dostali důkladný odborný vhled 
do problematiky, který odpoledne doplnily praktické případy. Během pře-
stávky proběhla degustace piv dovezených přednášejícími z jednotlivých 
pivovarů. K ochutnání byl výběr z pivovarů Kynšperk nad Ohří, Ferdinand 
Benešov, Žatecký pivovar, licenčně vařené pivo Albrecht a pivo z domácího 
pivovaru Partyzán.
Odpolední blok patřil tematickým diskusím, které probíhaly ve dvou para-
lelních blocích. V malém sále to byly komentované diskuse na téma fun-
gujících historických pivovarů, v nichž představili své zkušenosti obchodní 
zástupce Václav Vyvadil z Benešova a jednatel Martin Kec ze Žatce, poté se 
hovořilo o úspěšných konverzích pivovarů. Své příspěvky přednesli Přemysl 
Kokeš, autor zdařilé konverze v Lanškrouně, a Pavel Kodera, koordinátor 
projektu Centrum stavitelského dědictví Plasy.

Ve velkém sále pak proběhl blok přednášek na téma staré pivovary adapto-
vané na nový provoz. Svůj příspěvek prezentoval Radek Vomočil, ředitel pi-
vovaru v Kynšperku nad Ohří. Následovala prezentace pivovaru v Úněticích. 
Druhý okruh zahrnul pivovary v Lobči a ve Frýdlantu. Lobeč představil Pavel 
Prouza, Frýdlant Marek Vávra a Jan Anderle. Program prvního konferenčního 
dne uzavřela vernisáž putovní výstavy kostel365.cz instalované v žatecké 
Galerii Sladovna.
Konferenci doplnili pracovníci oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o pro-
dejní výstavu publikací věnovaných nejen tematice pivovarů z produkce 
Informačního centra ČKAIT, ale rovněž z produkce „kosteleckého pivováru“. 
Znovu se potvrdilo, že o naše publikace má odborná veřejnost zájem, jen se 
jí musí nabídnout vhodným způsobem. Tajemnice kanceláře Jana Jágrová 
prodala na této prodejní výstavě publikace z produkce Informačního centra 
ČKAIT za téměř 5500 Kč a k tomu ještě za více než 2500 Kč publikace z pro-
dukce Kosteleckého pivováru. 
V pátek ráno se účastníci konference sešli v restauraci U Orloje, kde se 
rozdělili do tří skupin a vydali se na avizované exkurze. Jeden okruh vedl 
do historické části města s ukázkou chmelařských objektů, výstupem 
na radniční věž a exkurzí v Žateckém pivovaru. Druhý okruh nabídl návště-
vu Chmelařského institutu. Třetí okruh tvořila procházka kolem Pražské-
ho předměstí doplněná o návštěvu běžně nepřístupných skladů a sušáren 
chmele, kterou vedl Petr Bažant.
Na závěr oznámil pořadatel konference téma příštího ročníku, kterým budou 
vodárenské věže. Věříme, že i na této konferenci budeme mít možnost při-
vítat členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků. O konferenci 
v roce 2014 a dalších aktualitách vás budeme rádi informovat na stránkách 
časopisu Z+i.

Ing. Aleš Kozák, 
ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.

Ing. Svatopluk Zídek
předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI
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První udílení medailí WackerBartha; zleva: Dr.-Ing. Arne Kolbmüller,  
Prof. Georg Unland, Dr.-Ing. Karsten Vietor, Prof. Dr.-Ing. habil. Hans 
Müller-Steinhagen, Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Peter Schulze, Reinhard 
Erfurth (foto: Tobias Tanzyna)

Zlatá mince Železniční most v Žampachu

Saská inženýrská komora oslavila 20. výročí svého založení

Prezentace nové zlaté mince z cyklu České národní banky Mosty České 
republiky se uskutečnila 8. října 2013 v prostorách Regionálního muzea 
v Jílovém. Již šestá mince vydaná v rámci tohoto cyklu (druhá v roce 
2013) ztvárňuje železniční most v Žampachu, který je nejvyšším kamen-
ným mostem v České republice.
Slavnostního představení mince se zúčastnila řada hostů jak z České ná-
rodní banky, tak i zástupců Národního památkového ústavu, České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků i dalších významných hostů ze stře-
dočeského regionu. O úvod prezentace se postaral guvernér České národní 
banky Ing. Miroslav Singer, který přivítal všechny přítomné hosty. Jako 
tradičně zazněla také ekonomická informace představitele ČNB o aktuál-
ních makroekonomických tématech, kterou přednesl Ing. Tomáš Holub, 
ředitel sekce měnové a statistiky České národní banky. 
Další část slavnostního setkání již byla věnována samotnému uvedení 
nové mince. O úvod se postarala Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního 
památkového ústavu, která s Českou národní bankou spolupracuje při vy-
dávání zlatých mincí již řadu let a která účastníkům prezentace předsta-
vila nelehký úkol výběru deseti mostů cyklu. O historii železničního mostu 
v Žampachu povyprávěla Mgr. Edita Mikolášková z Regionálního muzea 
v Jílovém. Následoval krátký proslov autora vítězného návrhu zlaté mince, 

kterým je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Zlatá mince věnovaná mostu 
v Žampachu je jeho již čtvrtou realizací mince v rámci cyklu Mosty. Podle 
jeho návrhů již byly vydány mince Gotický most v Písku, Renesanční most 
ve Stříbře a Negrelliho viadukt v Praze. Členové ČKAIT si jistě pamatují, že 
je i autorem pamětní mince k 20. výročí založení ČKAIT. Proces přípravy 
mince od sádrového modelu po realizaci mince v mincovně představil 
účastníkům prezentace krátký film, který připravila Česká národní banka. 
Na závěr slavnostního setkání předal guvernér České národní ban-
ky Ing.  Miroslav Singer zlatou minci starostce obce Jílové Mgr. Květě 
 Halanové.
Další mince z cyklu Mosty České republiky bude vydána v květnu letoš-
ního roku a jejím motivem bude most na trati Tanvald-Harrachov. Bližší 
informace o celém cyklu zlatých mincí lze nalézt na internetové stránce 
www.cnb.cz.

Mgr. Petra Madarová
odbor peněžního oběhu ČNB

Ing. Svatopluk Zídek
předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Saská inženýrská komora oslavila 17. října 2013 dvacáté výročí svého 
založení v Lipsku v historickém veletržním areálu. Přibližně 750 hostů 
ocenilo „Kohlrabizirkus“, tak se místo konání nazývá, jako technickou 
památku německého stavebnictví, ale také ocenilo vůbec první udílení 
WackerBarthových medailí i pestrý taneční večer, kterým byla oslava 
ukončena.
Technická univerzita v Drážďanech byla jako nejlepší technická univerzita 
Saska odměněna medailí WackerBartha – nejvyšším oceněním Saské inže-
nýrské komory. V rámci oslav 20. výročí Saské inženýrské komory převzal 
ocenění z rukou prezidenta Dr.-Ing. Arne Kolbmüller a sám rektor univer-
zity Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Müller-Steinhagen. „Hrabě von WackerBarth 
byl zakladatelem první Saské akademie inženýrství v roce 1712. Technická 
univerzita v Drážďanech je ve více než staleté tradici naší profese exce-
lentní technickou univerzitou Saska,“ řekl Dr.-Ing. Arne Kolbmüller. Jak 
dále uvedl, WackerBarthovy medaile udělují technici technikům. Saští in-
ženýři jsou zajisté schopni rozpoznat vynikající úspěchy Technické univer-
zity v Drážďanech v oblasti výzkumu a výuky. Uznávají zejména vynikající 

studijní výsledky absolventů, inženýrů Technické univerzity v Drážďanech, 
kteří mají v Německu nejlepší pověst a jsou praxí žádáni. Díky vynikající 
práci všech zaměstnanců dosáhla TU Dresden, jako jediná technická univer-
zita ve východní oblasti země, názvu Exzellenz-Universität. Profesor Hans 
Müller-Steinhagen při přebírání ocenění prohlásil: „Jako technická univer-
zita se spektrem dovedností komplexní univerzity máme skvělou příležitost 
k řešení velkých výzev naší doby, jako jsou výzvy zdravotnictví, energetiky, 
komunikace a mobility. Mohu jménem všech pracovníků Technické univer-
zity v Drážďanech prohlásit, že si velice vážíme udělení WackerBarthovy 
medaile a považujeme ji za nesmírně významné ocenění pozitivního vývoje 
naší univerzity“.
Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Peter Schulze (HTWK) a Dr.-Ing. Karsten Vietor 
(Free Engineering Dresden), oba zakládající členové Saské inženýrské ko-
mory, získali rovněž nejvyšší ocenění této komory. Sami sebe při udělení 
medailí označili jako skutečné saské inženýry. „Oba kolegové svojí prací 
směřují výhradně směrem kupředu a jejich optimismus je přivedl do pozic, 
ve kterých se nyní nacházejí. Patří bezesporu do první ligy tvůrčích, ino-
vativních a technicky vysoce kvalifikovaných inženýrů,“ řekl o jejich práci 
prezident Saské inženýrské komory Dr.-Ing. Arne Kolbmüller.
Na oslavě převzali zástupci ČKAIT a ČSSI Ing. Robert Špalek, místopřed-
seda ČKAIT, a Ing. Svatopluk Zídek, člen prezidia ČSSI, stříbrnou pamětní 
medaili udělenou vedením Saské inženýrské komory oběma českým in-
ženýrským organizacím. Přes velkolepé oslavy nebylo českým inženýrům 
po těle nejlépe. Zažili jsme to, na co nejsme z domova vůbec zvyklí. Slav-
nostního setkání v Lipsku se totiž zúčastnili přední politici jak Svobodné-
ho státu Sasko, tak i Spolkové republiky Německo. Saského ministerského 
předsedu Stanislawa Tyllicha (který se téhož dne jako přední politik CDU 
zúčastnil v Berlíně úspěšného jednání delegací CDU a CSU k vytvoření 
povolební koalice), zastupoval ministr financí Svobodného státu Sasko 
Prof. Dr. Georg Unland. Zásadní projekt na setkání přednesl i představitel 
Ministerstva dopravy, stavebnictví a místního rozvoje Spolkové republiky 
Německo. 
Kromě českých zástupců se slavnostního setkání zúčastnili i představite-
lé rakouské inženýrské komory, slovenské inženýrské komory, bulharské 
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inženýrské komory, slovinské inženýrské komory a téměř všech zemských 
inženýrských komor Spolkové republiky Německo. Vedle oficiálních oslav 
proběhla řada jednání s těmito představiteli, ve kterých jsme konzulto-
vali aktuální problémy našeho resortu. Zejména byl dohodnut společný 
postup při řešení nepříznivého stavu v oblasti honorářů se Slovenskou in-
ženýrskou komorou a německou stranou. Při dalších jednáních se státem 
chceme využít zkušeností a právních analýz našich západních sousedů 
a společně s našimi východními sousedy usilovat o nápravu naprosto po-
křivených cen v resortu stavebnictví.

Za zamyšlení jistě stojí ta skutečnost, že ve všech sousedních zemích řídí 
stavebnictví, vždy s plnou odpovědností za resort, pouze jedno minister-
stvo. Podstatná je podle našeho názoru i okolnost, že si politici u našich 
sousedů bez výjimky váží spolupráce se svými inženýrskými komorami. 
V Polsku při oslavách 10. výročí založení polské inženýrské komory jsme 
si chvílemi připadali jako na výjezdním zasedání polské vlády – tolik bylo 
na inženýrském setkání ministrů. Obdobně tomu bylo i na slavnostním 

setkání k 10. výročí založení regionální organizace Bulharské inženýrské 
komory (KIIP) v Soffi, kde byl hlavním řečníkem bulharský ministr sta-
vebnictví a veřejných prací. Je tomu tak i na Slovensku, kde představitelé 
SKSI spolupracují s pracovníky ministerstva při přípravě novely stavební-
ho zákona. V České republice tomu tak bohužel není. Nám nezbývá než 
konstatovat, že české stavebnictví v současné době prožívá své nejtěžší 
období od změny politických poměrů. Čeští politici spolupráci s inženýry 
a techniky nevyhledávají, mnohdy se dokonce zdá, že nabídky na ni je 
přímo obtěžují. Světlou výjimkou jsou někteří úředníci na ministerstvech, 
kteří pochopili, že spolupráce může být prospěšná oběma stranám. Otáz-
kou zůstává, jak se bude situace vyvíjet po letošních volbách. Zatím to 
vypadá tak, že politici mají nejvíce práce sami se sebou.

Ing. Robert Špalek
místopředseda ČKAIT
Ing. Svatopluk Zídek

člen prezidia ČSSI

Krize – speciální šance pro inženýry

Téma 22. inženýrského dne Bavorské inženýrské komory.

Inženýři jsou vychováváni k profesionálnímu řešení problémů. Naše pro-
fese ví jako málokterá jiná, že každá krize vždy znamená i šanci. Šanci 
na hledání způsobů, jak se s touto krizí vyrovnat. Rizika výzkumu a uvá-
dění do praxe inovovaných a nových technologií se proto stala ústředními 
tématy inženýrského dne, protože technologický pokrok má vždy sociální 
a kulturní dopady na společnost. 

Zejména na pozadí rostoucích cen energií a hrozby možného nedostatku 
zdrojů mají technici velkou odpovědnost, zejména v oblasti využívání 
energie. Odpovědnost však mají i v nově vznikajících klíčových oblastech, 
jako je rozšiřování infrastruktury a energetických sítí a ochrana společ-
nosti před extrémními meteorologickými jevy, mezi které patří například 
záplavy. Odpovědnost mají i v otázkách kvality staveb, jejich bezpečnosti 
a ochrany spotřebitele. Na tato témata se ve svém vystoupení zaměřila 
profesorka Claudia Kemfert z Německého institutu pro ekonomický vý-
zkum, poradkyně pro energetický výzkum a výzkum změny klimatu, jedna 
z renomovaných odbornic v dané oblasti. Ve své prezentaci upozornila 
na ekonomické možnosti uvážlivé energetické politiky. Posoudila výhody 
i rizika změny dalšího vývoje energetické politiky s příklonem od klasic-
kých k obnovitelným zdrojům. V současnosti před inženýry stojí klíčové 
úkoly, jako je akumulace elektrické energie nebo výměna přenosové sou-
stavy, která nastává v souvislosti s ukončením činnosti klasických elekt-
ráren ve vnitrozemí. Nastává přesun na sever do elektráren využívajících 
obnovitelné zdroje. Velké vzdálenosti přenosu ze severu na jih Německa, 
ke spotřebitelům, si proto žádají velké investice do přenosové soustavy. 
Dalším významným rizikem je u obnovitelných zdrojů i jistota stálé do-
dávky do systému. Vítr ani slunce neprodukují elektřinu 24 hodin jako 
běžné zdroje. I s tímto obtížným úkolem se inženýři musí vyrovnávat. 
Řešením jsou například lokální elektrárny na biomasu, které by se měly 
budovat ve větší míře, než tomu je v současnosti.

Po poměrně strohé řeči čísel a statistik na inženýrském fóru vystoupil 
mezinárodně uznávaný odborník profesor Ortwin Renn z Ústavu sociálních 
věd na Univerzitě ve Stuttgartu. Hovořil na téma výzkumu a posuzování 
rizik ve společnosti a kladl důraz na psychologickou stránku této pro-
blematiky. Jeho přednáška nesla název The Risikoparadox aneb Proč se 
bojíme dříve, než se prokáže špatný výsledek. Profesor Renn uvedl i řadu 
překvapivých statistických údajů. Kdo by si v záplavě katastrofických té-

mat, kterými nás média zaplavují, pomyslel, že v Německu dochází oproti 
sedmdesátým létům minulého století na silnicích jen k přibližně desetině 
smrtelných úrazů. Počet vražd klesl za podobné období zhruba na 15 %. 
Lidé se podle statistik mohou bát mnohem méně, než tomu bylo dříve, 
přesto je tomu naopak. Veřejnost se bezpečně necítí a má pocit, že žije 
ve světě, kde na ni čeká mnohem více rizik. I proto v Německu dramaticky 
stoupá počet lidí trpících depresemi a po rakovině a nemocech krevního 
oběhu je největším „zabijákem“ lidí sebevražda. Důvodem jsou stále vyšší 
nároky v zaměstnání, obava ze selhání. Velkou roli rovněž sehrává role 
médií. Ta v globálním zpravodajství podávají katastrofické zprávy z celého 
světa ve větší míře, než tomu bylo v minulosti, kdy se novináři zaměřovali 
více na domácí problémy. Čtenáři a posluchači tak získávají dojem, že 
riziko v životě, který je stále klidnější, neustále stoupá. Novinám i televizi 
by rozhodně slušely i pozitivní zprávy.

Po skončení inženýrského dne se uskutečnil společný inženýrský dialog, 
který navázal na večerní neformální setkání z předchozího dne v prosto-
rách kanceláře Bavorské inženýrské komory. Setkání s kolegy z Němec-
ka, Polska, Slovenska, Slovinska a Maďarska byla užitečná a umožnila 
českým inženýrům vyměnit si zkušenosti v oblasti honorářů, Eurokódů 
nebo navázat nové formy komorové přeshraniční spolupráce. Byla uza-
vřena dohoda o uskutečnění slavnostního setkání českých a bavorských 
inženýrů v Klášteře Teplá, kde byla před dvaceti lety 5. června roku 1994 
podepsána vůbec první smlouva o spolupráci českých inženýrských or-
ganizací s Bavorskou inženýrskou komorou, která se stala modelem pro 
uzavírání obdobných mezinárodních smluv a vyvrcholila založením Evrop-
ské komory inženýrských komor (ECEC). Dalším z konkrétních výsledků je 
zastoupení našeho kolegy z Bavorské inženýrské komory v porotě Stavby 
roku Plzeňského kraje 2014. Zahraniční člen poroty by měl přinést jiný 
pohled na posuzované stavby v ČR a v budoucnosti případně pomoci při 
přípravě obdobné akce v Bavorsku. Další domluva směřovala k setkání 
vedoucích představitelů ČKAIT a Slovenské komory stavebních inženýrů 
nad problematikou honorářů. Tu řešíme společně se Slováky s pomocí ně-
mecké strany, která má jako jediná země v EU opravdu fungující a závazný 
honorářový řád. 

Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Robert Špalek

Představenstvo ČKAIT
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A 3.1.1 Obsah a rozsah pojmů používaných ve stavebním zákoně.
PS 8 Metodika informačního modelování budov (BIM), 1. vydání, 2013.
Anotace Základní seznámení s metodikou informačního modelování budov (BIM) a významu BIM pro změny ve stavebnictví. Pomůcka 

obsahuje slovník pojmů, včetně anglických výrazů a jejich překladů do češtiny.
A 3.17 Stavba a nový občanský zákoník, 1. vydání, 2013.
Anotace Osahuje přehledné zpracování změn v oblasti věcných práv, které mohou mít dopad na stavební činnost, příklady pro praktické 

využití, srovnání staré a nové právní úpravy. Podrobně je rozebrána problematika práva stavby, služebností a sousedských práv, 
včetně superficiální zásady (stavba součást pozemku).

TP 1.8 Energetické hodnocení budov, 1. vydání, 2013.
Anotace Nové právní předpisy, požadavky podle revize zákona č. 406/2000 Sb. a nově vydané vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Pomůcka 

mimo jiné uvádí obsahy základních dokumentů hodnotících energetickou náročnost, a to Průkazu energetické náročnosti 
budovy a nového dokumentu Energetického posudku a uvádí možnosti snižování energetické náročnosti budov pomocí 
dodatečných tepelných izolací budov.

TP 1.8.1 Stavební tepelná technika, 1. vydání, 2013.
Anotace Základní pomůcka pro navrhování stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky a energetiky budov. 

Vychází důsledně z ČSN 73 0540-2:2011. Příklady hodnocení jednotlivých kritérií jsou uváděny s využitím softwaru tepelně 
technického programu Teplo 2011. Tento materiál bude zveřejněn v prvním čtvrtletí 2014.

TP 1.13.1 Poruchové oblasti staveb, 1. vydání 2013.
Anotace Pomůcka se zabývá analýzou konstrukcí a způsoby řešení poruchových oblastí, tvorbou modelů náhradní příhradoviny, 

konzolami a metodami jejich návrhu, základními typy ozubů a metodami návrhu podle EC2 a jiných předpisů. Je doplněna 
mnoha obrázky a příklady. 
Tento materiál bude zveřejněn v prvním čtvrtletí 2014.

TP 3.7 Lešení, 1. vydání 2013.
Anotace Ucelená praktická informace o požadavcích na navrhování lešení pracovních, podpěrných, pojízdných a dalších v souladu 

s požadavky evropských i českých technických norem a předpisů. 
MP 9.2.2 Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku, 1. vydání 2013.
Anotace Popis základních pojmů, právní rámec výkonu technického dozoru, postavení autorizovaných osob, obsah a vymezení činností 

technického dozoru, včetně vzoru stavebního deníku.
S5 Změny v soukromém právu od 1. ledna 2014 ve vazbě na stavební činnost.

Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.

Vzpomínáme

Informace o aktualizacích a novinkách systému

V listopadu 2013 jsme se rozloučili 
s doc. Ing. Vojtěchem Menclem, CSc.
Jeho odchodem ztratila naše odborná veřej-
nost významného odborníka v oblasti mostů 
a předpjatého betonu, dobrého a zkušeného 
pedagoga, který se nesmazatelně zapsal na fa-
kultě stavební v Brně i v Ostravě a v neposled-
ní řadě byl dobrým otcem svým dětem, které 
nesmírně miloval. Stručně řečeno, odešel vyni-
kající člověk, jenž nám všem teď bude chybět.
Vojtěch Mencl se narodil v Praze v roce 1936, 
studoval v Brně na gymnáziu a studia ukončil 

na Vysoké škole technické, Fakultě inženýrského stavitelství v roce 1960.
Od tohoto roku až do roku 1990 pracoval na vývojových pracovištích sta-
vebních firem. Zaměřoval se na předpjaté betonové konstrukce mostů a prů-
myslových staveb, kde získával praktické zkušenosti, které využil během své 
pedagogické činnosti.

Absolvoval dvě postgraduální studia v oblasti nedestruktivního zkoušení 
a následně mostů z předpjatého betonu – těmto oborům se pak věnoval 
po celý svůj život.
Společenské změny, které prožívala naše společnost po roce 1989, se velkou 
měrou odrazily i v životě doc. Mencla. Dokončil aspiranturu a v roce 1990 se 
habilitoval na fakultě stavební v oboru betonových konstrukcí.
Stal se vedoucím Ústavu stavebnin a zkušebních metod a jeho odborné 
znalosti byly využity i v další akademické funkci prorektora pro výstavbu 
a dislokaci na VUT v Brně, kterou zastával od roku 1991 do roku 1997. Jako 
stavební inženýr s velkými zkušenostmi se podílel na znovuobnovení Čes-
kého svazu stavebních inženýrů a na založení České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků. 

Po roce 2002 působil na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – TU v Ostra-
vě, kde plně zúročil své znalosti teoretické a praktické v oboru betonových 
konstrukcí. Vojtěch Mencl proslul v odborných společenských kruzích další 
vzácnou vlastností a tou byla zdvořilost, vysoká míra tolerance a zdvořilé 

Nově zařazené pomůcky.
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Ing. Jan Konicar
Autorizovaný inženýr, zakládající předseda oblasti Jihlava, 
1958–2013.

Je těžké rozloučení s blízkým člověkem, který se dožil devadesáti 
let; mnohem těžší však je, když přítel odchází ve věku padesáti pěti 
roků, což může být doba, kdy má ještě polovinu tvůrčího věku před 
sebou. Toto je bohužel smutný příběh profesního a komorového kolegy 
Ing. Jana Konicara. Prožil bohatý a zajímavý život, bohužel však velmi 
krátký. 
Po absolvování gymnázia v Písku následovala Fakulta stavební ČVUT 
v Praze, kde s výborným prospěchem vystudoval obor pozemní stavi-
telství. Vynikal ve statice a navrhování ocelových konstrukcí. Po skon-

čení studia a základní vojenské službě nastoupil jako projektant v Melioračním družstvu Jihlava 
(Agrostav). Po sametové revoluci založil vlastní projektovou firmu, která se postupně rozrostla až 
na deset zaměstnanců. Ve firmě s úspěchem projektovali rodinné domy, administrativní a zeměděl-
ské stavby, pekárny, čerpací stanice a hlavně autosalony. Založil také stavební firmu a věnoval se 
realizaci staveb. Jeho projekty jsou trvalou vizitkou jeho talentu např. v Příbrami, Znojmě, Karlo-
vých Varech, Praze, Ústí nad Labem a také v Jihlavě.
V Jihlavě s velkým nasazením zrekonstruoval svými vlastními prostředky zchátralý Dělnický dům 
do dnešní důstojné podoby.
Díky profesnímu zaměření se velmi brzy setkal s Českou komorou autorizovaných inženýrů a tech-
niků činných ve výstavbě. V Jihlavě byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou oblastní kan-
celáře ČKAIT, byl členem zkušební komise v Brně, členem Dozorčí rady regionální sekce Brno a také 
jedno volební období členem Představenstva ČKAIT.
Sestavil a knižně vydal několik odborných stavebních publikací jako Architektura a stavebnictví ČR, 
Rodinné domky, Obytné a rodinné domy a v neposlední řadě publikaci vydanou k 10. výročí ČKAIT 
pod názvem Architektura a stavebnictví České republiky 1992–2002.
Janův život byl naplněn obětavou prací ve svém oboru. Stavebnictví bylo jeho velkou zálibou, celý 
život s velkým elánem a energií plánoval a uskutečňoval spoustu projektů a záměrů. 
Poslední rok jeho života poznamenala zákeřná choroba, se kterou se léčil ve Fakultní nemocnici 
Brno – Bohunice. Po úspěšné transplantaci kostní dřeně a chemoterapii se přes veškeré úsilí a snahu 
odborníků a péči manželky nepodařilo rozvoj nemoci zastavit a závěrečný atak choroby v posledním 
týdnu způsobil tragický zvrat.
Rodina, stavební společenství, ČKAIT, kolegové a přátelé ztratili odchodem Ing. Jana Konicara part-
nera, přítele, který uměl poradit a hlavně rozdávat optimismus a dobrou náladu. Čest jeho památce.

Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti Jihlava
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elegance při jednání s lidmi. Bylo pro nás výsadou, že tento vzácný člověk věnoval neopomenutel-
ný úsek života přípravným činnostem a obnově České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
po roce 1989. Spolupracoval s ustavujícím výborem, působil v orgánech, které kladly základy čin-
nosti ediční a vzdělávací. V redakční radě časopisů Komory Zprávy a informace a reprezentačního 
tisku Inženýrská komora kladl požadavky na kvalitu publikovaných témat a odpovídající odbornou 
a společenskou úroveň vydávaných prací. Jeho vysokoškolská kariéra mu poskytovala široký pohled 
na technickou problematiku, byl odborníkem na svém místě. S vděčností děkujeme Vojtěchu Menclovi 
za vše, co pro Komoru vykonal.

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Ing. Miroslav Loutocký

Český svaz stavebních inženýrů 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě



OBRAZY Z VALNÝCH HROMAD 2014

V Karlových Varech převzal pamětní medaili k 20. výročí založení ČKAIT  
Ing. Miloslav Rychtář

Před schůzí v Olomouci panovala dobrá nálada a očekávání zpráv a diskuse Krásné prostředí v Plzni obohacuje společenský zážitek ze schůze Komory

Oblast Hradec Králové spolupracuje se střední průmyslovou školou stavební 
a oceňuje studentské práce 

Otázky budoucích úkolů Komory se řešily ve Zlíně po skončení valné hromady

Prezentace studentů Střední školy stavební a technické přispěla k programu 
v Ústí nad Labem

Tradiční vztah ke stavebnictví a ČKAIT vyjadřuje hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák účastí na valné hromadě

Systematicky připravená prezentace umožnila hladké zahájení v Ostravě
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