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úvodník předsedy
Událo se toho v posledních dnech hodně. A jak je mým zvykem, budu na některé události reagovat, tak to vezmu per partes. Byly komunální volby a my
jsme společně s prof. Maternou a Ing. Špalkem byli zbaveni těžkého rozhodování, komu dát hlas, obzvláště když všichni mysleli na naše blaho. V Praze
jedna uklízečka chtěla všechno uklidit, po volbách už jsem ji neviděl; dokonce jeden kandidát byl tak pečlivý, že se rozhodl zajistit čisté ulice bez psí
stolice. Již mu nešlo o korupci. Jak to dopadlo, víme. Také jsem sledoval rozhovory v novinách a jeden z kandidátů na primátora za ČSSD Miroslav Ludvík
se věnoval pražským stavebním předpisům. Jedna z jeho odpovědí zněla:
…předpisy vycházejí strašně vstříc developerům… kolem něj (Tomáše Hudečka) se teď soustředila skupina architektů, která má v Praze nádherný život.
Vy nelibě nesete transformaci Útvaru rozvoje města na Institut pro plánování
a rozvoj? (Otázka redaktora.) Za pět set miliónů. Ty bych dokázal utratit příjemnějším způsobem (odpověď).
Lidové noviny, 3. října 2014.
Z pražských předpisů se stalo ohromné politikum. Česká komora architektů svolala tiskovou konferenci a, jak se
ukázalo, komerční televize si vybrala pouze to, že se ČKA vlamuje do předvolebního boje. Tak následně na svém
zasedání odvolávala, co odvolala. No prostě guláš. My jsme se rozhodli zásadně do souboje politických stran
nezasahovat, nemá to však konce.
Podle posledních zpráv má Praha šedesát dní na odstranění závad. Pokud se tak nestane, asi bude vyhláška
zrušena a pro Prahu budou platit celorepublikové předpisy. Jsem na výsledek zvědavý. Určitě zatím nemá cenu
vydávat předpisy v tištěné podobě, jak tomu někteří kolegové chtěli.
V novinách se objevila úžasná zpráva, že Ředitelství silnic a dálnic ČR dosáhlo radikálního snížení ceny za právní
služby – místo 3500 Kč/hod. je nabídka v současnosti na 1800 Kč/hod. Je vám stejně jako mně do pláče? Když
my, inženýři a technici, nabízíme hodinovou sazbu okolo sedmi set korun, jsme považováni za lumpy a musíme
vypracovat přesně stanovený rozsah služeb-projektu. Ano, nadále pokračujeme v legalizaci honorářů za projektové práce.
Když jsem se zmiňoval o setkání Visegrádské čtyřky v Košicích, musím vás odkázat na memorandum, které
jsme tam podepsali. Ve stejné věci budou jednat v Bruselu prof. Materna a Ing. Špalek. Jednáme s architekty
a konzultačními inženýry totiž ohledně honorářů. Možná je moc projektantů a málo práce, na druhou stranu však
vidím opak – když se stavebnictví začne rozjíždět, chybějí kvalitní projektanti. Proto se musíme snažit o důstojné
ocenění naší práce, aby se objevil prostor na její obnovu. Vím, že je mnoho architektů a z toho vyplývá jejich
snaha strhnout na sebe celý trh v projektování. V této souvislosti dodávám, že jsem opět psal dopis na MMR
vyhrazující se proti zákonné snaze vložit do územních plánů podmínku, že dokumentaci může vypracovat pouze
autorizovaný architekt.
ČKAIT se stala připomínkovým místem. Byl jsem přizván do skupiny připravující nový stavební zákon, který by
měl platit od 1. ledna 2016. Osobně tomuto datu zcela nevěřím, technologie schvalování zákonů má totiž přece
jenom svůj čas. Vláda však bude chtít dokázat, že plní vládní prohlášení. Smyslem novely je integrované povolovací řízení, tj. možnost sloučit územní a stavební řízení včetně posouzení vlivů na životní prostředí do jednoho.
Popsal jsem to velmi zjednodušeně, ale vše má směřovat ke zrychlení staveb.
Kromě stavebního zákona se připravuje zákon pro liniové stavby, ať již dopravní, nebo infrastrukturní. Je dobré,
že se k němu můžeme vyjadřovat, ale nikdy nemůžeme zaručit, že naše připomínky budou vždy akceptovány.
Tímto chci poděkovat všem kolegům, kteří se podílejí na připomínkách, a zejména musím pochválit Ing. Hedvigu
Klepáčkovou za její komplementární činnost.
Na Představenstvu ČKAIT budeme řešit, jak dál pokračovat v činnosti odborných aktivů. Delší dobu pracuje dobře
aktiv TZB TPS, aktiv dopravní stavby je na dobré cestě, což je vidět na připomínkách, posílaných ministrovi dopravy. Přesně tak si tuto činnost představuji. Rozjíždí se i aktiv pozemní stavby a věřím, že Ing. Švancara rozjede
aktiv vodohospodářské stavby. Závěry z jednotlivých aktivů budou na setkání s vedoucími přenášeny do představenstva k řešení. Pochopitelně že i nadále bude pokračovat vzdělávání a budou se konat odborné exkurze.
Proběhla anketa ohledně počtu oborů. Byl jsem mile překvapen velkým zájmem a věcnými připomínkami, velmi
kritickými, ale korektními. Z ankety vyplynulo, že jako členové ČKAIT nechcete změnu. Ponecháme tedy současný
stav § 5 zákona č. 360/1992 Sb. Pro Komoru to má nakonec ještě jeden příznivý vliv, máme převahu v Autorizační radě ČKAIT nad zástupci ministerstev.
Byly vyhlášeny Stavby roku. Neměl jsem bohužel tu čest účastnit se předávání cen, pobýval jsem v Košicích.
Do oceněných spadá i Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Stavba, kterou řadím do kategorie
„Česko je nejbohatší zemí na světě“. Jak se o to zasloužila? Zúčastnil jsem se na vědecké radě Stavební fakulty
ČVUT profesorské přednášky jejího autora, Ing. arch. Hlaváčka. To se sejde parta nadšenců. Začne dělat repliky
letadel a když jich mají několik, tak si u piva řeknou: „A co tak udělat muzeum?“ Chvíli se skicuje, potom se
dlouho povídá a nakonec někdo řekne: „Kdo to ale zaplatí?“ Tady je potřeba najít kavku a tou se stane hejtman.
Nasadí se mu letecká kukla, posadí jej do repliky letadla podle Metoděje Vlacha, on je rád, že bude mít neobvyklé
foto a jen tak mimochodem se zeptá: „A co to bude stát?“ Je potřeba rychle odpovědět, do prostoru se tedy
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hodí cifra sto. „No, to seženu“, zazní slovo chlapa a už to jede. V průběhu stavby
se neustále něco mění včetně příslušných úředníků a konec konců i hejtmanů, ale
stavba se rozjede. Tu se přidá hospoda, potom šatna, rozšíří se parkovací plocha
a po dlouhých peripetiích je stavba dodělána tak, jak si architekt v dobrém myslí,
že by měla vypadat. Najednou se však zjistí, že ji nikdo nechce, naprosto se neví,
proč na místě existuje. Začnou padat knížecí rady. Všude mají aquaparky, ale není
v nich dostatek vody. A co sklad řepy? Ne, ta už se nepěstuje. Tak nic. Pošleme tam
kontrolu, abychom se mohli toho mastodonta zbavit. Je ale před volbami a nějaký
šťoura se zeptá, kolik to stálo. Podle pana architekta nabídka zněla na sto třicet
milionů. Nedá se nic dělat, zařadíme krásný objekt do rezortu středočeského muzea.
(Chudák ředitel – v plánu nic takového neměl, musí budovu hlídat, temperovat.)
Řekněte, nejsme my nejbohatší na světě? Myslím, že byste sami věděli o podobně
zbytečných stavbách, které vznikly jenom proto, aby si někdo pohladil své ego.
Jsem proto rád, že se znovu začalo debatovat o expertizním posuzování staveb,
a to nejenom z hlediska investičního, ale především užitečnosti a následného provozu.
Bude nutné přehodnotit posuzování staveb přihlášených do soutěže Stavba roku.
Jsem rád, že cenu MPO dostala stavba Injektáž prachového uhlí do vysokých pecí
v Třinci. Takovou úžasnou návratnost investice jsem již dlouho neviděl. Vím, ona je
to stavba z pohledu designu nezajímavá. Pak se musím ptát, proč se soutěž jmenuje
Stavba roku. Ony úžasné designové výtvory nechť směřují do jiných úctyhodných
soutěží, kde není posuzována užitečnost, ale především forma.
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Šel jsem po druhé s pugétem na Staroměstské náměstí, za novou ministryní. Začátek setkání nevypadal pro mě příznivě. Karla Šlechtová ukázala svou ráznost
a odvětila na moji připomínku ohledně čerstvého rozdělení odboru na ministerstvu, že je to její rozhodnutí, do kterého mi nic není. Má pravdu, ona ponese
zodpovědnost, jak povede úřad jí svěřený. Konec hodinové návštěvy se však nesl
v přátelském duchu a přeji jí, aby platila věta, kterou pronesla v průběhu jednání:
„Pokud tady budu příští rok.“ Za šest let, co jsem v čele Komory, jsem byl na uvítací
audienci u sedmi ministrů.
Vzpomínám na dobu před 25 lety, měl jsem před sebou velké rozhodnutí, zda budu
pokračovat v profesi, nebo v politice. Zůstal jsem u tvořivé profesní činnosti a nelituji toho. Je toho mnoho jinak, než jsem si představoval, ale jedno vím určitě:
Je to lepší než před Listopadem 1989.
Protože se s vámi do konce roku neuvidím, přeji vám i vašim blízkým hlavně zdraví
a spokojenost. Dnes jsem se dozvěděl, že je vážně nemocný Ing. Milan Havlišta,
předseda oblasti Hradec Králové. Jemu tedy přeji, ať vše se v dobré obrátí a zase
může vést dobře oblast, jak mu je vlastní.
P.S. Posláním vědce (Komory) je vytvářet řád, jak říkal Tomáš Akvinský. Přičemž řád
je to, co reguluje rovnováhu možností a nároků.
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Zázemí stavbyvedoucího u firmy malé nebo střední velikosti
Diskuse k tématu zveřejněnému v Z+i 3/2014 na stranách 2 a 3.
Vážení,
dovolte mi stručnou reakci na článek, který vyšel v čísle Z+i 3/14 pod
názvem Jaké zázemí má stavbyvedoucí u firmy malé nebo střední velikosti a jehož autorem je Ing. Tomek. Při jeho čtení jsem totiž došel
k závěru, že za několik uplynulých desetiletí se toho v našem vysokém
školství, z hlediska připravenosti absolventů pro praxi, příliš mnoho
nezměnilo. Zdá se, že obdobně jako tenkrát, jsou i současní absolventi poměrně dobře vybaveni teoretickými znalostmi, ale že jim chybí
určité praktické dovednosti, stejně tak jako kdysi chyběly tyto dovednosti mnohým z nás. Autor některé z těchto chybějících dovedností
jmenuje (neznalost některých pojmů – např. zkušební provoz, špatná
orientace ve stavebním řízení, v obstarávání materiálu pro stavbu,
v dodavatelsko-odběratelských vztazích atd.).
V článku je také zmínka o chybějících sociálních dovednostech či manažerských znalostech (zkrátka neznalost jednání s lidmi). Zřejmě se
současným absolventům stavebních fakult, stejně jako kdysi i nám,
nedostává některých základních znalostí z psychologie. V našich dobách se namísto těchto pro život velmi praktických a potřebných vědomostí vyučovala teorie marxismu-leninismu.
Současné osnovy vysokých škol neznám, ale z článku usuzuji, že jaksi
opět není pro výuku těchto vědomostí (základy psychologie, vedení
kolektivu apod.) na fakultách velký prostor. Pokládám to za chybu
a za určitý důkaz toho, že i nadále je české školství vzdáleno praxi.
Chci zdůraznit, že nemám na mysli čistě technické znalosti (zásady projektování, výpočty, používání výpočetní techniky) – ty jsou
na dobré úrovni.
Dovolím si poněkud oponovat autorovi v jeho tvrzení, že škola tyto
praktické vědomosti snad ani naučit nemůže. Já se domnívám, že
jakési minimální znalosti těchto disciplín by snad přeci jen i čer-

ství absolventi mohli mít. Připadá mi to, jako by pedagogové ze
stavebních fakult žili v přesvědčení, že všichni absolventi se stanou
projektanty a budou celý život projektovat. Myslím si však, že realita je v současné době úplně jiná a že celá řada absolventů pracuje
přímo ve stavební výrobě, přípravě či kdekoliv jinde. V malé firmě
může být inženýr současně manažerem, projektantem i stavbyvedoucím a ekonomem v jedné osobě.
Je zcela logické, že se žádá, aby stavbyvedoucí vytvářeli (generovali)
zisk. Stavebnictví je koneckonců podnikání (business) jako kterékoliv
jiné. Tato činnost je tedy především vykonávána za účelem zisku.
Stavbyvedoucí není ani sochař ani jiný výtvarník či umělec, kterému
by šlo pouze o jakési tvůrčí hodnoty a ideály. Opět se zdá, že absolventům chybí určité základy ekonomiky (kalkulace, oceňování) či
možná i určité podnikatelské minimum, včetně vysvětlení takových
pojmů, jako je etika a morálka v lidských vztazích a také v obchodních vztazích mezi dodavatelem a zákazníkem.
Generovat zisk neznamená za každou cenu zákazníka okrást a také to
neznamená nechat se od zákazníků okrádat. Obávám se, že jen velmi
málo absolventů má povědomí například o smlouvách FIDIC, které se
snaží o vyvážený vztah mezi dodavatelem a zákazníkem.
Z uvedeného vyplývá, že spektrum znalostí a dovedností čerstvého
absolventa stavební fakulty by mělo být širší a nemělo by se omezovat pouze na technickou stránku věci. Domnívám se, že tento požadavek na poněkud širší profil absolventů je oprávněný. Pozitivní roli při
jeho prosazování na půdě vysokých škol (a to třeba i nabídkou určité
formy spolupráce) by mohla, podle mého, také sehrát naše Komora
anebo svaz stavebních inženýrů.
Ing. Václav Budinský, CSc.
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
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Významné stavby v obsahu územního plánu
a jejich projektová dokumentace
ČKAIT je výrazně proti diskriminaci našich členů v územním plánování.
V průběhu první poloviny letošního roku zaznamenala nejen odborná, ale
i laická veřejnost ve sdělovacích prostředcích a odborné literatuře existenci
třecí plochy mezi profesními svazy odborníků v oblasti výstavby, a to ve věci
„vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v obsahu
územního plánu, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“. Jednalo se o opakované případy,
kdy v obsahu projednávaného nebo již vydaného územního plánu obce v režimu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a prováděcí 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) bylo zpracovatelem územního plánu – autorizovaným architektem
s autorizací udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon)
navrženo vymezení ploch, ve kterých architektonickou část projektové dokumentace staveb může vypracovávat jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17
písm. d) a § 18 písm. a) autorizačního zákona. V některých případech došlo
k situaci, že tato regulace projektové činnosti se stala na příslušném správním
území účinnou v důsledku schválení příslušného územního plánu zastupitelstvem obce a nabytím účinnosti opatření obecné povahy, jímž se územní plán
vydává. Jsme toho názoru, že takový postup nemá obecně oporu v zákoně.
Územní plán

Pořízení územního plánu příslušné obce a jeho vydání je upraveno zejména
ve stavebním zákoně a předpisech vydaných k jeho provedení. Jak z § 44 stavebního zákona vyplývá, o pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo
obce. Na základě tohoto rozhodnutí pak ve smyslu § 47 pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva zpracuje návrh zadání územního plánu.
Předmětné zadání územního plánu ve svém obsahu stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, mimo jiné i příslušné regulace
staveb a činností v řešeném území ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky.
Zadání tak mimo jiné představuje i určitou politickou direktivu, respektive společenskou objednávku těch otázek, které mají být předmětem řešení a vyjádřit
směr, kterým by se měl v daném volebním období rozvoj území obce, respektive případná regulace činností na základě výsledků komunálních voleb, ubírat.
O této skutečnosti nemůže být pochyb, a proto je od samého prvopočátku zrodu
územního plánu tohoto procesu účasten člen demokraticky zvoleného zastupitelstva obce. Proto také zakotvení požadavku na regulaci činnosti autorizovaných osob v obsahu územního plánu musí být podle našeho názoru vyjádřeno již
na samém prvopočátku vzniku územního plánu, a to ze strany toho, kdo územní plán pořizuje. Tato zákonná pravomoc je podle našeho názoru nepřenosná
na autorizovaného architekta – projektanta ve smyslu § 22 odst. 4 stavebního
zákona. Pokud však projektant při zpracování územního plánu do jeho obsahu
takovou regulaci vloží bez zmocnění pořizovatele k řešení takové problematiky
v zadání, pak jednak překračuje svou působnost a dále lze jeho postup hodnotit jako vědomou snahu podsunout do procesu projednávání a schvalování
územního plánu regulaci zaměřenou na omezení projektové resp. podnikatelské
činnosti jiných autorizovaných osob. Takový postup v sobě nese i skryté prvky
omezování volné hospodářské soutěže mezi podnikatelskými subjekty.
L ze vymezit v ý znamné stavby ?

Další otázka, která v této souvislosti stojí za zamyšlení, je vlastní podstata
možnosti vymezovat v obsahu územně plánovací dokumentace architek-
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tonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
V tomto směru je třeba nejprve nahlédnout do stavebního zákona, tedy
právní normy obsahující zákonné zmocnění pro vymezení obsahu územního
plánu. Důvodem je skutečnost, že podle čl. 2 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb.,
jímž se vyhlašuje Listina základních práv a svobod, lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který
zákon stanoví.
V obsahu § 43 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona se výslovně konstatuje,
že územní plán obsahuje řešení dvou základních okruhů otázek. V prvním
případě stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci
veřejné infrastruktury; ve druhém případě vymezí zastavěné území, plochy
a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území,
pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
V obsahu předmětného ustanovení není žádná zmínka o tom, že by byl
územní plán ze zákona zmocněn ve svém obsahu vymezovat architektonicky
nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Přitom
z § 1 stavebního zákona vyplývá, že právě tento zákon představuje právní
normu, která upravuje právě otázky týkající se územního plánování a postavení a oprávnění autorizovaných osob.
Vzhledem k této skutečnosti jsme se zabývali otázkou, z jakého právního
předpisu vyplývá možnost vymezit v obsahu územního plánu architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Zmínku o této možnosti jsme dohledali v obsahu předpisu provádějícího
stavební zákon, a to 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), a to až
v její příloze č. 7 část I. odst. 2 písm. f). Tato vyhláška představuje ve své
podstatě podzákonnou normu, která nedává oporu pro to, aby na jejím základě byly právnickým či fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních
předpisů ukládány nějaké povinnosti, zákazy či omezení.
Z ákonné zmocn ě ní

Na tomto místě je nutno zmínit ústavní princip obsažený v zákoně
č. 1/1993 Sb., Ústavě České republiky, a to jejím čl. 79, podle kterého
ministerstva a jiné správní úřady a orgány územní samosprávy jsou povinny vydávat právní předpisy pouze na základě a v mezích zákona, jsou-li
k tomu zákonem zmocněny.
Výše uvedené citace předpisů pak u nás vyvolávají pochybnost, zda stavební zákon obsahuje zákonné zmocnění pro to, aby v obsahu územního
plánu byly vymezovány architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Pro rozptýlení pochybností, zda opravdu existuje zákonné zmocnění pro
úpravu této otázky v obsahu územního plánu, jsme nahlédli do zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen autorizační zákon). Z obsahu § 1 autorizačního zákona
upravujícího taxativním výčtem působnost zákona jednoznačně vyplývá,
že se týká pouze postavení, práv a povinností autorizovaných osob, způsobu a podmínek udělování autorizace, vzniku, pravomoci a působnosti
obou komor autorizovaných osob a podmínek výkonu vybraných činností
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ve výstavbě. Předmětné právní ustanovení podle našeho názoru neobsahuje žádné zákonné zmocnění k tomu, aby se podle tohoto zákona vymezoval obsah územního plánu, když se této problematiky vůbec netýká
a navíc výslovně ve svém úvodním zmocňovacím ustanovení ani otázku
ve věcech územního plánování nezmiňuje.
Tuto skutečnost pak podle našeho názoru nemůže změnit ani okolnost, že
v § 18 písm. a) autorizačního zákona je zmínka o tom, že autorizovaný
inženýr je oprávněn v rozsahu oboru, případně specializace, pro kterou
mu byla udělena autorizace, vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných
územně plánovacích podkladů), s výjimkou těch pozemních staveb, které
jsou zvláštním právním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím
orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné. Předmětné konstatování autorizačního zákona naplňuje
jedno ze zmocnění uvedené v jeho již zmiňovaném § 1, a to konkrétně
písm. b), tedy že autorizační zákon upravuje mimo jiné též práva a povinnosti autorizovaných inženýrů, a nikoliv vymezení obsahu územního
plánu. V citovaném právním ustanovení je obsaženo pouhé konstatování,
že pokud je v územním plánu nastavena předmětná regulace činnosti pro
autorizované inženýry, bude nezbytné z ní vycházet.
Z ákon a v ý znamné stavby

Další otázkou, kterou předmětná snaha o regulaci působnosti autorizovaných inženýrů prostřednictvím závazného obsahu územních plánů ve smyslu § 43 odst. 5 stavebního zákona nastoluje, je vlastní vymezení těch
pozemních staveb, které jsou územním plánem označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné.
Z obsahu již zmíněného § 43 stavebního zákona nevyplývá, že by předmětem řešení obsahu územního plánu mohly být konkrétní stavby, když se
v něm výslovně stanoví, že mimo jiné vymezuje toliko plochy a koridory.
Pokud pak předmětné právní ustanovení hovoří o stavbě, pak pouze o veřejně prospěšné stavbě ve vazbě na zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby. Problematika vymezování pozemních
staveb předmětem řešení územního plánu ze zákona není. Navíc stavební
zákon ani pojem pozemní stavba nezná, když v § 2 upravující základní
pojmy neobsahuje v tomto směru žádnou pojmovou definici.
Pokud odhlédneme od výše uvedeného a soustředíme se na již zmíněnou
vyhlášku, tak ta ve své příloze č. 7 část I. odst. 2 písm. f), (dále jen příloha) připouští, že textová část územního plánu může obsahovat vymezení
architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro kterou může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Pozorný čtenář si dozajista hned povšimne, že v textu
vyhlášky není žádná zmínka o pozemních stavbách, natož o inženýrských
stavbách (omezujících působnost autorizovaných architektů ve smyslu
§ 17 autorizačního zákona), tedy že vyhláška hovoří o všech stavbách bez
rozdílu, zda se jedná o stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu
či stavby speciální ve smyslu § 15 stavebního zákona, tedy v působnosti
speciálních stavebních úřadů. Tato závažná okolnost pak opětovně svědčí
o tom, že zmínka o problematice omezení působnosti činnosti autorizovaných osob při zpracování projektové dokumentace obsažená v § 17 a § 18
autorizačního zákona a vztažená toliko na inženýrské a pozemní stavby
nedává vyhlášce zákonný podklad k tomu, aby v obsahu územního plánu
byly obecně vymezovány jakékoliv stavby, u kterých bude omezována při
zpracování projektové dokumentace působnost autorizovaných inženýrů.
Z ákon a konkrétní stavba

Další otázkou spojenou s aplikací vyhlášky, respektive s možností omezovat působnost autorizovaných inženýrů prostřednictvím obsahu územního
plánu, je vlastní vymezení konkrétní stavby v obsahu územního plánu,
na níž bude regulace dopadat. Jak z obsahu přílohy vyplývá, textová
a grafická část územního plánu obsahuje vymezení zastavitelných ploch
a ploch přestavby a nikoli vymezení konkrétních staveb v konkrétní plo-
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še. Tato problematika je ve struktuře stavebního zákona vyhrazena jiným
nástrojům územního plánování, a to regulačnímu plánu ve smyslu § 61
a následujících ustanovení stavebního zákona a územnímu rozhodnutí
ve smyslu § 76 a následujících ustanovení téhož právního předpisu. Proto
jsme toho názoru, že územní plán není tím nástrojem územního plánování, který by byl způsobilý omezovat působnost autorizovaných inženýrů.
K tomuto závěru nás vedou zjištění, že některé územní plány se s tímto problémem snaží vypořádat tak, že obsahují generální regulaci typu
stavby v plochách občanského vybavení, stavby v rámci ploch vymezených ve prospěch městského centra, stavby v lokálních dominantách atd.,
neboť v dané návrhové ploše nejsou projektanti vůbec způsobilí identifikovat konkrétní stavby na konkrétním místě, u nichž by bylo možné
uvažovat o omezení působnosti autorizovaných inženýrů při zpracování
projektové dokumentace staveb.
D iskriminační chování a jeho náprava

Takovéto celoplošné omezování působnosti jedné skupiny autorizovaných
osob jinou skupinou za situace, kdy projektant územního plánu jednak nemá
k nastolení takové regulace v územním plánu uděleno zmocnění ve schváleném zadání zastupitelstvem obce a přitom ji zapracuje sám o své vůli do návrhu řešení územního plánu a navíc tak učiní bez vymezení konkrétních staveb, nemohu vnímat jinak než jako vědomou snahu o cílenou diskriminaci. Je
třeba si uvědomit, že podle stavebního zákona, jeho § 2 odst. 3 se stavbou
rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Vzhledem k výše uvedenému jsme toho názoru, že uvedeným praktikám je potřeba do budoucna zabránit. Nemyslíme si, že optimální cestou je vyčkávat,
až například nadřízený orgán územního plánování v rámci provádění výkonu
státního dozoru ve věcech územního plánování zjistí, že v konkrétním případě je zmíněný institut zneužíván v pořizovaném nebo již vydaném územním
plánu, a podle povahy věci bude přijímat opatření. Takový okamžik považujeme za pozdní. Je třeba si uvědomit, že územní plány se pořizují z veřejných
prostředků, a proto je třeba k řešení tohoto problému přistoupit se zohledněním prevence, tedy za pomoci řešení zabraňujících vzniku takové situace,
bez zbytečného odkladu. V tomto směru se nabízí celkem jednoduchá úprava
přílohy č. 7 vyhlášky, spočívající buď v úplném vypuštění písm. f) umožňujícím vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt, z obsahu územního plánu, nebo přenesením tohoto
omezení do přílohy č. 11 upravující obsah regulačního plánu jako podrobného
nástroje územního plánování zaměřeného na konkrétní pozemky a stavby.
V posledně jmenovaném případě by pak text vyhlášky měl být sladěn s obsahem § 17 a § 18 autorizačního zákona. Stávající praxe při pořizování územních plánů nasvědčuje tomu, že stávající obsah vyhlášky v části umožňující
regulaci činnosti autorizovaných inženýrů je projektanty územních plánů využíván (zneužíván) v rozporu s cílem, s nímž byl ústředním orgánem státní
správy – Ministerstvem pro místní rozvoj – do předpisu vložen, tj. aplikovat
jej na případy konkrétních významných urbanistických a architektonických
staveb s řádným odůvodněním, a nikoliv regulaci použít v území celoplošně,
generálně a nastavit tak paradox, že se bude týkat obecně všech staveb, tedy
i staveb přístřešků, kůlen, chodníků, králíkáren, pergol, garáží atd.
Řešení stávající negativní situace je o to jednodušší v tom směru, že se
jedná o úpravu podzákonné právní normy v gesci ústředního orgánu státní
správy nevyžadující projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT
Marie Báčová
odborná poradkyně předsedy ČKAIT
Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Střediska legislativně právního ČKAIT
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Ne zvýšení cen za přístup k ČSN
Komora prosazuje volný přístup k normám a výkonu povolání.
Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček poslal 25. června letošního roku 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministrovi financí Andreji Babišovi dopis
ve věci zvažovaného navýšení ceny za zpřístupnění českých technických norem.
Vážený pane vicepremiére,
zcela rozumím Vaší snaze o zlepšení příjmu do rozpočtu České republiky, tedy
i snahu zvýšit zisk z činnosti ÚNMZ. Podle mého názoru by zisk měl být zvýšen
nabídkou nových produktů. Mám na mysli např. vydáváním specializovaných
produktů. Je mi jasné, že toto nebude dosaženo v průběhu jednoho roku. Bude
nutné provést analýzu současného stavu a také depistáž skutečné poptávky.
Dále si Vás dovoluji oslovit ve věci využívání technických norem a eventuálního
záměru na zvýšení poplatku u ÚNMZ za jejich zpřístupnění. Protože by toto
zvýšení přineslo řadu komplikací a zcela určitě snížilo kvalitu staveb, chtěl
bych se trochu vrátit do historie. V důvodové zprávě k § 196 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. zákonodárci sdělili, že se v případě tohoto paragrafu jedná
o významnou vymoženost, která podstatně usnadňuje a zlevňuje využívání českých technických norem (ČSN, ČSN EN) zejména v oblasti projektování staveb.
Nezbytnost využívání norem je dána tím, že i když k 31. 12. 1994 ztratily závaznost, fakticky „vplývají“ do právního řádu. Rezortní právní předpisy o technických požadavcích na stavby zavazují k dodržení stanovených normových
hodnot obsažených v technických normách; normové hodnoty, na něž odkazují
uvedené předpisy, se vlastně staly součástí obecně závazných předpisů. Těmito
předpisy byly zejména vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
na vodní díla, vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby
pro zemědělství, vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. Řešení vztahu veřejného stavebního
práva k technickým normám je v souladu s legislativně technickou koncepcí práva Evropských společenství (tzv. nový přístup k technické harmonizaci
a normám); systematika je založena zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů, a navazujícími
nařízeními vlády. Tolik tehdejší důvodová zpráva.
Z výše uvedeného je zřejmé, že důsledné plnění § 196 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. je od 1. ledna 2007 nejenom záležitostí Komory, ale

hlavně zákonodárců ve spolupráci s ÚNMZ a samozřejmě celé stavařské
veřejnosti.
Novelou zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho
novou vyhláškou, se on-line zpřístupnění všech ČSN pro každého občana ČR
od 1. ledna 2009 uzákonilo za poplatek 1000 Kč/rok. Máme za to, že i když
dnes normy úplně zadarmo nejsou, šlo o velký posun v přístupu zainteresovaných ministerstev a ÚNMZ k poskytování ČSN za úplatu.
Zvýšení zpoplatnění přístupu k technickým normám by fakticky vrátilo stav
do doby před pěti lety a rozpoutalo by velikou diskuzi odborné veřejnosti
o legálnosti tohoto kroku ve vztahu k § 196 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., který stanovuje povinnost bezplatného přístupu veřejnosti k některým
normám. Vedlo by to dále k tomu, že normy, na které se uvedený paragraf
nevztahuje, by se přestávaly využívat. Důsledkem toho by byl výrazný pokles
kvality ve stavební sféře. Přitom lze oprávněně pochybovat, zda by zvýšení
poplatku přineslo očekávaný efekt v oblasti příjmů ÚNMZ. Zcela jistě by zájem
o on-line zpřístupnění norem výrazně poklesl a finanční přínos by byl nižší,
než je předpokládáno. ČKAIT proto doporučuje zachovat status quo a poplatky za přístup k normám nezvyšovat.
Příloha: § 196
(1) Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která
prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních
předpisů.
(2) Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN),
musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.
Na vědomí: Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR; Ing. Marian Jurečka, ministr, Ministerstvo zemědělství; Ing. Jan
Mládek, CSc., ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ing. Antonín Prachař, ministr, Ministerstvo dopravy; Ing. Jiří Koliba, náměstek, Ministerstvo
průmyslu a obchodu; Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident, Hospodářská komora ČR; Mgr. Viktor Pokorný, předseda, ÚNMZ.
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

ČKAIT se stala připomínkovým místem
Budeme mít více práce, práce profesionální, na kterou jsme zvyklí. Dne 27. srpna 2014 předseda ČKAIT
zaslal ministryni Mgr. et Mgr. Věře Jourové dopis
následujícího znění, v němž projevil zájem na tom,
aby se Komora stala připomínkovým místem.
Vážená paní ministryně,
rád bych se na Vás obrátil se žádostí o zařazení naší
Komory mezi povinná připomínková místa. V současné době patří ČKAIT, jako zákonem zřízená profesní
organizace, k nepovinným připomínkovým místům.
Od samého počátku své existence se snažíme aktivně
zapojovat do legislativního procesu nejen v oblasti
územního plánování, stavebního řádu, autorizační-
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ho procesu, bytové politiky a veřejných zakázek, ale
také v dalších souvisejících oblastech, jako je i oblast přípravy dotačních programů (program Zelená
úsporám, vzdělávání odborné veřejnosti).
Chtěl bych zdůraznit, že ctíme apolitičnost naší Komory, a proto jsme se v minulosti nevyjadřovali a ani
se nebudeme vyjadřovat k lobbisticko-politickým parametrům nových zákonů. Naše připomínky jsou zaměřeny odborně, tj. především se snažíme, aby právní
normy byly jednoznačné, srozumitelné, jednoduše
aplikovatelné a neumožňovaly více výkladových variant. Naším cílem je, aby nedocházelo k nastražení
„pastí“, do kterých pak většinou padají nejen poctivé
autorizované osoby, ale i laická stavařská veřejnost.
Usilujeme o to, aby přijaté právní normy nevedly k absurdním či nelogickým závěrům a důsledkům. Prosa-

zujeme standardní legislativní proces s dostatečnými
lhůtami na promyšlení navrhovaných norem, dostatečně kvalitní a podrobnou důvodovou zprávou i zprávu hodnotící dopady nové legislativy. Rádi bychom,
aby se ČKAIT stala povinným připomínkovým místem
a zvýšila se tak váha jejích připomínek.
Ministryně odpověděla 30. září:
Vážený pane předsedo,
2. září 2014 jsem obdržela Vaši žádost č.j. 990/2014
o zařazení ČKAIT mezi povinná připomínková místa.
Ministerstvo pro místní rozvoj Vaší žádosti vyhovělo
a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě bude zařazena do rozdělovníku
pro rozesílání návrhů právních předpisů.
redakce Z+i ČKAIT
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21. zasedání inženýrských komor a svazů
zemí Visegrádské čtyřky v Košicích
Slováci, Češi, Maďaři a Poláci spojily síly
k uzákonění minimálních cen v zemích
Visegrádské čtyřky
Ve dnech 9.−11. října se uskutečnilo v Košicích
v pořadí již 21. zasedání inženýrských komor a svazů zemí Visegrádské čtyřky. Představitelé inženýrských komor a svazů ze zemí Visegrádské čtyřky se
vzájemně informovali o následujících tématech:
• současný stav honorování inženýrských a projektových prací v zemích Visegrádské čtyřky;
• nové a připravované právní předpisy v zemích Visegrádské čtyřky související s výkonem regulovaného povolání autorizovaný inženýr;
• regulované povolání autorizovaného inženýra
v zemích Visegrádské čtyřky.
Prezidenti a delegáti přijali na základě uskutečněného jednání závěrečnou deklaraci, ve které se praví:
Inženýrské komory a svazy zemí Visegrádské čtyřky
navrhují založení společné platformy odborníků z každé země, kteří budou připravovat odborné a právní
argumenty pro prosazování a zavedení uzákonění minimálních honorářů pro definované základní projektové výkony v zemích Visegrádské čtyřky a Evropské
unie. Taktéž prosazují zavedení Směrnice 2014/24
EU o veřejné zakázce na národních úrovních s cílem
omezit rozhodování o udělení zakázky na základě
nejnižší cenové nabídky pro dodávku stavebních projektů.
Inženýrské komory a svazy zemí Visegrádské čtyřky
podporují zachování dosavadních kompetencí autorizovaných inženýrů na Slovensku, které dnes obsahují
poskytování inženýrských a architektonických služeb
a souvisejícího technického poradenství ve výstavbě,
zejména ve vztahu k projektování, obnově, rekonstrukci a úpravám staveb.
Inženýrské komory a svazy zemí Visegrádské čtyřky
deklarují potřebu minimálně tříleté odborné praxe pro
zahájení činnosti autorizovaného inženýra v zemích
Visegrádské čtyřky a Evropské unie z důvodu naplnění
ustanovení Přílohy I Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011: Základní
požadavky na stavby.
Inženýrské komory a svazy zemí Visegrádské čtyřky
vyhlašují podporu zavádění a využívání BIM technologií.
Inženýrské komory a svazy zemí Visegrádské čtyřky
oceňují vydání 2. dílu publikace Inženýrské stavby
zemí V4. Poděkování patří zejména hlavnímu editorovi Dr. Ing. Zygmuntovi Rawickému. Všichni představitelé komor a svazů se dohodli, že hlavním editorem 3. dílu publikace pro rok 2016 bude Slovenská
komora stavebních inženýrů.
Inženýrské komory a svazy zemí Visegrádské čtyřky
přijaly pozvání Polské komory inženýrů ve stavebnictví (PIIB) a Polského svazu inženýrů a techniků

ve stavebnictví (PZITB) na 22. zasedání inženýrských
komor a svazů zemí Visegrádské čtyřky v roce 2015
v Polsku.
Toto setkání však nemělo pouze pracovní část, při
které se opravdu intenzivně jednalo a kterou doprovázela řada jednání v kuloárech, ale měla i důležitou
část společenskou. Slovenští organizátoři, u příležitosti dvacetiletého trvání spolupráce inženýrských
organizací zemí V4, pozvali i zakladatele této tradice. Po letech se tak setkali předsedové komor
a prezidenti svazů, mezi kterými byli Dr. Odon Hajtó z Maďarska, Ing. Andrzej Nowakowski z Polska,
Ing. Ján Kyseľ ze Slovenska a Ing. Václav Mach
a prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., z České republiky. Ze zakladatelů scházela pouze prof. Ing. Viera
Medelská, DrSc., která však už mezi nás nepřijde
bohužel nikdy.
Všichni účastníci setkání byli první den pozváni
primátorem města Košice MUDr. Richardem Rašim,
PhD., na slavnostní audienci do reprezentačních
prostor Magistrátu města Košice. Primátor přivítal
všechny účastníky a poté předal slovo náměstkovi primátora, členovi SKSI, Ing. Jánu Jakubovovi,
který přítomné seznámil s opravdu významnými investičními akcemi uskutečněnými v Košicích. Mnozí z nás, účastníci konferencí Městské inženýrství
Karlovy Vary, se nesetkali s Ing. Jakubovem poprvé.
V roce 2013 přednesl Ing. Jakubov na karlovarské
konferenci přednášku o konverzi bývalých košických
vojenských objektů na městský areál Kulturpark.
Představitelé delegací se poté podepsali do Pamětní knihy města Košice a hostitelé po všech oficialitách provedli účastníky reprezentačními prostorami
magistrátu.
Právě v Kulturparku se uskutečnilo druhý den dopoledne setkání s představiteli města Košice, Národní rady Slovenské republiky, U.S. Steel Košice,
Technické univerzity Košice i její stavební fakulty.
Na závěr provedl projektant účastníky celým areálem Kulturparku, ke kterému podal mnoho zajímavých informací.
Celé odpoledne oficiální členové delegací věnovali pracovnímu jednání, s jehož výsledky jsem vás

seznámil v úvodu. Pro hosty a doprovod uspořádali hostitelé prohlídku historického centra města
Košice. Večer, za přítomnosti bývalého prezidenta
Slovenské republiky, stavebního inženýra Ing. Rudolfa Schustera, byl věnován připomínce dvacetiletého trvání spolupráce inženýrů zemí V4. Pan
prezident nejenže účastníky a zejména zakladatele tradice pozdravil, ale věnoval jim i svoji novou
knihu s osobním věnováním. Na setkání promluvili
všichni přítomní hosté, zakladatelé tradice, i předseda SKSI prof. doc. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. Poslední sobotní den setkání byl věnován
odborné exkurzi na hrad Krásná Hôrka, které předcházela série odborných přednášek v prostorách
Andrássyho obrazárny v Krásnohorskom podhradí,
věnovaných tematice historie Gemeru, ale i obnovy
hradu po tragickém požáru 14. března v roce 2012.
Promluvili fundovaní řečníci z oboru kunsthistorie,
statiky i rekonstrukcí památek.
Celé setkání vyvrcholilo slavnostním podpisem deklarace inženýrských komor a svazů a oficiálním
ukončením.
Nezbývá než opět připomenout, že přes dlouhodobé
úsilí naše Komora nedosahuje u představitelů státní
i regionální správy takové autority, jaké se těší SKSI.
Ale věříme, že se blýská na lepší časy. Naši kolegové ze zemí V4 nám nepokrytě záviděli skutečnost,
se kterou je seznámil předseda ČKAIT Ing. Pavel
Křeček, že od letošního roku se díky rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj Mgr. Věry Jourové, stala
ČKAIT připomínkovým místem ke všem zákonům
souvisejícím s resortem stavebnictví.
Závěrem je bezpochyby třeba poděkovat košickým hostitelům, a to nejen představiteli košického regionu SKSI, prvnímu místopředsedovi SKSI
Ing. Jánovi Petržalovi, ale bez jakýchkoliv pochyb
všem košickým organizátorům. Opravdu nevím, zda
je vůbec možno jejich pohostinnost a připravenost
setkání kdy překonat. Děkujeme.
Ing. Svatopluk Zídek
člen redakční rady Z+i

Rokování představitelů a zástupců zahraničních delegací během 21. zasedání inženýrských komor
a svazů zemí V4 v Košicích
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Rozpočet ČKAIT podporuje politiku Komory v roce 2015
Představenstvo ČKAIT připravuje v průběhu roku
návrh rozpočtu na následující hospodářský rok
(totožný s kalendářním rokem). Cílem je najít takové řešení, aby rozpočet byl vyrovnaný, tj. bez
zisku či ztráty, a přitom byly peníze získané převážně z členských příspěvků vynaloženy účelně
a v největší míře na činnosti autorizovaných osob.
Skladba výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2015 je
v základních kapitolách následující:
• náklady na služby poskytované členům ČKAIT
(29 %);
• režijní náklady kanceláří ČKAIT v oblastech
(14 %);
• náklady na odborné činnosti komisí a oblastí
(13 %);
• náklady na zákonem stanovené orgány, tj. představenstvo, dozorčí rada, stavovský soud, shromáždění delegátů atd. (12 %);
• náklady na odborné a interní časopisy – přispíváme rozhodující měrou na vydávání časopisu
Stavebnictví, dále vydáváme ve vlastní režii časopis ČKAIT Zprávy a informace a roční časopis
ČKAIT Inženýrská komora (11 %);
• základní pojištění AO – jedná se o skupinové
základní pojištění všech autorizovaných osob
v případě pochybení v odborné činnosti (10 %);
• režijní náklady kanceláře ČKAIT v Praze (6 %);
• náklady na vedení účetnictví, daňové přiznání,
poradenství atd. (2 %);
• náklady autorizační rady – stanovené zákonem
a jmenované státní správou (2 %);
• náklady na opravy objektů – v Praze a Brně (1 %).

Z uvedené skladby nákladů vyplývá, že ČKAIT
z příjmu z členských příspěvků od cca 29 000
členů v celkové výši 82,5 mil. Kč, vydává převážnou část zpět svým členům formou nákladů
na pojištění, odborného poradenství, časopisů,
odborných a vnitrokomorových publikací, podílů
na nákladech odborných exkurzí a akcí. Snahou
představenstva je věnovat co nejvíce nákladů
na odborné akce a služby, sloužící co největšímu
počtu členů, a nezvyšovat členský příspěvek. To je
zásada pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015
a docílit toho i pro návrh rozpočtu na rok 2016.
Na sestavení rozpočtu má například velký vliv
pohyb ceny skupinového pojištění všech autorizovaných osob, protože ta se odvozuje od počtu
a výše škod, uplatňovaných členy Komory. V případě, že za sledované období dosáhne výše vyplaceného pojistného stanovené hranice, zvýší se
cena za pojištění vždy v řádech milionů Kč. Proto
sledujeme podrobně jak vývoj nákladů v kapitole
rozpočtu týkající se pojištění, tak také v ostatních
kapitolách.
Pro oblasti ČKAIT v jednotlivých krajích jsou
rozpočtem na každý hospodářský rok stanoveny limity výdajů jak na režijní činnost, tak také
na odborné činnosti. Odborné akce určuje členská
základna oblasti prostřednictvím výboru oblasti.
Proto také na valných hromadách oblastí jsou
předkládány k diskusi návrhy limitů nákladů pro
každou oblast a je možné se k nim vyjádřit, případně nárokovat další výdaje, pokud jsou spojeny
s odbornými akcemi pro členy.

Pro rok 2015 jsou navrženy některé změny, ovlivňující částečně návrh rozpočtu. Na jednání představenstva byly schváleny tyto změny:
• zrušení smluv o zajišťování autorizačních zkoušek s ČSSI a SPS – zkoušky budou jen u ČKAIT
s tím, že pouze některé organizační úkony bude
zadávat externě;
• příspěvky na odborné akce členům ČKAIT budou
nadále poskytovány dle platných pravidel jen
těm, kteří platí plnou výši členského příspěvku, ostatní členové obdrží příspěvek maximálně
do výše 500 Kč za rok;
• ČKAIT navrhne změnu ustanovení zákona
č. 360/1992 Sb. v části týkající se základního
poplatku za zkoušky tak, aby se dosavadních
500 Kč za uchazeče zvýšilo na 3500 Kč – tím
může z ekonomického hlediska dojít k tomu,
že první vstupní členský příspěvek nového člena nebude 6000 Kč, ale stejný jako u ostatních
členů, tj. 3000 Kč; dojde tak k narovnání příjmů
a výdajů v rámci procesu autorizačních zkoušek.
Návrh rozpočtu na rok 2015 bude projednán
na listopadovém zasedání představenstva a předložen k diskusi a schválení na Shromáždění delegátů ČKAIT 21. března 2015 v Praze.
Ing. František Mráz
místopředseda ČKAIT

Autorizační rada ČKAIT nově a v novém složení
Rada setrvala v pozici garanta výkonu
povolání podle zákona č. 360/1992 Sb.
V souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, jmenovala ministryně pro místní rozvoj Věra
Jourová nové členy Autorizační rady ČKAIT pro
tříleté funkční období počínaje datem jmenování
od 1. července 2014. Jmenování nové Autorizační
rady předcházel návrh předsedy ČKAIT Ing. Pavla
Křečka, který byl projednán na zasedání představenstva v únoru tohoto roku a v září ve stejném
roce schválila návrh předsedy ČKAIT na jmenování
předsedy autorizační rady ČKAIT (dále AR) Ing. Miroslava Najdekra, CSc., a do funkce místopředsedy
prof. Ing. Josefa Chybíka, CSc. Následně se zúčastnil
předseda ČKAIT řádného zasedání AR 8. října 2014,
kde představil nově jmenované funkcionáře. V této
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souvislosti přednesl krátký příspěvek k zúčastněným členům AR, který cituji: Na prvním zasedání
Autorizační rady ČKAIT jsem představil staronového
předsedu Ing. Miroslava Najdekra, CSc., a prvního
místopředsedu prof. Ing. Josefa Chybíka, CSc. Zároveň jsem členy AR informoval o výsledcích ankety
na snížení počtů oborů autorizovaných inženýrů.
Znovu byla obnovena otázka, zda by neměly být
základní tři obory: architektura a stavitelství, inženýrské stavby, technické zařízení budov (včetně
technologických profesí). Smyslem mělo být vyjít našim AI vstříc tak, jak je tomu v celé Evropě. K mému
překvapení se rozpoutala obšírná debata, většinou
velmi korektní. Na základě výsledků ankety přijalo
představenstvo rozhodnutí nic neměnit a ponechat
současný stav. Okrajovým, i když ne nepodstatným
důvodem bylo úměrné zastoupení exekutivy v Autorizační radě ČKAIT. V případě zúžení počtu oborů
bychom se dostali do minoritního zastoupení v AR.
Personální složení nové autorizační rady respektuje podmínky stanovené zákonem č. 360/1992 Sb.

s tím, že personální složení je v souladu s v minulosti vydaným vládním usnesením, o zpřísnění dohledu nad profesními komorami, z kterého
vyplynulo, že členem AR ČKAIT a ČKA musí být
zástupci státní správy, v případě ČKAIT se jedná
o Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z důvodu tohoto požadavku doznalo personální složení AR těchto změn:
• Ministerstvo dopravy: Ing. Josef Kubovský –
ředitel Odboru státní správy a územního plánu MD;
• Ministerstvo zemědělství: Ing. Daniel Pokorný – ředitel Odboru státní správy ve vodním
hospodářství a správy povodí MZe;
• Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Marcela
Pavlová – ředitelka Odboru stavebního řádu
MMR;
• Ministerstvo průmyslu a obchodu: Ing. Jan
Skřivánek – Odbor stavebnictví a stavebních
surovin MPO;

z činnosti komory
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• ČKA: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana – Česká
komora architektů.
Výše uvedeným novým členům byly přiděleny tyto
obory v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb.:
• Ing. Karel Dvořáček, garant pro obor technika prostředí staveb (autorizovaný inženýr
pro techniku prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení, autorizovaný inženýr pro energetické auditorství, zaměstnanec STÚ Praha);
• Ing. Josef Reidinger a Ing. Daniel Pokorný,
garanti pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa;
• Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., garant
pro obor mosty a inženýrské konstrukce (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby);
• Ing. Josef Kubovský, garant oboru dopravní
stavby;
• JUDr. Václava Koukalová, garant pro legislativu v rámci autorizační rady (právník);
• Ing. Miroslav Najdekr, CSc., předseda autorizační rady, garant pro obor statika a dynamika staveb (autorizovaný inženýr pro statiku
a dynamiku staveb, autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby, podnikatel);
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• Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., garant pro obor
pozemní stavby, městské inženýrství a požární bezpečnost staveb (autorizovaný
inženýr pro pozemní stavby, energetický
auditor);
• prof. Ing. Josef Chybík, CSc., garant pro obor
pozemní stavby (autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby);
• Ing. Jan Skřivánek, garant pro obor geotechnika a specializaci zkoušení a diagnostika staveb (vedoucí oddělení Ministerstva
průmyslu a obchodu);
• Ing. Jaromír Šišma, garant pro obor technologická zařízení staveb, technika prostředí
staveb, požární bezpečnost staveb a specializaci energetické auditorství (autorizovaný
inženýr pro energetické auditorství, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení
staveb, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění
a vzduchotechnika, zaměstnanec VPÚ DECO
Praha);
• Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana – garant
oboru městské inženýrství;
• Ing. Marcela Pavlová, garant pro legislativu
pro oblast týkající se státní správy (ředitelka
odboru Ministerstva pro místní rozvoj);

• tajemnicí Autorizační rady ČKAIT je Ing. Lenka Zimová, ředitelka kanceláře.
V nejbližším období bude nová autorizační
rada jmenovat nové personální obsazení zkušebních komisí, na základě hodnocení minulých funkčních období. Zejména bude snahou
získat pro práci ve zkušebních komisích odborníky z výrobní a realizační praxe. Pro obor
městské inženýrství byl jmenován garantem
tohoto oboru zástupce komory architektů s cílem navázat těsnější spolupráci s architekty-urbanisty, jejichž činnost je blízko k činnosti
oboru městské inženýrství.
Základním požadavkem na práci nové autorizační rady je udržet vysokou úroveň autorizačního procesu vyznačující se objektivním
hodnocením odborných znalostí uchazečů
o autorizaci.
Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
předseda Autorizační rady ČKAIT

Zasedání Představenstva ČKAIT 20. listopadu 2014
Po předchozím zasedání Představenstva ČKAIT
18. září 2014 se pomalu nachýlil čas předvánoční
a čas před volebními valnými hromadami všech oblastí. Letos již naposled se v tomto roce schází šesté
zasedání Představenstva Komory v tomto volebním
období. Opět se scházíme v zasedací místnosti Komory v Praze. Mimořádně začínáme již v 9.30 hod.,
protože odpoledne je plánována exkurze do UCEEB
(Univerzitní centrum energeticky efektivních budov)
v Buštěhradu. Jednání se rozbíhá úderem 9.30 hod.
podle předem zaslaného programu kontrolou zápisu
a úkolů z předchozího zasedání. Jednotliví zaúkolovaní členové představenstva podávají informaci
o jejich plnění. Ve zkratce: firma Konica Minolta
vyhrála výběrové řízení na digitalizaci archivu Komory, dále bylo jednáno s MPO o změně zákona č.
406/2000 Sb. a s naším pojišťovacím makléřem byly
projednány smlouvy o dílo, kde objednatel smluvně
požaduje řešit nevyplacené dotace jako škody a zároveň tyto škody pojistit. Dle sdělení jsou takovéto
smlouvy nepojistitelné, a tudíž z hlediska zhotovitele nepodepsatelné.
Třetí bod programu je informace o stavu autorizací. Komora má k 19. listopadu 2014 celkem 29 915
členů a 251 žádostí o členství. Usazených autorizovaných osob ze zahraničí je 121 a hostujících 23.
Následuje ekonomický blok. Ekonomický mandatář
seznamuje představenstvo s průběžným hospodařením v roce 2014, které je v intencích navrženého
rozpočtu. Na výdajové stránce dosahuje plnění cca
83 % na příjmové stránce cca 98 %, což je dáno

výběrem členských příspěvků do konce března 2014.
Při čerpání rozpočtu je nutné se zaměřit na oblast
nedaňových výdajů, které bude nutné usměrňovat,
protože všechny tyto výdaje musíme danit a hradit
ze zisku. V rámci tohoto bodu se rozběhla diskuse
o budoucnosti aktivu TZS-TPS a jeho dosavadní garant a organizátor navrhl změnu koncepce tohoto
aktivu.
V rámci návrhu rozpočtu na rok 2015, který je koncipován jako vyrovnaný, se hlasovalo o výpovědi
smluvních vztahů ohledně zajištění autorizačních
zkoušek se SPS a ČSSI – návrh byl přijat. Tímto
krokem dojde k finanční úspoře, Komora bude tyto
zkoušky zajišťovat sama. Bylo doporučeno, aby jednotliví organizátoři komorových akcí konzultovali
předem daňové dopady s ekonomickým mandatářem
a daňovým poradcem Komory. Návrh rozpočtu pro
rok 2015 je již hotov, je koncipován jako vyrovnaný a dolaďují se jednotlivé položky. Nově založený aktiv geotechniků dostal též svůj příspěvek na
činnost. Předseda nás informuje o záměru zastavění
dvora sídla Komory na Sokolské v Praze. Uvažuje se
o zvětšení parkovacích ploch a multifunkčním sálu
pro cca 300 lidí. Na tento záměr bude zpracována
studie proveditelnosti.
O výsledcích hospodaření IC ČKAIT s.r.o. nás informuje zástupce dozorčí rady. Je konstatován soulad
skutečnosti s rozpočtem a předpokládaný zisk za
rok 2014 bude cca 200 000 Kč. Informační centrum
vydává časopis Z+i a elektronický časopis ESB, od
roku 2015 bude vydávat časopis Inženýrská komora

a od roku 2016 se připravuje na převzetí časopisu Stavebnictví. Plánovaný zisk IC pro rok 2015 je
250 000 Kč. O stavu pojištění autorizovaných osob
informuje pojišťovací komise. Škodní průběh díky
připojištění dosahuje cca 70 %, bez připojištění je
to však cca 88 %. Proto cena za pojištění AO pro
rok 2015 zůstává stejná jako v roce 2014. Protože
v roce 2016 nám končí smlouva s naší pojišťovnou,
byl pojišťovací makléř pověřen průzkumem podmínek jiných pojišťoven pro možnost výběru v případě
nedohody se stávající pojišťovnou. Tímto končí ekonomický blok.
Bod 9 programu zasedání byl přesunut za ekonomický blok a jsme obsáhle informováni o výběrovém
řízení na pozici ředitele/ředitelky kanceláře Komory.
Do výběrového řízení se přihlásilo sedm uchazečů.
Všechny přihlášky byly přijaty a jednotliví zájemci byli pozváni na osobní pohovor, kde představili
svoji prezentaci. K pohovoru se dostavilo šest osob.
Výběrová komise nezávisle obodovala jednotlivé
uchazeče a body sečetla. První dva uchazeči měli
shodný počet bodů, proto výběrová komise navrhla
představenstvu, aby se uskutečnilo tajné hlasování o těchto dvou prvních uchazečích. Byly rozdány
obálky a hlasovací lístky. Před hlasováním proběhla diskuse a dotazy k průběhu výběrového řízení
a k jednotlivým uchazečům. Hlasování, sčítání hlasů… a poměrem počtu hlasů 10/5 představenstvo
doporučuje, aby předseda jmenoval ředitelem kanceláře ČKAIT Ing. R. Hnízdila Ph.D.
Dalším bodem zasedání je situace časopisu Sta-
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vebnictví. V poslední době dochází k úbytku inzerce, a proto zástupce vydavatele tohoto časopisu
požádal o navýšení příspěvku na poštovné. Byly
předloženy dva návrhy navýšení: 0,6 nebo 1,2 Kč.
Většinou hlasů byl přijat návrh navýšit příspěvek na
poštovné o 1,2 Kč na 2,4 Kč. V rámci tohoto bodu
se probíral i časopis Z+i, který vychází 4x ročně. Byl
podán návrh na zvýšení počtu ročně vydávaných
čísel i s úpravou počtu stran časopisu v několika
variantách. Tyto varianty doprovázela i finanční
rozvaha. Hlasováním bylo rozhodnuto, že časopis
Z+i bude vydáván 5x ročně se stejným počtem stran
jako doposud. Toto by mělo přispět k aktuálnějším
informacím předávaným našim členům.
Dalším bodem byly autorizační zkoušky. Na minulém zasedání byla odsouhlasena výpověď smluv
s ČSSI a SPS o provádění autorizačních zkoušek.

V tuto dobu tedy Komora bude tuto činnost vykonávat sama – pokud možno se stejnými zkušebními komisaři – a bude mít tento proces zcela pod
kontrolou. Pouze pověří ČSSI v rámci zkušebního
procesu výkonem některých administrativních činností. V lednu nás na všech oblastech čekají volební valné hromady. Je nutno věnovat pozornost
sestavovaní kandidátek do výborů oblastí s tím, že
členové výborů nemohou být od 1. ledna 2015 zároveň členy zkušebních komisí autorizačních zkoušek.
Shromáždění delegátů proběhne 21. března 2015
v Národním domě na Smíchově. Tímto byly vyčerpány všechny body plánovaného programu a začal
poslední bod Různé, kde mají možnost jednotliví
členové představenstva a ostatní účastníci zasedání
vznést jednotlivé připomínky a náměty k další činnosti představenstva a jednotlivých orgánů Komo-

z činnosti komory

ry. Nejdůležitější v tomto bodě byla zřejmě shoda
ČKAIT a ČKA na připomínkách k autorizačnímu zákonu, které byly odeslány na MMR. Dále se objevily
žádosti na oblasti, zda nezaznamenaly připomínky
k řádům Komory. Byl odsouhlasen protestní dopis ke
zdražení přístupu k normám. Bylo schváleno vydání
reprezentativní knihy 10 let Ceny ČKAIT. Byly rovněž
podány připomínky k novele stavebního zákona…
Ostatní návrhy jednotlivých zasedajících jsou uvedeny v zápisu ze zasedání představenstva, který je
k dispozici na webových stránkách Komory.
Ing. Radim Loukota
člen Představenstva ČKAIT
předseda oblasti Pardubice

Plán a záměry Ediční rady ČKAIT
V Z+i 3/14 byla členské základna ČKAIT poprvé
po schválení představenstvem seznámena s Ediční
radou ČKAIT (ER) v novém složení. Nová ER byla
posílena v nejpočetnějších oborech ČKAIT, tj. pozemní stavby (PS – doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš), dopravní stavby (DS – doc. Ing. Jan Pavlíček,
CSc.), technologická zařízení staveb a technika
prostředí staveb (TZS a TPS – Ing. Jindřich Pater). Systematicky byli doplněni stávající zástupci
pro obory PS (doc. Ing. František Kulhánek, CSc.),
TZS (Ing. Vladimír Smrž) a TPS (doc. Ing. Karel
Papež, CSc.). Ediční radu doplňují do kompletního stavu – stejně jako v minulosti – zástupkyně
Střediska vzdělávání a informací ČKAIT (SVI), kolegyně Ing. Šárka Janoušková (PS) a Ing. Renata
Karasová (PS).
V roce 2014 proběhlo první zasedání 16. března
ještě ve starém složení a pod vedením bývalého
předsedy ER doc. Ing. Karla Papeže, CSc. Další dvě
zasedání se konala ve dnech 25. června a 19. listopadu již v novém složení a pod vedením Ing. Jindřicha Patera v pozici nového předsedy ER.
Nová ER si vytyčila pro budoucí období své činnosti nemalé ediční úkoly. Jako hosté se budou
jednání ER zúčastňovat podle potřeby zástupci
orgánů ČKAIT (legislativní komise, komise CŽV,
komise MSP), zástupci IC ČKAIT, garanti oborů
a specializací z Rady pro podporu rozvoje profese – RPRP, popř. vedoucí profesních aktivů PS, DS,
TPS, VHS, SDS, EA a AI ustavených Představenstvem ČKAIT.
Čím se vlastně ER zabývá? Hlavním úkolem ER je
navrhnout, projednat a připravit ediční knižní výstupy nejen pro autorizované osoby, ale i širokou
odbornou veřejnost pohybující se v problematice
výstavby. Organizačně proces zajišťuje SVI ČKAIT.
V červnu 2014 ověřila ER stav edice naplánované
v 1. pololetí roku 2014 a konstatovala, že ediční
plán je plněn. Řadu doporučených titulů, jak je
dále uvedeno, již mají autorizované osoby v kancelářích Komory k dispozici.
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Publikace Stavební kniha 2014 je zaměřena
na problémy činnosti stavbyvedoucího, na stavební deník, dozory při provádění stavby, ochranná
pásma na stavbě a právo stavby.
Publikace Nuselský most je zpracována k 40. výročí zahájení provozu mostu.
Obě publikace byly vydány v úzké spolupráci
s IC ČKAIT a jako reprezentativní výstupy ČKAIT.
Řada jiných publikací slouží praktické potřebě autorizovaných osob, popř. stavebních úřadů.
• Publikace Otvory v panelových domech doplňuje informace uvedené k neodborným stavebním
úpravám v typových panelových domech v současnosti již v on-line systému PROFESIS.
• Publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby zlepšuje orientaci v pokrytí oborů
a specializací autorizačním razítkem, v překrývání oborů i pravidlech pro používání razítek.
• Publikace Příprava vápenných malt v péči o stavební památky realizovaná ve spolupráci s NPÚ
přispívá k citlivému provádění stavebních úprav
u chráněných objektů.
• Publikace Úsměvy v mechanice přináší do problémů výstavby i tolik potřebný nadhled a humor.
Publikace předpokládané pro 2. pololetí 2014
a počátek roku 2015 jsou v plném proudu. Z nejzajímavějších lze jmenovat Technologie stavby vozovek, Navrhování nosných konstrukcí, Diagnostika dřevěných konstrukcí historických staveb nebo
Praktická příručka pro stavbyvedoucí.
V současnosti je velkým dluhem Komory nevydání
publikace zabývající se Smluvními vzory ve výstavbě, ČKAIT byla předběhnuta řadou jiných
organizací, které se s touto problematikou, byť
s různým výsledkem, publikačně již vypořádaly.
Doposud se nepodařilo v této souvislosti aktualizovat RPRP v rámci profesního informačního
systému PR0FESIS ani zásadní metodické pomůcky MP 4.1 Smluvní vztahy v projektové činnos-

ti a MP 4.4 Smluvní vztahy v provádění staveb
a s tím velmi úzce související pomůcky PS 2.1,
2.2 a 2.3 Všeobecné smluvní podmínky. Práce
na těchto výstupech Komory, reagujících na nový
občanský zákoník, intenzivně pokračují v rámci
RPRP tak, aby se dostaly mezi autorizované osoby
v co nejkratší možné době.
Listopadové zasedání ER se zabývalo výhledem
na 1. pololetí roku 2015. Do edičního plánu byly
projednány a schváleny tituly s pracovními názvy
Veřejný prostor v urbanismu, Stavba a katastrální zákon a další. Jako každý rok jsou v edičních
záměrech zařazeny reprezentativní a propagační
publikace vydávané ve spolupráci s IC ČKAIT.
• Publikace Osobnosti stavitelství nabídne výběr
osobností, které v posledních 150 letech významně ovlivnily stavitelství, inženýrskou činnost a architekturu.
• Publikace Stavební kniha 2015 – stavby a požáry poukáže na trvalé nebezpečí požárů staveb;
křest knihy proběhne na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně v dubnu 2015.
• Publikace Deset let Ceny ČKAIT, vydávaná k 10.
výročí zahájení vyhodnocování inženýrských návrhů týkajících se oblasti výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb v ČKAIT, představí
pozoruhodné výstupy činnosti autorizovaných
osob v posledních deseti letech.
V roce 2015 se ER soustředí na vydávání takových
publikací, které budou co největším přínosem pro
členskou základnu ČKAIT. V této souvislosti by ER
ráda oslovila všechny aktivní autorizované osoby a požádala je o předávání nových námětů pro
ediční činnost. Stejná výzva je adresována všem
orgánům ČKAIT, profesním aktivům, pracovním
skupinám, garantům oborů a specializací a odborným komisím Komory.
Ing. Jindřich Pater
předseda Ediční rady ČKAIT

z činnosti komory
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Rada pro podporu rozvoje profese
Vzděláváním ke snižování rizika při výkonu
vybraných činností.
Rada pro podporu rozvoje profese (RPRP) zasedala
v roce 2014 již třikrát, a to v březnu a červnu v KK
ČKAIT v Praze a v září na výjezdním setkání v Ostravě. Zasedáním v červnu zahájila svou činnost
RPRP v novém složení a také s novými cíli.
Postupně došlo k doplnění RPRP o garanty oborů nebo specializací. Obvykle se jedná o vedoucí
stávajících i nově vytvořených profesních aktivů
PS (Ing. Pavel Štěpán), DS (Ing. Martin Mandík),
TZS (Ing. Jindřich Pater), TPS (Ing. Ladislav Čmelík), VHS (Ing. Jiří Švancara), SDS (Ing. Michal
Drahorád, Ph.D.), PBS (Ing. František Chuděj), EA
(Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.), MI (doc. Ing. František Kuda, CSc.), AI (Ing. Karel Vaverka) a právní poradce (Mgr. David Dvořák). Stávající garanti
oborů a specializací byli takto posíleni o garanty
zastupující doposud v RPRP neobsazené obory
a specializace. Ve fázi diskuse v ČKAIT je vytvoření
aktivu Geotechnika.
Současné složení RPRP představuje 31 zástupců
a zahrnuje ve svých řadách i předsedy odborných
komisí ČKAIT, jako jsou KCŽV, KPMSP, LK. Kromě
odborníků z řad ČKAIT jsou v RPRP aktivně zapojeni i kolegové zastupující další organizace,
především IC ČKAIT, ČSSI (Ing. Svatopluk Zídek,
Ing. Pavel Štěpán) a MPO (Ing. Petr Serafín).
Rada nesleduje ve spolupráci s Ediční radou ČKAIT
(ER) pouze vydávání elektronických, popř. tištěných produktů, ale sleduje i vývoj oborů a specializací autorizace ve všech možných souvislostech
s cílem přispět v maximální míře ke vzdělávání
projektantů a stavbyvedoucích a vytvoření co

nejlepších podmínek pro jejich práci. Přiblížením
právních předpisů chce přispět ke snížení rizika
vyplývajícího z výkonu vybraných činností ve výstavbě.
Praktickým výstupem RPRP je profesní informační
systém PROFESIS a v něm prezentované metodické
a technické pomůcky využitelné v praxi AO. Členská základna byla o činnosti RPRP, ER a problematice PROFESIS za rok 2014 detailně informována
v časopise Z+i 3/14.
Od Z+i 3/14 začal vycházet v tomto časopise
seriál PROFESIS – Krok za krokem, který je obsažen i v tomto čísle Z+i 4/14 a bude pokračovat
i v dalších číslech v roce 2015. Seriál by měl více
přiblížit možnosti nabízené v on-line systému zejména novým členům Komory. Stávajícím členům,
kteří jej doposud nevyužívali, se zopakuje široká
nabídka informací, kterou lze na PROFESIS získat.
Ve 2. pololetí roku 2014 začalo v on-line systému
PROFESIS umísťování webinářů, které organizuje
ČKAIT jak v KK ČKAIT, tak i OK ČKAIT (jako první
se takto zapojila OK ČKAIT Olomouc).
Pro zlepšení přívětivosti, přehlednosti a přístupnosti PROFESIS byl ve 2. pololetí roku 2014
změněn design systému a zároveň byl systém
převeden do prostředí HTML. V současnosti již
mohou uživatelé on-line systému PROFESIS využívat přístupu k normám, uváděným v jednotlivých
pomůckách, pokud jsou současně držiteli licence
vydávané pro přístup ÚNMZ.
Rada dbá na to, aby pomůcky zařazené do PROFESIS byly minimálně 2× ročně aktualizovány, pokud
možno původními autory. V roce 2014 bylo takto
aktualizováno přibližně 20 procent metodických
pomůcek.

Na posledním zasedání RPRP v září 2014 v Ostravě bylo současně navrženo k realizaci takřka více
než 20 nových pomůcek. Za připomenutí (prozatím s pracovními názvy) stojí např. pomůcky:
Navrhování nosných konstrukcí, Dokumentace
staveb – Shrnutí, Standardy profesních výkonů
pro projektanty PS, Hodnoty požární odolnosti
stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Databáze
certifikovaných stavebních výrobků, Prvky radonových systémů a Osvětlení.
Nastíněn byl samozřejmě již i výhled pomůcek
na rok 2015, např.: Nové využití území – průmyslové zóny, Geoenvironmentální průzkum, Srážkové
mapy. V následujícím období roku 2015 se Rada
soustředí na zlepšování úrovně a profesionalizaci
odborných činností ČKAIT. Na zasedání RPRP v září
letošního roku v Ostravě byl mimo jiné schválen
dokument Činnost členů Rady v RPRP, který je
pro zlepšení všeobecné informovanosti členské
základny ČKAIT přiložen rovněž k tomuto článku.
Za sledování vývoje v oboru nebo specializaci pro
budoucí období přebírají zodpovědnost garanti
oborů a specializací jako členové RPRP. Od garantů se očekává předkládání návrhů na nové potřebné pomůcky, podávání návrhů na případné autory
nových pomůcek a iniciace potřeby aktualizace
stávajících. S případnými podněty na zpracování
pomůcek je tudíž záhodno se obracet na garanta, který je obvykle i vedoucím profesního aktivu a může podnět projednat na aktivu, doplnit
a předložit jako člen Rady k realizaci v elektronické verzi (RPRP), popř. v knižní podobě (ER).
Ing. Jindřich Pater
předseda Rady pro podporu rozvoje profese

Činnost členů v Radě pro podporu rozvoje profese RPRP
Členové Rady, garanti oborů a předsedové
aktivů, mají definované úkoly.
1. Členové Rady jmenovaní předsedou ČKAIT
k 1. červenci 2014 jsou rozhodujícími představiteli oborů (specializací) ČKAIT.
2. Členové Rady sledují vývoj v oboru (specializaci) a v potřebných souvislostech i vývoj ostatních profesí ve výstavbě, vyplývající pro výkon
vybraných činností autorizovanými osobami.
3. Členové Rady navrhují doplňování právních,
správních a technických informací včetně norem a technických požadavků na stavby, týkajících se jejich oboru (specializace) s cílem přispívat trvale ke zvyšování kvalitativní úrovně
činnosti autorizovaných osob.
4. Členové Rady, kteří jsou současně v pozici zá-

stupců profesních aktivů ČKAIT – PS, DS, VS,
EA, TZS, TPS, SDS, PBS a AI, předkládají Radě
jako garanti oboru (specializace) podněty a návrhy odborníků z jednotlivých aktivů, popř. pracovních skupin pro profesní rozvoj jejich oboru
(specializace).
5. Garanti spolupracují s dalšími členy Rady, kteří
reprezentují orgány ČKAIT, KK ČKAIT vč. odborných středisek SVI, SIT a SLP, IC ČKAIT, informují Radu o závěrech z činnosti těchto orgánů a pomáhají tak formulovat potřeby oboru
(specializace) z hlediska elektronických nebo
knižních výstupů ČKAIT.
6. Garanti v případě potřeby konzultují právní problematiku pomůcek s právními zástupci v Radě.
7. Garanti v případě potřeby prodiskutují připomínky vyplývající z oponentury s autory
pomůcek.

8. Garanti propagují obor (specializaci) prostřednictvím médií vydávaných s přispěním ČKAIT,
jako jsou: Z+i ČKAIT, Stavebnictví, Energeticky
soběstačné budovy apod., i prostřednictvím
případných tiskových konferencí a dalších mediálních vystoupení organizovaných ze strany
ČKAIT.
9. Garanti navrhují ve stanovených termínech
(k 30. červnu a 30. listopadu) aktualizaci stávajících pomůcek PROFESIS. Potřebu aktualizace projednávají s původními, popř. novými
autory.
Projednáno na RPRP v OK ČKAIT Ostrava 10. září
2014.
Ing. Jindřich Pater
předseda Rady pro podporu rozvoje profese
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České stavebnictví v polovině roku 2014
České stavebnictví zaznamenává v roce 2014, poprvé od roku 2008, nečekaný růst výkonu. Na začátku
roku to bylo z důvodů příznivých klimatických podmínek, ale také zvýšením počtu nových zakázek.
Předpokládá se, že v roce 2014 by se měly zastavit
předchozí výrazné propady a rok 2014 by měl být
prvním rokem stabilizace českého stavebnictví.
Ke konci roku se očekává mírný růst celého sektoru,
a to o 0,6–0,7 %, v příštím roce pak o dalších 2,9 %.
Růst počtu stavebních zakázek je pozitivní, přesto
je třeba vycházet ze základny, která vznikla v předchozích letech a byla velmi nízká.
S tabilizace českého
stavebnictví

Problémem sektoru českého stavebnictví je stále
přebytek stavebních kapacit nad poptávkou. Podle
kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2014
se jedná o přebytek až 28 %. Růst stavebnictví
v 1. pololetí roku 2014 je u pozemního i inženýrského stavitelství. Očekávaný vývoj v roce 2014
a 2015 je u velkých i malých a středních firem
pozitivní a očekává se mírný růst. Totéž je i v jednotlivých segmentech, tj. v pozemním a inženýrském stavitelství. Zásoby zakázek jsou u třetiny
společností na čtyři až šest měsíců a jen u čtvrtiny
společenství více než dvanáct měsíců. Vytížení kapacit se pohybuje od 76 do 84 %.

Dlouhodobá stabilizace českého stavebnictví
může nastat tehdy, pokud stát vytvoří koncepci
investiční politiky a oprav. Týká se to zejména:
• celkového nedostatku zakázek;
• nízkých cen veřejných zakázek;
• často se měnící legislativy;
• platební morálky investorů i stavebních společností (platby subdodavatelům).
Faktory dynamiky
stavebnictví v dal š ím období

Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce
stavebnictví. Pořadí priorit ve vývoji struktury stavebních prací je proměnlivé, přesto vývoj by měl
být kvantifikován do budoucna v těchto směrech
výstavby:
• u bytových domů – jedná se o kvantifikaci potřeby nové výstavby bytů na období např. deseti
let;
• v dopravní infrastruktuře:
– zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravní
infrastruktury,
– odstranění zanedbanosti v oblasti údržby dopravní infrastruktury,
– modernizace železničních koridorů a výstavba
nových úseků dálnic a rychlostních komunikací, zejména ve vazbě na transevropské dopravní sítě,

– přestavba velkých železničních uzlů,
– zvyšování kvality a parametrů vnitrozemských
vodních cest;
• u inženýrských, ekologických a energetických
staveb kvantifikovat oblasti:
– vodohospodářských staveb (vodních cest,
protipovodňová opatření, čištění odpadních
vod),
– liniových staveb (potrubní řady a zásobníky,
energetické rozvody, teplovody),
– energetických staveb (elektrárny, teplárny,
obnovitelné zdroje, spalovny);
• u revitalizací památkových objektů – opravy památek, rekonstrukce objektů za použití nových
materiálů, remodelací či přestavbou.
Kvantifikace priorit v uvedených oblastech
a vyčlenění financí pro dlouhodobý vývoj může
stavebnictví zajistit rovnoměrnost a naplnění
kapacit.
Ing. Josef Mitrenga
předseda Komise MSP ČKAIT

Třicátý třetí aktiv TZS a TPS opět nezklamal
Aktiv otevřel aktuální téma kontroly
spolehlivosti konstrukcí a odstraňování staveb.
V Z+i 2/2013 byla členská základna v tehdejším
rozsáhlém článku informována o činnosti aktivu
technologů strojních profesí a techniků prostředí
staveb u příležitosti třicátého výročí konání tohoto profesního aktivu. Výročí představovalo – při
schůzkách dvakrát ročně – celkem patnáct let
činorodé práce odborníků z obou oborů, tedy
z druhé nejpočetnější skupiny v ČKAIT po oboru
pozemních staveb. Jednáními aktivů prošli nejen
AO z mnoha dalších oborů Komory, ale i početná
skupina přednášejících z VŠ, představitelů ministerstev a zástupců odborných firem. Společná
diskuse komorových záležitostí, rozbory právních
předpisů a řešení mnohdy třecích problémů mezi
obory a specializacemi na stavbách se staly dobrým startovacím bodem pro vznik dalších, tolik
potřebných profesních aktivů oborů PS, DS, VHS,
SDS, PBS, EA a AI.
Aktiv TZS a TPS i nadále pokračuje na vysoké
úrovni nastavené v minulosti. Jeho členy jsou
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podle diskutované problematiky i nadále představitelé orgánů ČKAIT, představitelé odborných komisí ČKAIT (Komise CŽV, Komise MSP,
LK), zástupci zkušebních komisí i vedoucí nově
ustavených profesních aktivů. Vítanými účastníky jsou zejména zástupci odborných organizací, z nichž za připomenutí stojí např. TIČR
(vyhrazená technická zařízení), Unie výrobců
výtahů (zvedací a dopravní zařízení), GŘ HZS
(požární bezpečnost staveb), Asociace pro využití tepelných čerpadel (netradiční zdroje),
Česká společnost pro sluneční energii (fotovoltaika), Český úřad zeměměřičský a katastrální
(katastrální zákon) atd.
Čas je neúprosný a letí jako voda. Aktiv měl
22. až 23. října 2014 další zajímavé výročí.
V hotelu Vivaldi v Rančířově se konal na podzim
již jeho 33. ročník. I tentokrát byla zařazena
velice aktuální témata, a sice Kontrola spolehlivosti konstrukcí a téma Bourání, likvidace
a odstraňování staveb. Program umožnil probrat
tyto záležitosti nejen z pohledu právních předpisů, ale i z pohledu zavedené, někdy správné,
někdy nesprávné praxe.

Kontrolu spolehlivosti rozebral ve svém vystoupení vyčerpávajícím způsobem člen aktivu Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., z firmy NOVING
OK s.r.o. v Ostravě. Kontrola spolehlivosti
konstrukcí citovaná v § 110 odst. 2 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je
dále rozvedena ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v příloze č. 5, kterou se
stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace
pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního
povolení, kde v části D. 1.2 – Stavebně konstrukční řešení se požaduje plán kontroly spolehlivosti konstrukcí. Tato oblast byla přiblížena
členské základně Komory již v právní rubrice Z+i
1/2014, a to včetně vyjádření MMR ČR, a aktiv
se k ní vrátil s ještě větší důkladností ve vazbě
na ČSN EN 1090-1, 2, ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN
73 26 03 a ČSN 73 26 04. Poslední známé případy tragických událostí vzešlých z pádů mostů
ve Studénce a ve Vilémově nutnost podobného
rozboru jenom posílily. Z těchto důvodů zazněl
na aktivu neoficiálně i názor soudního znalce
Ing. Petra Osičky z firmy INFRAM a.s. v Praze,
vystupujícího ve zmiňovaných kauzách. Přizván
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do diskuse byl i zástupce VÚPS v Praze Ing. Oldřich Pilař.
Nikoliv náhodou byl přizván do aktivu i spoluautor právě ČSN 73 26 04 Ocelové konstrukce –
Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb (netýká se mostních
konstrukcí, pro které platí ČSN 73 26 03)
Ing. Vladimír Janata, CSc., z firmy Excon, a.s.,
v Praze. Z jeho velmi kvalitního vystoupení s názvem Atmosférická stanice Křešín – prezentace
nového příhradového kotveného stožáru o výšce 250 m, určeného výhradně pro vědecké účely
v oboru atmosférického výzkumu (monitoring
skleníkových plynů, kvality ovzduší – aerosolů,
reaktivních plynů a dalších meteorologických
parametrů), vyplynula řada podnětů pro následující rozsáhlou diskusi.
Je dlužno připomenout, že se jedná o kolegu,
jehož záměry jsou prakticky každý rok nejen
přihlašovány, ale i vyhodnocovány na předních
místech soutěže Cena ČKAIT a Stavba roku.
Stejným dílem přispěla k tématu ocelových konstrukcí mediálně známá stavba Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku – projektové a realizační
zabezpečení stavby mezi stanicemi Pec pod
Sněžkou – Růžová Hora – Sněžka, schvalovací
režim, uvádění do provozu a první provozní
zkušenosti od zahájení užívání nové čtyřmístné kabinové lanové dráhy. Rozbor akce přednesl
Ing. Miloš Pařízek z firmy Trento s.r.o. v Hradci
Králové.
I tato stavba byla úspěšně zařazena do soutěže
Stavba roku 2014.

Z+i 4/14
Odstraňování staveb ve vazbě na § 128 až § 130
stavebního zákona prezentoval majitel firmy
MRÓZEK z okolí Třince – Bystřice Bohuslav Mrózek. Ten hovořil o zvláštnostech demoličních
prací, variantách technologických postupů,
BOZP, PO a ŽP na staveništi, azbestu a další nebezpečných látkách, recyklaci materiálů a využití
kovového odpadu, práci ve výškách, projektové
přípravě a jejích nedostatcích, schvalování dokumentace bouracích prací (příloha č. 8. vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), předávání staveniště po demolici pro plánované využití a pozici dotčených orgánů.
Vítané zpestření na jednání odborníků v Rančířově představovalo vystoupení zástupců oboru
VHS Ing. Oldřicha Neumayera, CSc., a Ing. Jiřího
Švancary z firmy Pöyry Environment a.s. z Brna,
mimo jiné nového vedoucího aktvu VHS, kteří
prezentací vodních děl na českých řekách, a to
ve vazbě na výrobu elektrické energie, přiblížili
tento obor strojním a technickým profesím oboru
TZS a TPS.
Po oba dny konání aktivu probíhala prezentace
a praktická ukázka variant snímacích zařízení
evidujících docházku na stavbách s možností
přístupu přes karty, rozpoznávače obličejů, internet, chytré mobilní telefony apod.
Zařízení Docházkový systém na stavbách instaloval na vstupu do konferenční místnosti, odprezentoval a na otázky odpovídal Ing. Miroslav
Kočí z firmy ConVision, s.r.o., v Praze. Účastníci aktivu obdrželi pro možnost vstupu/výstupu
z místnosti (v tomto případě jakoby ze stavby)

tzv. ID kartu sloužící i jako vzpomínka na účast
na této prezentaci.
V kuloárech profesního aktivu v rámci přestávkových a večerních diskusí se probírala
i neoficiální, ale velmi aktuální témata. Mezi
ně patří jistě i novelizace elektrovyhlášky
č. 50/1978 Sb., stav novely stavebního zákona,
zákona o veřejných zakázkách, zákona o hospodaření energií, zákona EIA, hrozící novela občanského zákona apod.
Postoj orgánů ČKAIT k těmto předpisům právě
pro vyvolání této neformální debaty přednesli
organizátoři profesního aktivu místopředseda
ČKAIT Ing. Jindřich Pater a vedoucí Střediska
vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Šárka Janoušková hned na úvod profesního aktivu. Na závěr
rovněž zhodnotili průběh celého dvoudenního
jednání. Poděkování patří nejen organizátorům,
ale i všem přítomným, kteří ve velkém počtu
cca šedesáti účastníků (přičemž takřka dvacet
účastníků bylo omluveno s ohledem na nemoc)
potvrdili opodstatněnost odborných setkávání
v oborech a specializacích Komory.
Příštímu eventuálnímu jednání aktivu v roce
2015 popřejme do další práce mnoho skvělých
nápadů a témat přinášejících členům ČKAIT co
nejaktuálnější informace, snižující vysoké riziko
jejich zodpovědné práce na úseku ochrany veřejných zájmů při projektování nebo provádění
staveb.
Ing. Jindřich Pater
garant aktivu TZS, TPS a místopředseda ČKAIT

Povodně a hospodaření s dešťovými vodami
První celostátní konference Povodně
a hospodaření s dešťovými vodami
se uskutečnila 24. a 25. září 2014
v Českých Budějovicích.

vební, Swietelsky stavební s.r.o., Povodí Vltavy Praha, Sweco Hydroprojekt, SKANSKA a mediální partner Vodní hospodářství. Bez jejich
pomoci a podpory by se nemohla konference
uskutečnit.

Česká společnost vodohospodářská ČSSI se
rozhodla uspořádat první konferenci Povodně
a hospodaření s dešťovými vodami. Jedná se
o celospolečensky významnou problematiku,
ke které se budeme neustále vracet, neboť voda
nás provází celý život, ať v tom dobrém, nebo
špatném slova smyslu. Bez vody není života.
Garant akce Ing. Bohumil Kujal přivítal všechny přítomné z celé České republiky, zdůraznil
celospolečenský dopad povodní a potřebu hospodaření s dešťovými vodami, poděkoval firmám
za odborné partnerství a organizacím, které
poskytly záštitu nad konferencí. Záštitu nad
konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR, Jihočeský kraj, SM České Budějovice,
Český svaz stavebních inženýrů a Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků. Odborné
partnerství poskytlo ČVUT Praha, Fakulta sta-

První den konference zahájil Ing. Miroslav Joch,
1. náměstek primátora statutárního města České
Budějovice. Ve svém uvítacím projevu uvedl,
jaké škody dosud způsobily a ke kolika obětem na lidských životech došlo vlivem povodní
od roku 1997. Do loňského roku 2013 byly zaevidované škody ve výši 190 mld. Kč a 135 obětí na lidských životech. Bohužel musíme konstatovat, že mnoho škod a ztrát lidských životů
bylo zbytečných a ovlivnila je nesprávná lidská činnost. Protipovodňová ochrana postrádá
komplexnost a dostatečný výhled do budoucna.
Dodržování zákonů by mělo být samozřejmostí,
ale hlavně bychom měli respektovat zákony přírody, kterými se musíme řídit, ať chceme nebo
ne. Součástí každé projektové dokumentace by
měla být protipovodňová ochrana. Je to prvotní
předpoklad trvale udržitelného rozvoje.

F unkce p ř ehrad a nádr ž í
za povodní

Přednášku Funkce přehrad a nádrží za povodní přednesl doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
V představách mnoha občanů jsou přehrady na tocích od toho, aby zabraňovaly jen povodním. Dokonce někteří vodohospodářští pseudoodborníci by
chtěli, aby přehradní prostory zůstávaly prázdné
a naplňovaly se jen při povodních. Téměř všechny
přehrady a nádrže na tocích jsou víceúčelové: zajišťují protipovodňovou ochranu, vyrábějí elektrický
proud ve špičkách, vyrovnávají průtok na tocích, dodávají vodu pro vodárenské nebo zavlažovací účely,
slouží rekreaci, sportovnímu rybolovu, vodním sportům, lodní dopravě a mnoha dalším účelům. K přehradám na tocích lze namítat, že zatopily mnoho
pozemků, stavebních památek, objektů občanské
vybavenosti a dalších zařízení a staveb.
Proti tomu nutno konstatovat, že se vytvořily objekty nevyčerpatelného energetického potenciálu, došlo k ochraně velkých sídelních celků proti
povodním, vybudovaly se nové zdroje pro úpravu
pitné vody, zavlažování a vytvořily se zcela nové
oblasti využitelné pro veškeré obyvatelstvo. Dnes
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si nedovedeme představit vodní sporty, rekreaci u vody, sportovní rybolov a další činnosti bez
existence přehradních nádrží (vodní nádrže Lipno,
Orlík, Slapy, Nechranice, Vranov, Kníničská přehrada, Slezská Harta a další), které spoluvytvářejí
nové prostory životního prostředí. Z pohledu protipovodňové ochrany lze přehrady a vodní nádrže
na tocích zařadit do vodních staveb, které do jisté míry akumulují povodňové vody a retardují
povodňové vlny. Velice zjednodušeně řečeno, při
povodních se manipuluje s přitékající a odtékající
vodou v nádrži z centrálního dispečinku dle přesně stanoveného provozního a povodňového řádu.
Tímto způsobem se snižuje náraz povodňové vlny
a dochází k vyrovnávání průtoků vody pod přehradou. Retenční prostory přehradních nádrží nejsou
tak velké, aby mohly zachytit veškerou povodňovou vodu, proto mohou pouze snížit a retardovat
maximální průtok povodňových vod. I když Česká
republika není typická pro výstavbu přehrad na tocích, máme vltavskou kaskádu, na níž jsou vodní díla světových parametrů (VD Lipno, VD Orlík),
a na Moravě přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
Stráně. Do budoucna musíme počítat s budováním
omezeného počtu dalších přehrad.
S to padesát let od zalo ž ení
prvního in ž en ý rského spolku
v česk ý ch zemích

Ing. Svatopluk Zídek, past-prezident Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) v Praze, promluvil
o výročí založení prvního inženýrského spolku
v českých zemích. V Plasích se 16. října 2015
uskuteční mezinárodní konference Spolupráce
sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi. Tato konference bude významnou akcí v programu akcí Plzeň 2015 – Evropské
hlavní město kultury a bude rovněž oficiálním zahájením odborné konferenční vzdělávací činnosti
Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v klášteře Plasy. Akci pořádá ČSSI
a ČKAIT a záštitu nad ní převzal ministr kultury ČR
Mgr. Daniel Herman a také Mgr. Marian Jurečka,
ministr zemědělství ČR, byl požádán o záštitu nad
konáním konference. Na mezinárodní konferenci
budou přizváni: Maďarská inženýrská komora, Polská komora stavebních inženýrů, Rakouská komora
inženýrů a architektů, Saská inženýrská komora,
Slovenská komora stavebních inženýrů, Slovenský svaz stavebních inženýrů a VBI Deutschland
(Svaz poradních inženýrů Německa). V rámci oslav
150. výročí založení prvního inženýrského spolku
v českých zemích se připravuje vydání almanachu
o historii a současné činnosti ČSSI. Do almanachu přispěje i Česká společnost vodohospodářská
ČSSI, která v době konání konference oslaví osm
let od svého založení.
L o g istika povod ň ov ý ch
katastrof

O logistice povodňových katastrof promluvil
RNDr. Tomáš Faruzel. Přednáška zahrnovala pro-
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Uvítací panel konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami (foto: Bohumil Kujal)
blematiku vyskytující se bezprostředně při povodni a po ní. Stejně jako v ostatních přednáškách,
i v této bylo zdůrazňováno, jak souvisí ochrana
před povodněmi s osvětou obyvatel. Poskytování
včasných informací o stavu na horních tocích,
informace od ČHMÚ, to vše rozhoduje o úspěšnosti preventivních opatření na dolním toku.
Nejvýznamnějším preventivním opatřením by
bylo v územních plánech zakázat výstavbu obytných domů, občanské vybavenosti, výrobních
nebo skladovacích ploch. Dlouhotrvající deště
mohou vytvářet povodňovou vlnu postupně a jinak se vytváří povodeň vzniklá ledovou zácpou.
Nevyzpytatelné jsou tzv. bleskové povodně,
u nichž nelze předpovídat ani místo výskytu, ani
intenzitu srážek. V současné době se objevuje
nový nebezpečný fenomén, a tím je nebezpečí teroristických útoků na přehrady, vodojemy
a další objekty. Toto nebezpečí by se nemělo
podceňovat a vodohospodářsky významné objekty by měly být chráněny stejně jako jaderné
elektrárny.
Z vládání povod ň ov ý ch rizik

Autoři této přednášky, Ing. Jaroslav Beneš
a Ing. Kateřina Koudelková, se včas omluvili,
ale prezentaci dodali na CD. Uvedený příspěvek se zabývá převážně Směrnicí 2007/60/ES,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Je samozřejmé, že tato směrnice má návaznost na zákon č. 254/2001 Sb.,
zákon o vodách (vodní zákon) a na vyhlášku
č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik.
R ealizace protipovod ň ov ý ch
opat ř ení

Ing. Jiří Pechar a Ing. Jan Šimůnek referovali
o realizovaných protipovodňových stavbách
Povodí Vltavy s. p. v Jihočeském kraji. Celkový
objem IN na Prevenci před povodněmi (I. + II.
etapa) od roku 2002 do 2014 činil 15,7 mld. Kč.
Z toho zajišťovalo Povodí Vltavy s. p. 51 akcí realizovaných v letech 2002 až 2014 za 2,3 mld. Kč.

Jsou to protipovodňové stavby převážně v intravilánu, ale také ve volné krajině.
P rotipovod ň ové hráze ,
zku š enosti z poruch
a současné nároky na jejich
bezpečnou v ý stavbu

Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., ve své přednášce
promluvil o odhadech, které říkají, že celosvětově
výše škod vlivem povodní za rok dosahuje cca 330
mld. Kč a 14 000 úmrtí. Dále rozdělil povodně do tří
druhů – povodně vzniklé velkoplošnými a vytrvalými dešti, pak povodně z jarního tání a v poslední
době nás nejvíce trápí povodně bleskové. Zatímco
u prvních dvou druhů lze stav zvedání hladin vodotečí nebo nádrží monitorovat a s dostatečným
předstihem hlásit varování o možnosti nebezpečí
povodně do níže položených území, u bleskových
povodní je předpověď téměř nemožná, intenzita
deště nepředvídatelná, stejně jako časté fatální
následky. Nejčastější ochranou proti povodním
bývají protipovodňové hráze a bohužel na nich
se vyskytují poruchy nejčastěji. Bezpečnost hrází
vodních nádrží zajistí pravidelná a kvalitní údržba,
případný technicko-bezpečnostní dohled, monitoring stavů hladin a u velkých nádrží možnost manipulace s výškou hladiny.
P ovod ň ová pro g nostika

Povodňovou prognostikou se zabýval Mgr. Tomáš
Vlasák, Ph.D. Bez předpovědní služby si v současnosti nelze představit protipovodňovou ochranu.
Předpovědní služba je zakotvena ve vodním zákonu č. 254/2001 Sb., § 73, čl. 1 a 2. Protipovodňovou ochranu tvoří preventivní opatření (znalost
záplavových území, existence povodňových plánů,
vybudovaná protipovodňová opatření a aktivní
předpovědní služba) a v době existence povodní
operativní opatření (vyklízení zátopových území,
evakuace zvířat a osob, ovlivňování odtokových
poměrů). Lokální přívalové zátopy (bleskové povodně), se vyznačují velkou přívalovou srážkou
na malém území, extrémně rychlým nástupem povodňového stavu, příval vody jde i mimo koryto
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vodoteče a dochází i k sesuvům půdy, čímž vznikají
obrovské škody a ztráty na životech.
H ospoda ř ení s de š ť ov ý mi
vodami v intravilánu

O hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu
promluvil Ing. Jiří Vítek. V zastavěné oblasti (intravilánu) je hospodaření s dešťovými vodami (HDV)
nesmírně důležitá, ale zanedbávaná činnost. HDV
nutno chápat jako systém. Hlavním smyslem HDV
by mělo být vytváření systémů opatření k ochraně
zdraví obyvatel sídelního útvaru a jejich majetku
před záplavami, a to způsobem blízkým přírodě.
HDV by mělo eliminovat intenzitu odtoku a snižovat množství odtékající vody do kanalizace nebo
přímo do vodotečí a tím podporovat udržitelný
rozvoj sídelního útvaru. Vytvořením decentralizovaného systému odvodnění (DSO) pro celé územní
celky by se mohl vytvořit systém s mnohem nižšími
dimenzemi potrubí dešťového odvodnění na dešťové kanalizaci a na jednotné kanalizaci by mohly být
menší profily odlehčovacích kanálů. Je samozřejmé, že DSO by bylo nutno budovat i na soukromých
pozemcích a že objekty pro akumulaci a nakládání
s povrchovými vodami jsou vodní díla (viz zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách), což nekoresponduje
s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území. TNV 75 90 11 Hospodaření se
srážkovými vodami vešla v platnost 1. dubna 2013.
Tato dlouho očekávaná norma pro vodohospodářské prostředí je určena projektantům pro návrhy
odvodnění velkých i malých nemovitostí v urbanizovaných celcích. Koncepci povrchového odvodnění odtoku srážkových vod na svém katastrálním
území dle zásad HDV by si mělo zajistit každé město. Výklad legislativy v oblasti HSV je však nejasný,
vymahatelnost nejednoznačná. S aplikací principů
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HSV nejsou zkušenosti, norma platí krátce. Schvalování, povolování a předávání objektů do provozu
neodpovídají způsobům blízkým přírodě.

zpoplatnění a vypouštění do jednotné kanalizace
je zpoplatněno, bez ohledu na nízké nebo žádné
znečištění dešťové vody.

H ospoda ř ení s de š ť ov ý mi
vodami v e x travilánu

K oncepce protipovod ň ové
ochrany v  P obečví

Hospodařením s dešťovými vodami v extravilánu se
zabýval prof. Ing. Jan Šálek, CSc. Podmínky odtoků
vody a hospodaření s ní je podstatně jiné, než v zastavěné, urbanizované oblasti. Podstata hospodaření
s dešťovou vodou v extravilánu je však jako v intravilánu, tj. zadržování vody v místě jejího spadu a ochrana majetku před povodňovými škodami. Existuje však
další faktor a tím je sucho, což možno pokládat také
za součást hospodaření s dešťovými vodami. Období
sucha neumíme předvídat ani co do intenzity, ani co
do jeho trvání, proto je zadržování vody v místě spadu tak důležité. Problematika povodní a hospodaření
s dešťovými vodami se týká také legislativní oblasti.
S touto problematikou se musí zabývat celá společnost, ne pouze vodohospodáři.
P rávní otázky hospoda ř ení
de š ť ov ý mi vodami

JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D., ve svém příspěvku uvedl
legislativní rozdíly mezi srážkovou vodou a dešťovou vodou. Objasnil některé nejasnosti v nakládání
s vodami (vodní zákon č. 254/2001 Sb.), ve vymezování stavebních pozemků (vyhláška č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území),
v požadavcích na stavby, z nichž odtékají srážkové vody (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby). Legislativa komplexně neřeší hospodaření se srážkovými vodami a jejich vypouštění nepodléhá vodoprávnímu povolení. Dále
uvedl, že vypouštění srážkových vod nepodléhá

Koncepci protipovodňové ochrany v Pobečví přiblížil Ing. David Fína. V povodí Vsetínské a Rožnovské
Bečvy došlo v roce 1997 k mimořádným povodňovým škodám. Povodí Bečvy patří v ČR z hlediska
povodňových rizik k nejexponovanějším, a přesto
nedošlo dosud k adekvátní nápravě. Týká se to
měst Přerova, Teplic nad Bečvou, Hranic, Lipníku
nad Bečvou, obce Troubky, Týna nad Bečvou a Rokytnice.
Z ákladní koncepce
protipovod ň ov ý ch opat ř ení
v krajin ě

Příspěvek Základní koncepce protipovodňových
opatření v krajině zaslal doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., a podává v něm přehled výrazně zvýšené
frekvence povodňových situací v českých zemích
v současnosti a jejich souvislost s historickými tzv.
malými pluviály. Vyznačují se obdobím několika
desítek let relativního povodňového klidu, načež
nastupují období trvající několik desítek roků se
zvýšenou četností povodňových situací a nazývají
se malé pluviály (z lat. pluvialis = deštivý).
CD s přednáškami z konference obdržíte
na cssi@csvh.cz
Ing. Bohumil Kujal
místopředseda České společnosti
vodohospodářské ČSSI

Setkání na hranici 2014
Každé dva roky pořádá ČKAIT a ČSSI ve spolupráci
s SKSI a SZSI setkání zástupců inženýrských komor
s cílem vyměnit si zkušenosti o fungování organizací v jednotlivých zemích, ve vazbě na legislativu,
která činnost komor a svazů bezprostředně ovlivňuje a má přímý dopad na jejich členy. Jedná se
i o společenskou událost, kde dochází k neformálnímu navázání přátelských vztahů mezi účastníky
setkání. Pravidelná setkávání jsou nazvána Setkání
na hranici. Letošní deváté setkání organizačně zajišťovala oblast Ostrava. Místem pro setkání se stalo krásné prostředí Velkých Karlovic v hotelu Horal.
Setkání proběhlo od pátku 19. září 2014 do neděle
21. září 2014.
Po individuálním příjezdu a ubytování v hotelu Horal následovalo oficiální přivítání delegací a společná večeře. V průběhu večeře se uskutečnila neformální diskuze k plánovaným, předem stanoveným
tématům.

Naši slovenští kolegové na setkání v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích
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Sobota byla věnována exkurzi do Velkých Karlovic
– prohlídce muzea, kostela a návštěvě Soláně. Prohlédli jsme si galerii Zvonice a ateliér u Hofmanů.
Pro veškeré prohlídky byl zajištěn odborný průvodce a výklad.
Odpoledne po návratu do hotelu se diskutovalo
na téma připravovaných zákonů – stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek a autorizačního zákona, které se v současné době připravují

v obou zemích. V osobním volnu využili hosté nabídky hotelu na relaxaci ve wellness. Po večeři následovala volná zábava s doprovodem živé hudby.
Celkem se setkání zúčastnilo čtyřicet pět hostů.
Delegaci ČKAIT vedl Ing. Pavel Křeček, předseda
ČKAIT. Nepřítomného Ing. Pavla Štěpána, prezidenta ČSSI, zastupoval doc. Ing. František Kuda,
CSc. – viceprezident ČSSI a předseda ČSMI ČSSI.
Delegaci SKSI vedl prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír

Benko, PhD. – předseda SKSI a delegaci SZSI vedl
Ing. Juraj Nagy, PhD. – prezident SZSI.
Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblasti Ostrava
Ing. Svatopluk Zídek
past-prezident ČSSI

Setkání Malé V4 a konference Industriální stopy 2014 v Ostravě
V letošním roce byla oblast ČKAIT v Ostravě
vystavena opravdu silné zatěžkávací zkoušce.
Kromě běžné administrativy a odborné činnosti
měla za úkol připravit dvě významné mezinárodní akce v rozmezí tří týdnů. Tou první bylo setkání regionálních zástupců inženýrských svazů
a komor zemí V4 (tzv. Malá V4) v termínu od 28.
do 30. srpna a tou druhou Setkání na hranici
s našimi slovenskými kolegy ve dnech 19. až 21.
září. Přestože se přípravě obou akcí oblast začala věnovat již od května, měla až do posledních
dnů před zahájením obou akcí opravdu co dělat.
M alá V 4

Setkání delegací inženýrských organizací z Krakova, Miškolce, Trnavy, Košic, Karlových Varů
a Ostravy probíhá cyklicky každoročně v jedné ze zemí V4. V loňském roce se uskutečnilo
v maďarském Egeru, kde byl mimo jiné aktualizován systém pořadatelů tohoto setkání. Organizátorem setkání v roce 2015 bude Slovensko, v roce 2016 Polsko, v roce 2017 Maďarsko
a v roce 2018 opět ČR. Nositelem organizace
setkání v roce 2018 bude oblast Karlovy Vary
a Ostravští budou spoluorganizátory. Letos se
tedy v roli spoluorganizátorů ocitli kolegové z Karlových Varů. Kromě komor stavebních
inženýrů, vytvořených ze zákona, ze zemí V4
(ČKAIT, MMK, PIIB a SKSI) se setkání zúčastnily
i delegace inženýrských svazů (ČSSI, PZITB).
První den se uskutečnilo pracovní setkání delegací, ve kterém informovali vedoucí delegací
z jednotlivých měst o dění v národních komorách a svazech. Druhý den byl celý věnován
jednání a mezinárodní konferenci Industriální
stopy 2014 / Čtvrt století poté. Závěrečný, třetí
den se uskutečnila odborná exkurze – prohlídka
stavebních zajímavostí Ostravy a fárání na Dole
Jeremenko. Závěrečný večer s podpisem společného prohlášení se uskutečnil v harendě Barborka na Landeku v Ostravě.
I ndustriální stopy / Č tvrt
století poté

Spojit setkání Malé V4 s účastí delegací na mezinárodní konferenci byl výborný nápad, který nejen stanovil odbornou náplň setkání, ale
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prakticky předurčil i místo konání v Dolních
Vítkovicích.
S ohledem na to, že mezinárodní konference se
stala prestižní záležitostí, podílelo se na její
přípravě šest odborných organizací: Industriální stopy o.s., Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Národní památkový
ústav – GŘ Praha, Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska a oblast ČKAIT Ostrava. Záštitu nad konferencí převzali tři ministři – ministr kultury ČR, ministryně pro místní
rozvoj ČR a ministr průmyslu a obchodu ČR.
Vlastní organizaci konference zajistila agentura Smart Communication s.r.o., reprezentovaná
panem Jiřím Hlinkou. Partnery konference se
staly subjekty: Generální partner – VÍTKOVICE,
a.s., Dolní oblast Vítkovice, hlavním partnerem
byl Metrostav Development, a.s. Mediálními
partnery byla periodika Respekt, Literární noviny, časopis Stavebnictví, Český rozhlas Radio
Wave, Zprávy památkové péče, Pro památky,
Protišedi.cz, Architekt.
Vlastní konference byla rozdělena do čtyř bloků, které civilně moderoval Petr Vorlík. V prvním bloku Průmyslové dědictví a stát vystoupili
zástupci tří ministerstev – Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
průmyslu a obchodu – i agentury CzechInvest.
S výjimkou zasvěceného příspěvku náměstkyně
ministra Anny Matouškové z Ministerstva kultury získali posluchači v sále pocit, že průmyslové dědictví není pro přednášející živé téma.
Druhý blok nazvaný Shodná zkušenost, V4,
TICCIH vyplnily příspěvky kolegyň a kolegů
z okolních zemí, tj. Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Místy pesimistické zkušenosti
z péče o průmyslové dědictví, blízké situaci
v ČR, vyvážily ukázky pozitivní a profesionální
práce kolegů ze Saské inženýrské komory a Durynské inženýrské komory, navíc významně podporovaných státní správou. Posluchače zaujala
především informace o téměř dokončeném projektu IBA Lausic 2010, při kterém bylo obrovské území bývalých povrchových dolů Dolní
Lužice přeměněno na novou kulturní krajinu
s množstvím jezer.
Třetí blok s názvem Proměny situace uvedla ředitelka Národního památkového ústavu

Ing. arch. Naďa Goryczková. V souhrnném příspěvku zmapovala péči o industriální dědictví
z pohledu tuzemské památkové péče a nastínila možnosti zlepšení práce ústavu v nejbližší
době, mimo jiné také díky novému Metodickému centru technických památek a industriálního dědictví NPÚ, které právě vzniklo v ostravském středisku. Jan Zikmund z Výzkumného
centra průmyslového dědictví předestřel před
posluchače tvrdou realitu současného stavu
(ne)péče o průmyslové dědictví v ČR. V příspěvku Co si bouráme upozornil mimo jiné
na nedávné barbarské likvidace skvostných
industriálních textilek v Mostku, Bystřanech
a nejnověji i v Prostějově. Pozitivně uzavřel
třetí blok PhDr. Benjamin Fragner informací
a pozváním na výstavu Industriální topografie/architektura konverzí 2014–2015, ke které Výzkumné centrum průmyslového dědictví
vydá i stejnojmennou publikaci.
Poslední blok se věnoval povzbudivým informacím od majitelů a správců budov průmyslového
dědictví. Ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr vzpomenul na Sekci ochrany
průmyslového dědictví, u jejíhož vzniku v roce
1986 stálo právě NTM, i na další aktivity muzea
spojené s péčí o průmyslové dědictví – aktuálně na rekonstrukci pivovaru v Plasích, kde bude
zřízeno Centrum stavitelského dědictví NTN,
a přípravě Národního železničního muzea v prostoru Masarykova nádraží. Ředitel strategie
firmy VÍTKOVICE a.s. představil plány firmy při
pokračování oživení Dolních Vítkovic, včetně
připravovaných projektů novostaveb. Miroslav
Lapka z JČU v Českých Budějovicích se v této
souvislosti zabýval socio-kulturním chováním
společnosti na konci industriální doby.
Konferenci uzavřel a všem účastníkům za organizátory poděkoval Ing. Svatopluk Zídek.
Na úplný závěr byla ještě podepsána smlouva
o spolupráci ČKAIT a ČSSI s NPÚ. Podrobnou
informaci o nové smlouvě naleznete v následujícím článku pod titulkem Nová smlouva
o spolupráci s památkáři. Celodenní sezení
v sále vyvážila večerní prohlídka Dolní oblasti
Vítkovic – vysoké pece č. 1 a transformované
ústředny U6. Večer pak ukončila after-party
v kavárně ústředny – stále ještě za krásného
počasí, které provázelo konferenci celý den.
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Exkurze začala prohlídkou Trojhalí, poté následoval přesun na ostravskou radnici a pro
členy delegací s výjimkou jejich vedoucích
prohlídka centra Ostravy. Vedoucí delegací se pěší prohlídky centra nezúčastnili
a tento čas využili na sepsání závěrečného prohlášení ze setkání. Poté následoval
přesun na Důl Jeremenko spojený s fáráním
do hloubky cca 600 m. Prohlídka a informace se věnovaly tematice transformace
historické šachty v útlumu, využitelnosti
čerpané vody – jak tepelným čerpadlem
pro vytápění a ohřev vody, tak nově stavěnou malou přečerpávací elektrárnou v dole
i na povrchu. Na závěr se uskutečnil výstup
na těžní věž. Společná večeře v restauraci
Barborka na Landeku v Ostravě zakončila
celé setkání. Před večeří vedoucí jednotlivých delegací slavnostně podepsali protokol ze setkání.

Z+i 4/14
Z e záv ě r ů společného
prohlá š ení z jednání
re g ionální V 4 v  O strav ě

Účastníci společného setkání prohlašují, že
ve svých zemích budou prosazovat citlivý přístup k industriálnímu dědictví, neboť právě
historické průmyslové budovy jsou dokladem
o technické vyspělosti společnosti v daném
období a je nenahraditelnou škodou takové
objekty ponechat k devastaci.
Konference v Ostravě věnovaná problémům
ochrany a revitalizaci industriálních budov je
vzorovým příkladem propagace tohoto tématu
mezi inženýry. Zdůraznění kulturních a historických podmínek, jaké reprezentují postindustriální stavby a celé jejich komplexy, by
mělo být protikladem nebo argumentem proti
manažerským, zjednodušeným analýzám, které berou v úvahu pouze ekonomické faktory.
Jedním z důležitých problémů probraných
na setkání Malé V4 v Ostravě bylo zajištění

srovnatelné kvalifikace stavebních inženýrů
ve všech státech Evropské unie. Drastické snížení požadavků nutných pro získání
oprávnění (autorizace) v Polsku a Maďarsku
může způsobit odmítání oboustranného respektování kvalifikací v ostatních státech.
Předsedové regionálních komor v Miškolci
a Krakově sdělí tuto skutečnost všem předsedům komor zemí V4. Inženýři zemí V4
usilují o to, aby v případech nadnárodních
zakázek v investiční výstavbě byly zohledněny regionální zájmy. Účastníci tohoto setkání doporučují, aby se určitá témata dostala
na pořad jednání Velké V4.
Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblasti Ostrava
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti Karlovy Vary
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Stavební fakulta ČVUT v Praze

Nová smlouva o spolupráci s památkáři
Dne 29. srpna 2014 byla v unikátním plynojemu postaveném Vítkovickými železárnami
v roce 1924, proměněném v multifukční aulu
Gong v Dolních Vítkovicích, na závěr konference Industriální stopy / Čtvrt století poté slavnostně podepsána nově modifikovaná smlouva
mezi generálním ředitelstvím Národního památkového ústavu v Praze, Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků a Českým
svazem stavebních inženýrů.
Uzavření nové smlouvy o spolupráci nastává
na základě předchozích, pro všechny zúčastněné partnery užitečných, výsledků spolupráce
podle smluv stvrzených v roce 2000 ve Větrném mlýně v Ruprechtově a v roce 2003 v Brně.
Změny v textu smlouvy, ve srovnání s texty dřívějších smluv, mají formální charakter a týkají
se zejména změny zástupců smluvních partnerů
a změny v personálním obsazení koordinátora
činnosti.

Pro členy ČKAIT, čtenáře Z+i, uvádíme základní
informace o uzavřené smlouvě. Smlouvu podepsali generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková, prezident ČSSI Ing. Pavel Štěpán a v zastoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla
Křečka místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich
Pater.
Smlouva si klade za cíl vytvářet podmínky pro
spolupráci svých členů a zaměstnanců v oblasti
péče o památky, jejich evidenci, dokumentování, obnovu a oživování, a to se zvláštním
zřetelem na technické a průmyslové památky.
Smluvní strany se dohodly na tom, že přednost
ve spolupráci budou mít přímé dvoustranné
vztahy mezi členy ČKAIT, ČSSI a NPÚ, k jejichž
navázání bude tato smlouva napomáhat.
Smluvní strany se dohodly, že v případech
zvlášť hodných zřetele, kterými mohou být například nejednotné názory znalců na záchranu,
obnovu nebo využívání kulturní památky pro-

hlášené podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
či jiným způsobem významné, se budou podílet
na organizování a průběhu odborných setkání
vedoucích k vyřešení sporné problematiky.
ČKAIT se zavazuje vytvořit ve spolupráci s ČSSI
aktiv předních odborníků v oborech, ve kterých
uděluje autorizace, pro případnou spolupráci
na řešení speciálních úkolů. Tento aktiv bude
vytvářen z úspěšných řešitelů jednotlivých
úkolů.
ČSSI se zavazuje stát se v případech, kdy bude
užitečné využít k prosazení odborně správných
stanovisek autoritu ČSSI jako instituce, smluvním partnerem zadavatele úkolu. Pro splnění
konkrétního úkolu zabezpečí přední tuzemské,
eventuálně zahraniční odborníky. Po zpracování úkolu zajistí u vysoce kvalifikovaných
domácích nebo i zahraničních odborníků
oponenturu. Se zpracovateli i oponenty uzavře smluvní vztah a pro zadavatele bude ČSSI
vystupovat jako řešitel úkolu, který garantuje
svojí autoritou, odbornou úroveň zpracování
i závěrů vyplývajících z provedených expertiz.
Smluvní strany se dohodly, že pro plnění
smluvních závazků je užitečné zřídit institut
koordinátora. Koordinátory byli stanoveni
za ČKAIT a ČSSI Ing. Svatopluk Zídek, představitel Kolegia pro TP, a za NPÚ doc. PhDr. Josef
Štulc, prezident Českého národního komitétu
ICOMOS
Ing. Svatopluk Zídek
Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Dohoda mezi ČKAIT, ČSSI a NPÚ podepsána (zleva Pavel Štěpán, Naďa Goryčková, Jindřich Pater)
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Nové podmínky rámcové smlouvy s firmou T-Mobile a.s.
Komora podepsala s firmou T-Mobile Czech
Republic a.s. nové podmínky rámcové smlouvy. Zásadní pro zařazené členy je to, jaké jsou
v nových podmínkách tarify a samozřejmě jejich ceny. Z původních hlasových tarifů T30,
T80, T160, T300 a S námi síť nesíť zůstávají
jen dva – T30 a S námi síť nesíť. Zařazení členové proto musí svůj tarif T80, T160 nebo T300
změnit na jeden z těchto dvou tarifů. Na tarifech T80, T160 a T300 končí výhody programu
a budou účtovány za plnou cenu. Pro změnu
těchto tarifů byla vyjednána přechodná lhůta,
po kterou budou platit podmínky staré smlouvy – nebudou ihned účtovány plné ceny. Tarify
je nutné změnit do 1. prosince 2014.
Změny se týkají také datových tarifů. Ve staré
smlouvě se nazývají internet v mobilu a internet na cesty. V současnosti je T-Mobile nazývá
mobilní zvýhodnění (dříve internet v mobilu)
a mobilní internet (dříve internet na cesty).
Tím, že se změnil název, bude nutné i tyto
tarify přenastavit, opět do 1. prosince 2014.
Limity tarifů operátor mírně pozměnil s tím, že
v současnosti nabízí větší výběr. Staré tarify
zanikají a po přechodné době budou účtovány
plné ceny bez slevy. Z programu vypadává tarif
s FUP 30 GB. V nové smlouvě není, ale T-Mobile
bude muset tarif zachovat – bez slevy bude stát
990 Kč bez DPH. Pokud tedy někdo potřebuje
tolik dat, vyplatí se více než tarif s FUP 3 GB
s navyšováním o 1 GB. Privátní podniková síť
(PPS) bude nyní tedy zajímavá jen pro majitele
tarifu T30. Volání v rámci PPS (volání na všechna zařazená čísla) bude nadále zdarma a volné
jednotky nebudou při volání v PPS odečítány.
Nové ceny hlasových i datových tarifů pro členy ČKAIT znázorňují tabulky.
Nezařazené členy, kterým se tato nabídka líbí,
odkazuji na podmínky programu na webových
stránkách Komory na úvodní stránce nebo pod
adresou http://www.ckait.cz/content/t-mobi
le-program-pro-cleny-ckait-1 či v e-shopu
T-Mobile pod číslem programu 44069022. Heslo
pro vstup do e-shopu: Hnizdil.
Při zařazení do programu je nutné, aby pracovník firmy T-Mobile uvedl do poznámky žádosti

S námi síť nesíť
S námi síť nesíť
v podnikání

T30
Měsíční paušály

48,76

Volné minuty do všech sítí v ČR
Volné SMS do všech sítí v ČR
Volné datové přenosy
Sazby

347*

416*

30

10 000

–

10 000

–

1,5 GB FUP

HIT

Stnd

T-Mobile

0,99

1,24

–

Ostatní sítě v ČR

0,99

2,40

–

1

1,70

–

zdarma

zdarma

zdarma

SMS
*PPS

Ke všem uvedeným cenám se přidává DPH 21 % (* tarif S námi síť nesíť a Síť nesíť v podnikání – cena
347 Kč – je při dvouletém závazku a cena 416 Kč v případě smlouvy na dobu neurčitou.347 Kč – je při
dvouletém závazku a cena 416 Kč v případě smlouvy na dobu neurčitou
Mobilní zvýhodnění
(dříve internet
v mobilu)

150 MB

400 MB

1,5 GB

3 GB

79

149

249

359

Měsíční paušál
Rychlost

42/5,75 Mb/s

Rychlost po dosažení limitu
Navýšení datového limitu

64/32 kb/s
81,81/100 MB 81,81/300 MB 81,81/300 MB 81,81/1 GB

Ke všem uvedeným cenám se přidává DPH 21 %
Mobilní internet
(dříve internet na cesty)
Měsíční paušál

1,5 GB

3 GB

199*

299*

Rychlost

42/5,75 Mb/s

Rychlost po dosažení limitu
Navýšení datového limitu

64/32 kb/s
81,81/300 MB

81,81/1 GB

Ke všem uvedeným cenám se přidává DPH 21 % (*tato cena platí v případě, že člen ČKAIT současně
využívá i hlasový tarif)
členské číslo ČKAIT žadatele. Podle členského
čísla je následně on-line žádost schvalována
Střediskem informačních technologií ČKAIT.
Bez členského čísla bude zařazování do programu T-Mobile pro členy ČKAIT zbytečně dlouhé.
Z výsledku ankety, kterou jsme před podpisem

smlouvy vypsali, věřím, že se vám nové podmínky budou líbit a že vám ušetří peníze.

Pozvánky na aktiv byly rozeslány na jednotlivé
oblasti a počítalo se s účastí cca šedesáti až
sedmdesáti osob. Aktiv měl být zaměřen převážně na projektanty pozemních staveb, byla
plánována také diskuse ohledně bezpečné ceny
projektové dokumentace staveb. Konečný počet účastníků aktivu byl padesát osob. Nejvíce
účastníků dorazilo z Českých Budějovic, dále se

objevila početná skupina z oblastí Praha, Jihlava a Plzeň, naopak z oblastí Olomouc a Pardubice nedorazil nikdo.
Na programu bylo:
• rozsah a podrobnost jednotlivých typů projektových dokumentací (Ing. Štěpán);
• právní odpovědnost autorizované osoby-projektanta (stavitel Doležal);

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
vedoucí Střediska informačních technologií
ČKAIT

Aktiv Pozemní stavby
Dne 23. září 2014 se konal v Praze
2. aktiv Pozemní stavby.
O konání aktivu se rozhodlo na dvoudenním
jednání Představenstva ČKAIT v červnu. Jeho
přípravou se zabývali Ing. Štěpán, Ing. Vaverka
a Ing. Špačková, členové Představenstva ČKAIT.

17

z činnosti komory |
• rozsah a podmínky pojištění projektanta
(Ing. Bartoníčková);
• kvalita projektové dokumentace, záruky a odpovědnost ve vazbě na honoráře projektanta
(Ing. Štěpán, Ing. Vaverka);
• pasivní domy a domy s nulovou spotřebou
energie (Ing. arch. Smola).
Aktiv zahájil v 9.30 hod. předseda ČKAIT
Ing. Pavel Křeček. Po krátkém úvodu Ing. Štěpána a Ing. Vaverky jako první vystoupil stavitel
Jiří Doležal s informacemi o právní odpovědnosti autorizované osoby-projektanta. Upozornil na zodpovědnost projektanta za celistvost
a úplnost stavby, bezpečnost stavby. Dále hovořil o součinnosti s dotčenými orgány, o respektování závazných stanovisek dotčených orgánů,
o popisu vady v novém občanském zákoníku.
Účastníkům aktivu byl poskytnut od přednášejícího materiál s výčtem vybraných právních
předpisů na úseku územního plánování, stavebního řádu a projektové činnosti. Dále vystoupili
pojistní makléři firmy GrECo JLT Czech Republic
s.r.o., která zajišťuje pojištění pro členy ČKAIT.
Ing. Bartoníčková podala informace o způsobu
pojištění u banky ČSOB. Členové ČKAIT jsou
pojištěni na 250 000 Kč nebo na 4,5násobek
platu. Podmínkou plnění je, aby autorizovaná
osoba byla trvale pojištěna od doby provedení práce do doby uplatnění škody. Při přechodu
k jiné pojišťovně je nutno dohodnout retroaktivitu. Dále se musí pamatovat na to, že podle
nového občanského zákoníku je odpovědnost
za vady deset let, a je tedy nutno zajistit si
pojištění i po ukončení činnosti AO. Ing. Bartoníčková dále upozornila na to, že pojišťovna má
nárok na tři měsíce na šetření a poté patnáct
dní na plnění. ČKAIT by uvítala, kdyby pojišťovna předala informace o příčinách uplatněných
a uznaných škod.
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Mimo plánovaný program vystoupil Ing. arch.
Tichý s informací o pražských stavebních předpisech, které byly schváleny 15. července 2014
a jejich účinnost byla vyhlášena od 1. října
2014. Ing. arch. Tichý objasnil průběh tvorby
těchto předpisů, hlavní cíle, odlišnost těchto
předpisů od původní vyhlášky HMP 26 z roku
1999 a od současně platné vyhlášky 268 z roku
2009. Dále zmínil nové definice a pojmy, které se ve vyhlášce objevily, jiné požadavky
na osvětlení a oslunění či na světlé výšky místností.
Po polední přestávce vystoupil Ing. Štěpán
s prezentací ceny projektových prací pro bytový dům o ploše 5000 m2, o jejíž stanovení
požádal několik projektových ateliérů. Zástupci pěti projektových ateliérů (Ing. Poděbrad – Casua spol. s r.o., Ing. arch. Kotásek –
PS-MSI, a.s., ve Zlíně, Ing. Pospíšil – VPÚ
DECO Praha a.s., Ing. Bret – Němec Polák s.r.o.,
Ing. Blažka – Deltaplan spol. s r.o.) vystoupili s výkladem tvorby ceny stavebního díla
a ceny projektové dokumentace. Bylo velmi
zajímavé, že se převážně shodli na investičních nákladech stavby a s mírným rozpětím
i na ceně za projektovou dokumentaci. Dále
hovořili o způsobu tvorby ceny, o možnostech
srovnávání s obdobnými zakázkami v minulosti, zohledněním opakovatelnosti zakázek, nutnost zohlednění zdrojů tepla a délky přípojek
sítí. Ing. Vaverka předvedl tři podhodnocené
nabídky na projektovou dokumentaci pro akci
za 90 mil. Kč včetně počtu hodin a hodinových
sazeb od 190 do 250 Kč. Potom probíhala diskuse o cenách projektové dokumentace, které
jsou velmi nízké, a o důvodech, které projektanty k těmto cenám vedou – především malá
poptávka po projektových pracích, mnoho mladých absolventů, z nichž někteří pracují téměř
zadarmo. Byl vznesen požadavek na stanovení

hranice tzv. bezpečné ceny pro projektové práce a nutnost jejího dodržování jako základ etických vztahů mezi členy Komory.
Na tuto diskusi navázal Ing. Štěpán s informací
o tvorbě standardů výkonů pro projektové práce. Na základě popisů standardů bude možné
jednoznačněji určit cenu projektových prací,
která může být vyjádřena např. v procentech
z investičních nákladů nebo v pracnosti v hodinách vztažených k HPP. Standardy budou vyvěšeny na stránkách Komory.
Na závěr přednáškového bloku vystoupil
Ing. arch. Jiří Smola s ukázkou projektu a realizace Energeticky pasivního domu pro seniory
v Modřicích. Seznámil účastníky s investičními
náklady díla a rozpětím nabídek na realizaci
stavby. Na mnoha fotografiích z průběhu realizace ukázal mimo jiné i kvalitu prováděného
díla a pečlivost vypracování detailů stavební
firmou. Upozornil na nutnost přítomnosti autorského dozoru na stavbě a zdůraznil, že kontrola kvality na stavbě je základním prvkem
bezpečnosti díla a ani při realizaci nelze jít pod
hranici bezpečné ceny.
Aktiv byl po další diskusi ukončen v odpoledních hodinách. Průběh diskusí se vyhodnotí,
závěry budou poskytnuty účastníkům aktivu.
Kontakty na jednotlivé účastníky jsou k dispozici u organizátorů aktivu. Bude jim sdělena
e-mailová adresa, na kterou mohou posílat svoje další postřehy a připomínky. Ty mohou dále
formulovat pro jednání Představenstva ČKAIT
v listopadu 2014. Organizátoři hodnotí aktiv
jako úspěšný a děkují všem účastníkům za aktivní přístup. Další aktiv oboru pozemní stavby
se plánuje na příští rok.
Ing. Vladimíra Špačková
členka Představenstva ČKAIT

Páté zasedání aktivu pro dopravní stavby
Aktiv pro dopravní stavby se sešel 14. října
2014 na svém 5. zasedání. V úvodu proběhla
kontrola úkolů ze 4. jednání. S potěšením byla
přijata informace, že požadavek na zařazení
činnosti technického dozoru mezi vybrané
činnosti ve výstavbě byl Komorou předložen
v rámci návrhů na změny stavebního zákona,
včetně doplnění do příslušného ustanovení
zákona č. 360/1992 Sb. Dále Ing. Mráz informoval o skutečnosti, že Ministerstvo pro místní rozvoj určilo ČKAIT povinným připomínkovým místem pro legislativu.
V rámci kontroly úkolů byla podána informace, jak v upravovaných změnách zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na PK, a v tzv. silničním zákonu bude jednoznačně stanoveno,
kdy se vydává vyjádření a kdy závazné stanovisko.

Ing. Karasová za Středisko vzdělávaní a informací ČKAIT informovala o dokončovacích
pracích na vydání publikace Technologie konstrukce vozovek Ing. Zajíčka a kolektivu. Publikace bude v barevné verzi, její cena se bude
pohybovat okolo 400 Kč. Jedná se o pomůcku
pro AO, nikoliv učebnici. Vydání se předpokládá na přelomu roku 2014/2015. AO v oboru
DS tuto publikaci obdrží. Aktiv se připojuje
s poděkováním autorskému kolektivu.
Ing. Zdařilová, Ph.D., informovala o celostátním semináři, odborně garantovaném ČKAIT,
SFDI a Svazem měst a obcí, který se konal 9.
září 2014 v Praze. Byl zaměřen na zvýšení informovanosti úředníků obecních a městských
úřadů v oblasti bezpečnosti v dopravě a zejména k problematice bezbariérového užívání
dopravních staveb. Akce se zúčastnil i před-

seda ČKAIT Ing. Křeček a kpt. JUDr. Burdová
z Policie ČR. Důvodem této akce jsou problémy
týkající se dotačních akcí, které obce připravují a často dochází k pochybení. Obce vidí
chybu u projektantů, ale většina pochybení je
na odborně nezpůsobilých úřednících. Chybí
však jednoznačná metodika ze strany SFDI,
která by byla závazná. Do oblasti BUS zasahuje i mnoho různých „vyjadřovačů“ s rozličnými
pověřeními.
Z rozsáhlé diskuse členů aktivu platí pro AO
doporučení, aby si projektant předem prověřil, zda zadaná akce bude financována z dotace od SFDI, seznámil se s konkrétními požadavky a s vědomím vyšší náročnosti správně
ocenil svoji práci. Rozsah požadavků na projekt s dotací je vyšší než běžná PD. Je nutno
si uvědomit, že takovýto projekt posuzují od-
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borníci v hodnotitelské komisi, ne jen úředník speciálního stavebního úřadu. Kontrola
je tedy důkladnější a práci je třeba věnovat
veškerou odbornost.
Dalším bodem jednání byl věcný záměr návrhu
zákona o liniových dopravních stavbách. Současná legislativa – dotčené osoby, EIA, výkupy
pozemků a další téměř znemožňují realizaci
liniových staveb, minimálně v reálných termínech. Ing. Mandík poznamenal, že například
PD na stavbu 0805 na D8 je z počátku devadesátých let, stále se předělává, zvyšují se náklady, dosud nebyla dostavěna a vize na rok 2016
je silně optimistická. Policie ČR nemá k záměru zásadní námitky. Aktiv se shodl na tom, že
uvedený záměr je třeba podpořit, nicméně je
třeba dílčí části upravit či dotáhnout.
Věcný záměr „kupodivu“ nepředstavuje novou
legislativu, zrozenou v „českém dolíčku“, ale
inspiruje se v Německu, kde dlouho a dobře funguje. Rozhodnutí, které vydává spolková země, je již tak závazný dokument, že
jej nelze obejít. Jedná se o rozhodnutí, které
v sobě integruje územní rozhodnutí a stavební povolení. Dojde tak i k zafixování pozemků
a jejich výkup se navíc nepočítá do výsledné
ceny dálnice. V ČR vydávají územní rozhodnutí
lokální úřady, které s nimi mnohdy nemají žádné zkušenosti a podle toho situace také často
vypadá.
Autoři záměru se velmi podrobně a pečlivě
snaží o aplikaci německé legislativy na tuzemské podmínky, včetně upozornění na různá
rizika. ČR odpovídá přibližně jedné spolkové

zemi v Německu, není tedy nutno dělit územní
kompetence navrhovaného „superúřadu“ pro
liniové dopravní stavby.
Ministerstvo dopravy je již v současnosti
speciálním stavebním úřadem, jednalo by se
o rozšíření pravomoci i pro územní řízení.
Analogie řízení je již v současném stavebním
zákoně v § 94a, kde se nastiňuje možnost spojit územní a stavební rozhodnutí. Podle § 91
tohoto zákona je možné spojit územní řízení
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
K tomuto jedinému řízení bude mít samozřejmě každý dotčený subjekt možnost uplatnit
námitky či připomínky, ale jenom jednou
v tomto jediném řízení. Nabytím platnosti tohoto rozhodnutí budou současně zablokované
dotčené pozemky, které se následně vykoupí
či vyvlastní (spekulanti nebudou mít možnost
je získat před státem).
Z diskuse v aktivu vyplynula určitá doporučení, která Komora postoupí Ministerstvu dopravy. Především je třeba v českém právním
prostředí zakotvit pojem liniová dopravní
stavba. Je třeba vyjmenované komunikace doplnit o rychlostní komunikace, které vypadly,
a dále je rozšířit nejen na stavby, ale i rekonstrukce apod.
Určitě není pochyb o tom, že tyto liniové dopravní stavby (pozemní komunikace, železnice, vodní cesty) se budují ve veřejném zájmu
(stejně jako v Německu), proto doporučujeme
nutnost tyto stavby ještě označovat jako veřejně prospěšné za zbytečnost, neboť tím již
jako takové jsou.
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Dále je žádoucí dořešit celou legislativní pyramidu tohoto speciálního úřadu tak, aby např.
přestavbu křižovatky na uvedených komunikacích mohl řešit speciální stavební úřad v nižší
úrovni v místě, což lze v současnosti například
na dráze (viz Drážní správní úřad a jeho pobočky).
V neposlední řadě je třeba prosadit ve všeobecném zájmu novelu zákona o veřejných zakázkách tak, aby nejnižší cena nebyla hlavním
kritériem. Nikdo z těch, co tyto skutečnosti
posuzují, nejezdí v nejlevnějším autě, ani nechodí na obědy do nejlevnějších restaurací.
Víme, že přijetí tohoto speciálního zákona narazí na odpor, neboť se jedná o novinku, bude
to znamenat zásah do množství dalších zákonů a vyhlášek. Jeví se však šancí na realizaci
dopravní infrastruktury v reálném čase, včetně
výkupů pozemků.
Oceňujeme skutečnost, že by se tyto stavby
urychlily a zlevnily, protože by se realizovaly
v reálném čase. Výkupy pozemků (nebo směna přes Pozemkový fond ČR) by se realizovaly
za jasných podmínek. Ze státních prostředků
by se stavěly křižovatky podle potřeby dálnice ve větších vzdálenostech (stejně jako jinde
v Evropě na západ a jih od ČR). Pokud by někdo požadoval napojení na jiném místě, musel
by si zajistit jinde také finanční prostředky.
Ing. Martin Mandík
člen Představenstva ČKAIT
garant aktivu Dopravní stavby ČKAIT

JUBILEA

Vzpomínka na Ing. arch. Zdeňka Beneše
Čestný člen ČKAIT
Ing. arch. Zdeněk Beneš se narodil v Přelouči
před 100 lety, 11. listopadu 1914. Rodinné
poměry předurčily jeho
profesní dráhu – stavební inženýr a architekt.
Maturoval na reálném
gymnáziu a pokračoval na Fakultě architektury a stavitelství ČVUT v Praze, kde graduoval
2. státní zkouškou v roce 1938 s titulem stavební inženýr.
Své první působiště nalezl v Popradě v roce
1938 ve stavební firmě J. Šišinky, kde se zpracovávaly projekty sanatoria Vyšné Hágy a železniční stanice Štrba. Následně byl vyslán jako
dozor na stavbu Zemské pojišťovny v Užhorodě.
Po návratu do Kostelce nad Orlicí v roce
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1939 pracoval ve stavební firmě Ing. Otakara
H ányše – v samostatném projektovém oddělení,
nejprve dislokovaném v Rychnově nad Kněžnou,
Kostelci nad Orlicí a později v Hradci Králové.
Projektoval hotely Labuť a Modřínek v Rychnově nad Kněžnou, aktivně vstoupil do prefabrikace rodinných a bytových domů, úsporných
moderních dřevěných konstrukcí, nouzových
prefabrikovaných objektů pro vybombardovaná
území, rekonstrukce a rozšiřování průmyslových závodů a novostavby závodu Elite Chrast
u Chrudimi.
Dne 1. září 1948 založil projektovou složku
Československých stavebních závodů v Hradci
Králové, která se 1. října 1948 stala součástí Stavoprojektu n.p. Vedle bytové výstavby
se rozvíjel průmysl a zemědělství, projektoval
tedy např. nemocnici pro velkovepřín Gigant
ve Smiřicích, první českou sušárnu mléka a va-

jec technologie Unra v Opočně, železobetonové skořepinové konstrukce – konoidy (statika:
Ing. F. Čížek) zastřešení jídelny Tepna Náchod,
velkosklady lnu a konopí (Ing. Škaloud) v celé
ČR, montované sklady obilí v celé ČR atd.
V roce 1959 se v rámci specializace odloučil
Potravinoprojekt, kam byl delimitován vzhledem k dosavadní projektové činnosti (ve skutečnosti vzhledem k politické nespolehlivosti).
Zpracoval např. projekt modernizace Pivovaru
Košice, studii modernizací cukrovarů v ČSR,
a stěžejní dílo představoval projekt a stavební
dozor cukrovaru v Dunajské Stredě.
Do Stavoprojektu se mohl vrátit v roce 1968
jako hlavní technik ateliéru Ing. arch. Jana
Petránka, kde se ještě naposledy využívala
tvůrčím způsobem prefabrikovaná technologie
bytových domů v sídlišti Labská II v Hrad-
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ci Králové. Do důchodu odešel v 64 letech
v roce 1978.
Zúčastnil se architektonických soutěží, např.
radnice Rychnov nad Kněžnou, 1947 (1. cena),
přístavba Národního divadla (Chourovy domy),
1960, novostavba divadla a rozhlasu Hradec
Králové (odměna), urbanismus na nabídkových
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projektech potravinářských závodů s technologií ZVÚ Hradec Králové – Asie, Afrika, Jižní
Amerika.
Dne 15. června 1994 byl přijat za čestného
člena České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a 11. listopadu
2004 obdržel gratulaci k 90. narozeninám.

Zemřel stejně statečně, jako prožil svůj život,
5. března 2007. Jeho dílo je součástí českého
inženýrského stavebního dědictví.
Sepsáno k 100. výročí narození dcerou
Ing. arch. Andreou Benešovou

Jubilant Ing. Bohumír Baxa
Zdá se to být až neuvěřitelné, ale náš přítel, kamarád a kolega
Ing. Bohumír Baxa oslavil v minulých dnech
osmdesátiny. I v současnosti však pracuje aktivně ve prospěch Komory
i svazu. S pečlivostí sobě
vlastní zpracovává podklady pro jubilejní almanach ČSSI. Zpovídá pamětníky, studuje archivní
materiály a promítá vlastní vzpomínky a znalosti
do inženýrského díla o vývoji a dění v oblastní
pobočce ČSSI Karlovy Vary za poslední půlstoletí.
Stále nám tak dokazuje, že nejen profesní zájem stavbaře, ale sledování dění ve stavbařské
komunitě a spolupráce s kolegy je jeho velkým
zájmem.
Vstup ke vzdělání měl kolega Baxa z kádrových
důvodů velice komplikovaný. Na průmyslovku

mohl jít studovat až jako vyučený zedník a i jeho
přijetí na Fakultu pozemního stavitelství ČVUT
v Praze nebylo v době normalizace bezproblémové.
Kolega Baxa působil ve své profesi výhradně
v Karlových Varech, a to zejména v karlovarském
Stavoprojektu. Vždy se však aktivně zajímal o celou šíři stavební profese, včetně praktické zedničiny jako řemesla. Stranou veřejného profesního
života však nebyl a i v současnosti trvá jeho
zájem o organizaci stavební profese a o osudy
lidí spojených se stavbařinou. V roce 1968 byl
jedním ze zakládajících členů oblastní pobočky
Českého svazu stavebních inženýrů v Karlových
Varech a aktivně se zapojil i do dalšího rozjezdu
činnosti ČSSI po roce 1990.
Dlouhá léta je aktivním členem výboru pobočky, z toho po tři volební období zastával funkci
předsedy. Během jeho předsednictví se dále rozvinula spolková činnost pobočky, plně se rozjela

přednášková činnost a uskutečnila se řada velmi
hodnotných exkurzí a zájezdů doma i do ciziny.
K zásluze kolegy Baxy patří i obohacení každoročních oslav Dnů stavebnictví o Soutěž žáků
3. ročníků průmyslových škol stavebních, kde
pracoval plných patnáct let jako předseda poroty. Dovedl dát těmto svým nápadům poutavou
náplň a formu, oceňovanou i na celostátní úrovni. Náš jubilant aktivně po dlouhou dobu pracoval i v nejvyšších orgánech ČKAIT, jako volený
člen Stavovského soudu ČKAIT.
Mirku, za celou stavbařskou veřejnost ti děkujeme za vše, co jsi pro profesi stavbař udělal
a stále děláš. Do dalších let ti přeji, jistě jménem
všech kolegů, neutuchající elán do práce a hlavně hodně zdraví.
Ing. Jiří Klimt
člen výboru OP ČSSI Karlovy Vary

Osmdesát let Ing. Pavla Čížka
Ing. Pavel Čížek se narodil
8. prosince 1934 v Hradci
Králové, kde také po základní škole v roce 1953
absolvoval gymnázium.
Bylo asi logické, že se
syn vynikajícího statika
betonových konstrukcí
dr. Ing. Františka Čížka
vydal ve šlépějích svého otce a v roce 1958 ukončil
vysokoškolské studium na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Působili na ní význační odborníci, jako akademici Bechyně a Dašek, profesoři
Hruban a Myslivec a další, kteří na profesní směřování Pavla Čížka měli velký vliv. Betonové konstrukce se staly jeho celoživotním osudem. Po ukončení
vysokoškolského studia pracoval v letech 1959 až
1962 v Hutním projektu Praha, kde navrhoval betonové konstrukce v průmyslovém stavitelství. Rok
strávil v mostním oddělení v Pražském projektovém
ústavu.
V roce 1963 Ing. Čížek přesídlil na Slovensko, kde
strávil celých 25 let. Zpočátku působil jako statik v Banských projektoch. V letech 1966 až 1978

zastával funkci vedoucího statické skupiny ve Státním projektovém ústavu obchodu v Bratislavě, kde
spolupracoval s významnými slovenskými architekty
(Ivan Matušík, Ján Bahna, Fedor Minárik, Pavel Lichard) na velkých projektech, jako byl areál Kamenného náměstí v Bratislavě, hotel Slovan v Košicích,
obchodní domy Prior v Bratislavě a Nitře, Banícky
rehabilitačný ústav v Bojnicích, městská tržnice
v Bratislavě nebo krytá plovárna v bratislavských
Pasienkoch. Vždy se jednalo o originální železobetonové monolitické konstrukce, nebo o kombinaci
prefabrikovaného železobetonového skeletu s monolitem.
Ing. Čížek je autorem celomontovaného velkorozponového skeletu ŠPÚO – ZIPP vyvinutého pro plánovanou výstavbu obchodních domů Prior. Z tohoto
konstrukčního systému byly realizovány obchodní
domy v Lučenci, Piešťanech, Martině, Prešově, Popradu a bratislavský ZOD Ružinov, za který mu byla
spolu s kolektivem architektů udělena cena Zväzu
slovenských architektov, a kdy byl jako spoluautor
přijat za člena ZSA. V roce 1978 vydal se svým otcem knihu Železobetonové výškové budovy – konstrukce a architektura, která se stala v té době ojedinělým svědectvím nejen o zajímavých stavbách,

ale i o významných světových inženýrech – konstruktérech a architektech.
V roce 1979 přechází Ing. Čížek do Závodů inženýrské a průmyslové prefabrikace v Bratislavě se
záměrem ve výrobním podniku rozvíjet úspěšný
skelet ŠPÚO – ZIPP do otevřeného velkorozponového konstrukčního prefabrikovaného skeletu,
který je znám pod názvem INTEGRO. O úspěchu
tohoto systému svědčí jeho použití na více než
300 stavbách, zejména na Slovensku, ale i v ČR.
Přínosem se stala zejména otevřenost systému,
který na rozdíl od přísně unifikovaných konstrukcí
té doby umožňoval projektantům tvůrčí přístup při
koncipování stavby a možnost jejich součinnosti
s výrobcem skeletu.
V roce 1989 vydal jako autor skeletu v nakladatelství ALFA knihu INTEGRO, konštrukcia pre občianskú a priemyslovú výstavbu, o skeletu se konalo
pět seminářů a byly natočeny dva instruktážní
filmy. Použitím skeletu INTEGRO vzniklo množství vynikajících realizací s osobitou architekturou
od významných slovenských i českých architektů
(Prager, Rudiš, Koutský, Kozel, Možný).
V roce 1988 se Ing. Čížek vrací do ČR. Začíná
v Průmstavu Pardubice, po jeho rozpadu přechází
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do Premingu Chrudim, a.s. Je opět ve výrobním
podniku, který mu umožňuje realizovat jeho tvůrčí
nápady. Brzy vyvíjí nový otevřený středněrozponový železobetonový konstrukční systém PREMO, který využívá obě výrobní technologie – prefabrikovanou a monolitickou s možností různých kombinací.
První realizace z nového konstrukčního systému
byly patrové garáže OÚNZ v Pardubicích, obchodní dům Jednota v Havlíčkově Brodě, Agrobanka
a Dům techniky ČSVTS v Pardubicích.
Po sérii firemních transformací spoluzakládá v roce
2008 firmu STATIKA Čížek s.r.o. Pod jeho vedením
pracuje a získává cenné zkušenosti řada mladých
inženýrů. Z jejich projektové kanceláře pochází řada
konstrukcí obchodních řetězců, sportovních hal, vícepatrových garáží, průmyslových objektů a dalších
významných staveb.

Ing. Čížek si vždy uvědomoval důležitost týmové
spolupráce – architekta, statika a ostatních profesí.
Tato spolupráce je však stále obtížnější, kdy proces
navrhování a výstavby je významně ovlivňován agresivním a často nekompetentním podnikatelským
prostředím s extrémními požadavky na snižování
cen a zkracování termínů. Pracovním mottem jubilanta bylo a stále je Architektura a konstrukce jsou
dva neodlučitelné pojmy. To znamená důslednost
od kvalitního konceptního návrhu po kvalitu designu a detailu.
Je třeba připomenout i zásluhy jubilanta o jeho
činnost spolkovou. Po roce 1989 byl u vzniku obnoveného Českého svazu stavebních inženýrů. Již
v roce 1992 spoluzakládal při pobočce ČSSI v Pardubicích celorepublikovou zájmovou skupinu nazvanou Česká betonářská společnost ČSSI, která vyrost-

la v úspěšnou a betonářskými odborníky uznávanou
organizaci. ČBS pořádá každoročně Betonářské dny,
vydává řadu publikací, pořádá zajímavé tematické
zájezdy a spolupracuje s významnými zahraničními
odbornými organizacemi. V roce 1993 se Ing. Čížek
stal iniciátorem vzniku časopisu Beton a zdivo, který od roku 2001 vychází pod názvem BETON – TKS.
Ing. Čížek nechyběl ani u vzniku ČKAIT, na jejíž činnosti se podílel v pardubické oblasti jako zkušební
komisař oboru statika a dynamika staveb.
K tvým osmdesátinám ti, Pavle, přeji spolu s mnoha kolegy a spolupracovníky pevné zdraví a aby
ses ještě dlouho mohl věnovat svému celoživotnímu
koníčku – betonu.
Ing. Bohumil Rusek
odborný poradce předsedy ČKAIT

UDÁLOSTI V OBLASTECH

ZVEME VÁS NA OBLASTNÍ VALNÉ HROMADY 2015
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12. ledna	Ústí nad Labem
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Praha
České Budějovice
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Ostrava
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Olomouc
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Těšíme se na Vás.

Shromáždění delegátů se uskuteční tradičně 21. března 2015 v Národním domě na Smíchově, Praha, nám. 14. října 16.

Představujeme
oblast Olomouc
N Ě KO L I K
I N F O R M AC Í
O OLOMOUCKÉM
KRAJI
Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Jeho polohu
určují hranice sousedících krajů – Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského, na severu mezistátní hranice s Polskem. Člení se na pět okresů:
Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,
v nichž k 31. prosinci 2012 žilo 637 609 obyvatel,
tj. 5,9 % celkového počtu obyvatel ČR.
Jeho území o rozloze 5267 km2 (6,7 % celkové rozlohy ČR) se dělí na severní hornatou část
s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd
(1491 m n. m.) a jižní část kraje tvořenou rovinatou Hanou s nejníže položeným bodem kraje
u Kojetína na hladině řeky Moravy (190 m n. m.).
Olomoucký kraj nabízí velké množství zajímavostí –
Chráněnou krajinnou oblast Jeseníky s nejrozlehlejším moravským rašeliništěm Rejvíz, s pětačtyři-
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cetimetrovým Vysokým vodopádem, vodní nádrží
a elektrárnou Dlouhé Stráně na hřebenu Jeseníků
a dalšími přírodními scenériemi. Zajímavé jsou
i lužní lesy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví s mnohými ohroženými druhy rostlin
i živočichů. V Olomouckém kraji leží i řada jeskyní – Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně.
(Zdroj:
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje)

OBLASTNÍ KANCELÁŘ
OLOMOUC
Komora je rozdělena na třináct oblastí, které se
územně i působením shodují s kraji České republiky. Oblastní kancelář Olomouc pracuje pro okresy Olomouc, Šumperk, Přerov, Prostějov, Jeseník
a zajišťuje – v rozsahu vymezeném územní působností – autorizační proces, poskytuje poradenství a služby, které jsou potřebné pro odbornou
činnost autorizovaných osob. Důležitá je i péče
o profesní rozvoj celoživotního vzdělávání.
Od roku 1993 kancelář sídlí na adrese Jungmannova 12, Olomouc – poblíž hlavního vlakového
nádraží, za krajským úřadem, na dohled je budova
RCO, kde se konají přednášky a semináře v rámci

CŽV. Ve výboru oblasti jsou zástupci okresů, které
pod oblast spadají a přinášejí aktuální informace
a náměty, související s investiční činností z těchto
okresů.
V roce 2006 OK zorganizovala úspěšné Setkání
na hranici českých a slovenských inženýrů a techniků s odbornou exkurzí na inženýrské dílo přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a výrobu ručního
papíru v Losinách. V roce 2013 jsme podpořili publikaci Industriální topografie Olomouckého kraje – průmyslová architektura a technické stavby,
které čekají na další využití.

OKRES JESENÍK
K 1. lednu 1996 byl okres Jeseník obnoven. Těžba
železných rud, kamenictví, lázeňství, to charakterizovalo území okresu. V mnohém nastal útlum,
mnohé firmy vyhlížejí lepší časy. Balneopark
a celé území Priessnitzových lázní je moderně
zrevitalizované, navazuje na tradiční vodoléčebné
metody Vincence Priessnitze a určitě stojí za návštěvu. Propojení šumperské a jesenické strany
tunelem, to je letité téma od „ano – ne – vybírání
mýtného“. Dopravní obslužnost Jesenicka je však
trvalým problémem. V současnosti se řeší rozšíření strany komunikace přes Červenohorské sedlo.
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Názory na zlepšení situace v dopravní obslužnosti, případně stavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe,
jehož plánovaná trasa by vedla tímto regionem,
sledujeme a také doufáme v lepší časy. V čase
konání valné hromady oblasti v lednu je to vždy
napínavé, jestli se členové z Jesenicka dopravně
probojují do Olomouce.

OKRES ŠUMPERK
Tradičně sklářství, hrnčířství, vápenictví, textilní
průmysl. Vápenka Vitošov patří mezi tři největší
vápenky v ČR. Firma těží vápenec a vyrábí z něj
vápencové a vápenné výrobky. Nová přeložka silnice I/44 Vlachov – Rájec byla slavnostně otevřena 31. července 2014, probíhá mezi Mohelnicí
a hraničním přechodem do Polska v Mikulovicích.
Je tedy důležitou součástí komunikační sítě
ČR s mezinárodním významem. Podle hejtmana kraje Jiřího Rozbořila je to největší dopravní
stavba kraje. Šumperk má přívlastek Malá Vídeň
nebo také Živá brána Jeseníků. V okrese je nový
sportovně rekreační areál v Koutech nad Desnou.
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně byla zařazena mezi sedm největších divů České republiky
a po hlasování se stala největším divem ČR.

O K R E S P R O S T Ě J OV
Donedávna měl prioritní postavení se svým oděvním a textilním průmyslem. Smutně jsme pozorovali nedávný odstřel textilních továren. V současnosti jsou v okrese zastoupeny obory strojírenství,
stavebnictví, zpracování kovů. Město Prostějov
má vybudovanou průmyslovou zónu, která je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi a komunikacemi. Největší výhodou prostějovské průmyslové
zóny je především vynikající dopravní napojení
na rychlostní komunikaci R46. Péčí o kulturní památky je Prostějov známý.

O K R E S P Ř E R OV
Důležitá dopravní křižovatka, významné průmyslové podniky a asi složitě a nákladně řešitelný obchvat dálnicí. Železniční Jezernický viadukt, Tovačovské rybníky, Střední průmyslová škola stavební
v Lipníku nad Bečvou – oblastní kancelář s ní úzce
spolupracuje. Tyršův most v Přerově byl oceněn
v soutěži Stavba roku 2012 Olomouckého kraje.
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OKRES OLOMOUC
Nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu zpracovatelsko-strojírenském, kovodělném a výrobě elektrických přístrojů. Plochy zemědělské půdy jsou
rozsáhlé, přesto se zaměstnanost v zemědělství
neustále snižuje. Olomouc je univerzitním městem
s významnými historickými památkami s památkou UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Univerzita Palackého je významným
investorem, a tak na každou nově rozestavěnou
stavbu oblastní kancelář pořádá exkurzi. Dlouhodobý projekt budování ochrany Olomouce před
povodněmi pokračuje již ve III. etapě projektové
přípravy protipovodňových opatření. Rekonstrukce železniční stanice je v současnosti největší
investicí.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Počet členů stále narůstá. K 31. prosinci 2013 byl
počet členů olomoucké oblasti 1418 AO, což se
rovná 4,8 % z celkového počtu 29 676 AO.

C E L OŽ I VOT N Í V Z D Ě L ÁVÁ N Í
Tématům CŽV věnuje výbor oblasti velkou pozornost. Témata vybíráme z návratek členů na valnou
hromadu a aktuálně z problémů projektantů či
zhotovitelů, které se vyskytují v danou dobu. Rovněž je určující, co nového se objeví v zákonech
či vyhláškách. V posledních letech nabízí IC Praha semináře o energetických zákonech a jednou
za rok totéž oblast Olomouc zorganizuje pro své
členy. Jedná se o velmi úspěšnou aktivitu a pravidelná vysoká účast na přednáškách CŽV vypovídá
o dobře zvolených tématech. V rámci investičních
a zajímavých staveb na regionu pořádáme exkurze
na objekty v rozestavěnosti tak, aby bylo vše k vidění a jednotlivé dotazy mohl odborník na místě
vysvětlit. Po zkušenostech výbor oblasti rozhodl
o zakoupení megafonu, který je dobrým pomocníkem při velkém počtu účastníků exkurze. Na podzim máme připravené přednášky i formou webináře, vše bude zveřejněno na webových stránkách
ČKAIT – oblast Olomouc. Po zpětné vazbě a ohlasech od členů VO vyhodnotí účinnost a zájem
o tuto formu přednášek. Připravujeme přednášku
Rekonstrukce hlavního nádraží Olomouc, což je
pro Olomouc významná investice.

živelními pohromami (povodně, požáry, tornáda,
sněhové kalamity), nebo výpomoc AO při řešení
individuálních problémů souvisejících se statickými
poruchami budov. Zkušenosti s odstraňováním povodňových škod na Moravě v roce 1997 jsme zpracovali na oblasti do brožury Stavební obnova objektů poškozených povodní, kterou vydala ČKAIT.
Zkušenosti z posledních let ukazují, že brožura
a její použití je pořád aktuální.
V květnu 2000 jsme společně s partnerskými organizacemi regionu – OK ČKAIT, OP ČSSI, OP SPS
a ČKA – podepsali dohodu se SIA ČR – Rada výstavby regionu Olomouc. Dohodu naplňujeme společným a koordinovaným úsilím při vytváření podmínek pro rozvoj výstavby a stavebnictví na regionu.
Pozvánky na naše akce také pravidelně posíláme
zástupcům měst a obcí Olomouckého kraje. Předsedkyně oblasti je v pravidelném styku se stavebními úřady, které každý rok obdrží na pravidelných
schůzkách kraje DVD PROFESIS. Součástí školení
stavebních úřadů kraje je i účast a vystoupení předsedkyně oblasti, kde informuje o činnosti oblastní
kanceláře i novinkách a poskytuje některé pomůcky – publikace vydané Informačním centrem ČKAIT.
Oblast Olomouc podporuje Střední průmyslovou
školu stavební v Lipníku nad Bečvou. Pravidelně se
účastníme Dne otevřených dveří na školách i s publikacemi a DVD PROFESIS, které vydává ČKAIT
a které jsou pro školu přínosem. Ředitel Ing. Vilém

Vývoj počtu členů oblasti Olomouc

Složení oblasti Olomouc podle oborů (PS – 49 %,
DS – 11 %, VS – 10 %, TZS – 12 %, TPS – 10 %,
statika – 4 %, ostatní – 4 %)

S P O L U P R ÁC E S I N S T I T U C E M I ,
Š KO L A M I A O R GA N I Z AC E M I
S Krajským úřadem Olomouckého kraje, Magistrátem města Olomouc, HZS Olomouckého kraje máme
uzavřené dohody o spolupráci a dohodu o poskytnutí osobní pomoci. Ze strany ČKAIT se jedná zejména o pomoc při řešení krizových a havarijních
situací, ať již se jedná o likvidaci škod způsobených

Srovnání inženýrů, techniků a stavitelů v oborech
v oblasti Olomouc
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Olomoucké arcidiecéze 1990 až 2010, která byla
putovní a byl o ni zájem. Společně také organizujeme v rámci CŽV odborné exkurze a na závěr roku
exkurzi i s přátelským posezením všech členů, kteří
mají zájem.

Rozdělení oblasti Olomouc podle druhu autorizace (61 % inženýři, 31 % technici, 8 % stavitelé)

Věkové složení členů oblasti Olomouc
Zeiner je pravidelným účastníkem naší valné hromady. Jako čestní hosté jsme se na pozvání zúčastnili oslav šedesát let existence školy.
Vyjadřujeme se k návrhu nového územního plánu
Olomouce. Po dvojím podání připomínek k návrhu
ÚP k textové části jsme přistoupili a výbor oblasti
rozhodl o tom, že všem zastupitelům města Olomouce pošleme osobní vysvětlující dopis, protože
závěrečného návrhu ÚP, který bude zastupitelům
předkládán k odsouhlasení, jsme se nemohli dopátrat. Po osobní návštěvě v oblastní kanceláři,
kterou si jeden zastupitel objednal, se naše obava
potvrdila. Ani zastupitel nebyl s konečným návrhem obeznámen.
Členové oblasti si často stěžují na nevyvážené
smlouvy na projektové práce ze strany veřejných
institucí. Smlouvy, které členové oblasti s poukazováním na nevyváženost zaslali, oblastní kancelář
předala Představenstvu Komory. Po osobní konzultaci s vedoucími investičních odborů města a kraje
musím konstatovat rozdílnost pohledů jednotlivých
stran.
Spolupráce s ČSSI má hlubokou tradici, jejíž začátky úzce souvisí se založením ČKAIT v roce 1992.
Ze společných akcí uvedu výstavu Sakrální stavby

S TAV BA R O K U O L O M O U C K É H O
KRAJE
Od roku 2004 je oblast Olomouc spoluvyhlašovatelkou soutěže Stavba roku Olomouckého kraje ve dvouletých intervalech. V rámci dohody se
SIA ČR – Rada výstavby jsou v hodnoticí komisi
zastoupeny všechny partnerské organizace a zástupci kraje. Do každého ročníku je průměrně přihlášeno šedesát staveb. Krajský úřad ve spolupráci
s OK ČKAIT a OP ČSSI vydal v roce 2004 publikaci
Stavby Olomouckého kraje a v roce 2009 publikaci Stavby Olomouckého kraje – to nejzajímavější
od sametové revoluce. Všechny přihlášené stavby
jsou pravidelně vystaveny na stavebním veletrhu,
kde pravidelně OK organizuje přednášku v rámci
doprovodného programu.

V Ý Z N A M N É S TAV BY
OLOMOUCKÉHO KRAJE
V současné době je v Olomouckém kraji v realizaci nebo se připravuje řada zajímavých staveb,
kde je investorem jak stát, tak kraj a jednotlivé
obce a města. Rekonstrukce železniční stanice
Olomouc, hlavní nádraží, probíhá za provozu.
Dále jde o dostavbu Výstaviště Flora, BEA centrum
Olomouc – vysokoškolský kampus, rekonstrukci
silnice I. třídy přes Červenohorské sedlo, pokračování protipovodňových opatření, rekonstrukci
Hodolanského divadla v Olomouci a rekonstrukci
Korunní pevnůstky. Olomoucké centrum Šantovka obsahující obchody a služby, úpravu řeky
a tramvaj, získalo ocenění – Stavba roku 2014.
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VÝJEZDNÍ
Z A S E DÁ N Í V Ý B O R U
OBLASTI PRAHA
V KO L Í N Ě
Dne 7. října letošního roku uskutečnil výbor oblasti Praha podzimní výjezdní zasedání, na které
vždy zve členy ČKAIT toho kterého okresu. Tentokrát se výjezdní zasedání uskutečnilo v Kolíně. Před zasedáním se účastníci mohli zúčastnit
exkurze do kolínské malé vodní elektrárny, kterou provozuje firma DALKIA. Exkurzi dojednal
Ing. Jan Bořek.
Vodní stupeň v Kolíně je z hlediska stavebního
mimořádně zajímavý. Jezový stupeň, vodní elektrárna a silniční most tvoří jeden stavební celek.
Stavební práce byly zahájeny v roce 1913. Během
první světové války se prakticky zastavily a teprve
v roce 1920 byla dokončena stavba jezu a budovy elektrárny. Plavební komora byla dokončena
v roce 1925 a železobetonový silniční most, integrální součást vodního díla, byl dobudován až
v roce 1932. Uvedení elektrárny do provozu počíná rokem 1931. Jez je hrazen zdvižnými válcovými
uzávěry. Strop budovy elektrárny tvoří současně
nosnou konstrukci částí silničního mostu. Mimo
elektrárnu je most obloukový a jeho pilíře tvoří
opěry jezových uzávěrů.

VA L N Á H R O M A DA O B L A S T I
Bude se konat 27. ledna 2015 na Právnické fakultě, tř. 17. listopadu, Olomouc a jedná se o hromadu volební. Začátek je stanoven na 15.30 hod.
Kdo z členů oblasti má zájem aktivně pracovat
ve výboru oblasti nebo v dozorčí komisi, přihlaste
se, prosím, v oblastní kanceláři Olomouc, Jungmannova 12, nebo e-mailem: olomouc@ckait.cz.
Výbor oblasti zve všechny členy k účasti na valné hromadě, od které mohou očekávat nejen
informace z ČKAIT, ale i osobní setkání s kolegy
a kolegyněmi a také zvýhodněný nákup odborné
literatury.
Ing. Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti Olomouc
Olga Přibylová
tajemnice oblasti Olomouc

Komplex Šantovka obdržel cenu Stavba roku 2014

Praha

Firma Josef Prokop a synové dodala do kolínské
vodní elektrárny v jejích začátcích čtyři Francisovy turbíny

Moderní Semi-Kaplanovy přímoprůtočné turbíny
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• návrh činnosti na rok 2015;
• bilancování práce výboru a kanceláře za minulé období;
• zpráva o činnosti ČKAIT jako celku s výhledem
na nové období;
• a hlavně volby nového výboru pro roky 2015
až 2018.

Kolínský jezový stupeň
Hlavním účelem jezového stupně i elektrárny je
udržovat stálou úroveň plavební hladiny na kótě
194,80 m n. m. s povolenou tolerancí –0,05 m až
+0,2 m, tj. spád v rozmezí 2,05 až 2,3 m.
Vodní elektrárna byla osazena čtyřmi Francisovými
turbínami různé velikosti od firmy Josef Prokop
a synové, generátory dodala ČKD. Dosažené výkony jednotlivých turbín při spádu 2,2 m a celkové
hltnosti 47,5 m³/sec činily 110 kW + 180 kW +
190 kW + 220 kW, celkem tedy 700 kW.
V roce 2012 došlo k rekonstrukci elektrárny, původní technologie byla odstraněna a do suterénu
budovy elektrárny bylo osazeno sedm shodných
Semi-Kaplanových přímoprůtočných turbín od firmy Hydrohrom. Jde o vodní turbíny s dosaženým
celkovým výkonem 924 kW při spádu 2,3 m a celkové hltnosti 51,1 m³/sec. Generátory dodala firma TES. Roční výroba dosahuje 4500 MWh.
Ing. Michael Trnka, CSc.
předseda výboru oblasti Praha

České Budějovice
P Ř Í P R AVA VA L N É
H R O M A DY 2 0 1 5
Příprava každé valné hromady (VH) oblasti
u nás začíná pro výbor velmi brzo, prakticky
vždy s vyhodnocením VH právě proběhlé. Proč?
Zabýváme se úkoly, které nám VH stanovila,
vhodností místa konání, počtem účastníků, volbou místa konání VH příští. Nejinak tomu bylo
i letos. Po vyhodnocení vhodnosti, dostupnosti i nabízených služeb jsme vybrali opět jako
místo konání VH 2015 Clarion Congress Hotel
v Českých Budějovicích. Vzhledem k obsazenosti hotelu jsme již v lednu letošního roku museli,
po dohodě s kanceláří ČKAIT v Praze, závazně
objednat termín konání, a to na středu 14. ledna 2015.
Co bude předmětem jednání VH:
• tradiční bilancování plánu činnosti za rok
2014;

Činnost výboru a kanceláře oblasti byla směřována hlavně k vám – členské základně – jak
z hlediska náplně CŽV, tzn. semináře, odborné
exkurze, prezentace, tak i ostatních akcí, lze
říci, společenských, např. soutěž PRESTA či adventní setkání.
Dále jsme se zaměřili na plnění povinností
ČKAIT podle autorizačního zákona a na spolupráci s orgány místní správy, samosprávy a odborných stavebních škol v oblasti. V průměru
se jedná o třicet až čtyřicet akcí ročně. O všech
těchto aktivitách jste informováni v oblastním
zpravodaji, vydávaném pětkrát ročně.
Na vaše připomínky k činnosti za uplynulé období i na návrhy pro zlepšení práce výboru a kanceláře oblasti se tedy těšíme nejen
14. ledna 2015, při valné hromadě, ale můžete
je zaslat i e-mailem na naši vám dobře známou
adresu: cb@ckait.cz.

V Ý J E Z D N Í Z A S E DÁ N Í V Ý B O R U
Výjezdní zasedání výboru ČKAIT České Budějovice, rozšířeného o spolupracující členy, je
každoroční akcí výboru. K důležitým úkolům oblasti patří i spolupráce s odbornými stavebními
školami v regionu. Proto jsme pro letošní rok
zvolili za místo jednání město Volyně, sídlo VOŠ
a SPŠ známé především mezinárodní konferencí
Dřevostavby.
Termín podzimní – též tradiční – z důvodů přípravy plánu činnosti na následující rok letos
připadl na pátek a sobotu 10. až 11. října 2014.
Program pátečního odpoledního jednání byl zaměřen na:
• informaci o jednání Představenstva ČKAIT;
• plnění plánu činnosti CŽV na rok 2014;
• kontrolu čerpání rozpočtu;
• plán akcí do konce roku;
• přípravu VH 2015, zejména návrh kandidátů
do výboru oblasti, neboť VH 2015 je volební
pro období činnosti 2015 až 2018.
Bylo konstatováno, že letošní plán činnosti je
úspěšně plněn. Zbývající akce jsou ze strany
kanceláře oblasti zajištěny:
• 20. listopadu 2014 – Daně z příjmů a související předpisy – připraveno, program zveřejněn v termínovníku na webové stránce ČKAIT
a ve zpravodaji;
• 27. listopadu 2014 – Energetická náročnost
budov 2014 – organizačně zajišťuje SVI
ČKAIT, program zveřejněn v termínovníku
na webové stránce ČKAIT a ve zpravodaji;
• 11. prosince 2014 – Adventní setkání v Be-

chyni – organizačně zajišťuje ČSSI ve spolupráci s Ing. Hladíkem. Po volbách se dojednají podrobnosti (přijetí na radnici, kulturní
program, občerstvení).
Samostatně je sledována akce PRESTA prestižní
stavba jižních Čech 2012–2014, připravovaná
ve spolupráci s ČSSI, SPS ČR a Jihočeským krajem. Příprava probíhá podle schváleného harmonogramu. Výbor se též zabýval výzvou členům k přihlášení do Ceny ČKAIT.
Návrh plánu činnosti výboru a CŽV pro rok 2015
byl v návaznosti na přípravná jednání předložen
členům v elektronické i písemné formě a byl odsouhlasen. Pro 1. pololetí roku 2015 vyjímáme
tyto schválené akce:
• 14. ledna 2015 – Valná hromada OK ČKAIT;
• 26. února 2015 – Řešení nestabilních zateplení, zdvojování stávajících zateplení, zateplení na méně soudržných podkladech (STOMIX);
• březen 2015 – Veletrh úspor energií WELS
(ECČB);
• 19. března 2015 – Povodně (SPŠ stavební
České Budějovice);
• 16. dubna 2015 – Smluvní vztahy ve výstavbě
(JUDr. Lukáš Klee);
• 21. května 2015 – Změny v českých technických normách požární bezpečnosti staveb
(Ing. Valouch, Ing. Pokorný).
Semináře byly přihlášeny do programu CŽV
do 31. října 2014.
V sobotu 11. října 2014 se pod vedením VOŠ
a SPŠ Volyně ředitele RNDr. Jiřího Homolky
a zástupce ředitele Ing. Petra Červeného uskutečnila exkurze školy a nového Vzdělávacího
střediska pro dřevěné konstrukce s praktickou
ukázkou práce na CNC výrobní lince, za což oběma patří dík.
Ing. František Hladík
předseda oblasti České Budějovice

V Z D Ě L ÁVAC Í S T Ř E D I S KO
P R O D Ř E V Ě N É KO N S T R U KC E
Projekt byl připravován od roku 2007 v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně oblasti podpory 2.4 Rozvoj
infrastruktury základního, středního a vyššího
odborného školství. Cílem projektu bylo napravit současný stav absence výuky zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních
linek. V souvislosti s projektem byla vybudována v bezprostředním sousedství školy nová
výrobní hala půdorysných rozměrů 16 × 45 m,
výšky ve hřebenu 6,6 m a pořízena moderní CNC
linka umožňující zpracování hraněného řeziva
od profilu 20/50 mm do profilu 300/450 mm
a v délkách až 13 m, kterou budou využívat
žáci střední školy, studenti vyšší odborné školy
a studenti partnerských středních a vysokých
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Účastníci výjezdního zasedání u moderní
CNC linky na VOŠ Volyně
škol. Zvýší se tím odborná úroveň a znalosti,
což umožní masové rozšíření nových technologií, a zvýší se tak konkurenceschopnost českého
dřevozpracujícího a stavebního průmyslu.
Získané znalosti tak absolventům mohou dále
napomoci ve snazším uplatnění v praxi, neboť
takto nejen teoreticky, ale i prakticky připravení uchazeči o zaměstnání jsou na pracovním
trhu stále nedostatkovým zbožím.
Ing. Petr Červený
zástupce ředitele VOŠ a SPŠ Volyně

ODBORNÁ EXKURZE
DO SOLNOHRADSKA
Důvodem pro volbu trasy je spolupráce naší oblasti s komorou architektů a inženýrů Horního
Rakouska a Salcburku. Při vzájemných setkáních
nám kolegové poskytli vhodné náměty k prohlídce zajímavých staveb. Oblast Solné komory
patří k nejkrásnějším částem Rakouska, a tak
rozhodování o trase bylo snadné.
Exkurze ve dnech 19. až 21. září 2014 se zúčastnilo třicet čtyři osob, odbornou část exkurze zajistil předseda oblasti Ing. František
Hladík u svých rakouských partnerů a ostatní
služby poskytla cestovní kancelář Inter Zbiroh.
Krátce po překročení státní hranice s Rakouskem jsme projížděli podél rozestavěné rychlostní silnice S10, která je pokračováním dálnice
A7 z Lince do ČR. Úsek dlouhý 22 km je ve výstavbě od roku 2009 a bude uveden do plného
provozu v roce 2015, avšak obchvat města Frei
stadt bude zprovozněn ještě v letošním roce.
Trasa vede velmi náročným terénem, nacházejí

Jez s MVE na řece Salzach v Salcburku
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se na ní čtyři ražené tunely, z nichž nejdelší je
4425 m dlouhý. Spolu se čtyřmi hloubenými tunely je podzemní část dlouhá 9300 m, tedy 42 %
celkové délky. Pozoruhodná je krátká doba výstavby a nízké stavební náklady – cca 800 mil.
Kč/km. Smutné je, že s výstavbou navazujícího
úseku z české strany se nezačalo a pravděpodobně se v dohledné době ani nezačne.
Další navštívenou stavbou, dokončenou v minulém roce, je vodní dílo Salcburk – Lehen. Tento
jez hradí tok řeky Salzach čtyřmi segmentovými uzávěry s nasazenou horní klapkou, každý
segment má přitom šířku 19 m. Součástí je
i elektrárna se dvěma průtočnými Kaplanovými
turbínami o hltnosti po 125 m3/s, což při spádu
6,6 m může poskytnout výkon 13,7 MW. Řeka
Salzach má průměrný průtok 230 m3/s a stoletá
voda, která před realizací jezu zaplavovala zastavěné okolí, má hodnotu 2300 m3/s. Plocha
povodí má 4426 km2. Vodní dílo prakticky hned
po dokončení prověřila stoletá voda, a protože
ochránilo své okolí, získalo sympatie místních
občanů. Ekologové oceňují dva funkční rybí
přechody s průtokem 400 a 600 l/s a dobré začlenění do přírody. Konstrukce pilířů jezu jsou
z pohledového betonu a podle architektonického návrhu jsou tvarovány do křivek evokujících
vodní vlny.
Následující prohlídka Salcburku a jeho převážně
barokní architektury je vždy vděčně přijímána.
Ubytovali jsme se v Gosau, v hotelu s vyhlídkou na horské panorama. Druhý den nás zavedl
do Hallstattu – historického města, které je památkou UNESCO – místa s ověřenou sedmitisíciletou historií. Výjezd novou pozemní lanovkou
a naučná stezka s expozicí o životě, těžbě soli
a pohřbívání v 1. tisíciletí př. n. l. nás dovedla
až k dolu Salzberg. Někteří z účastníků neodolali ověřit si, zda v podzemí najdou skutečnou
sůl. Myslím, že nebyli zklamáni. Na historickou
strážní věž z 13. století nad Hallstattským jezerem se přichází z horní stanice lanovky ocelovou lávkou a lepší vyhlídku umožňuje vysunutá plošina. Oblast Hallstattu je oblastí jezer
s překrásnou alpskou krajinou, a tak jsme zajeli
k jezerům Grundlsee a večer ukončili u jezera
Gosausee.
Poslední den naší exkurze se stala hlavním cí-

lem technická památka – ozubená dráha na horu
Schafberg, která byla uvedena do provozu již
v roce 1893, jako první horská dráha v Rakousku. Zubačková dráha o délce 6 km překonává
výškový rozdíl 1190 m při stoupání maximálně
26 %. Původní parní lokomotivy jsou nahrazeny
opět parními lokomotivami, ale s naftovým topením. Z vrcholu hory je panoramatický výhled
po širokém okolí, nám však byla tato možnost,
vlivem počasí, dopřána jen několik minut. Ozubená dráha je umístěna ve městě St. Wolfgang,
jehož historie sahá do 10. století a jež se honosí kostelem s vyřezávaným oltářem z 16. století
a dalším oltářem v centru kostelní lodi.
Cestou jsme nemohli minout lázně Bad Ischl,
místo letních pobytů císařské rodiny a bydliště skladatele Franze Lehára. Památek z doby
císařství je v místě dosti, včetně slavné cukrárny, kam si chodil císař Franz Josef, tenkrát
bez ochranky, na sladké dobroty. Za ocenění
stojí, že historické lázeňské objekty jsou upraveny pro kongresové a společenské účely, a dále
dobrá organizace dopravy v historickém městě,
stísněném dvěma řekami, a vyvedení dálkové
dopravy tunelem mimo město.
Závěrem naší exkurze bylo město Gmunden, konečná stanice tratě Koněspřežky z Českých Budějovic a Lince. Upomínku na tuto technickou
památku lze vidět na mnoha místech. Gmunden
je město keramiky, a tak zvonkohra z keramických zvonků na tamní radnici naši exkurzi symbolicky ukončila.
Co dodat? Exkurze splnila svůj odborný program
a navíc poskytla účastníkům mnoho krásných
dojmů z této oblasti.
Ing. Jiří Schandl
čestný člen ČKAIT

Karlovy Vary
Touto informací o bohaté činnosti organizované
výborem oblasti ČKAIT v Karlovarském kraji připomínám blížící se valnou hromadu oblasti,
která se uskuteční v tradičních
prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech v pondělí 5. ledna 2015
a bude letos volební.
Z bohaté činnosti organizované výborem oblasti je důležité uvést pravidelné měsíční semináře v systému celoživotního vzdělávání členů
ČKAIT, které bylo letos poprvé doplněno o deset
e-learningových seminářů (viz Z+i 3/2014).
Pravidelně se každoročně podílíme výrazným způsobem na přípravě Dnů stavitelství a architektury
(DSA) Karlovarského kraje, z nichž připomínáme
již 19. ročník mezinárodní konference Městské
inženýrství Karlovy Vary 2014. Na organizaci se
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významně podílí Jana Jágrová, manželé Lodrovi
i autor tohoto příspěvku. Další významnou akcí
byl 18. ročník Soutěže studentů třetích ročníků
stavebních průmyslovek pod vedením předsedy
poroty Ing. Petra Kuneše, CSc. Důležitou akcí se
stal rovněž 13. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje 2014. Propagujeme Dny otevřených
dveří na stavbách Karlovarského kraje, které organizují kolegové ze SPS v ČR. Sami pak pomáháme
v organizaci Dnů otevřených dveří na odborných
školách.
Organizujeme sami nebo ve spolupráci s partnery
ze SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje exkurze, zájezdy a odborné akce, kterých bylo připraveno letos celkem čtrnáct – viz webové stránky
OK ČKAIT Karlovy Vary. Ze společenských akcí
připomínám již 20 ročníků adventních setkání.
Poslední, tj. dvacátý ročník hostilo město Bečov
nad Teplou.
Za všechny ohlasy na 19. ročník mezinárodní
konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2014
píší například Dr. Ing. Zygmunt Rawicki – předseda autorizační rady Polské inženýrské komory,
Ing. František Kuda CSc. – vedoucí katedry MI
na VŠB – TU Ostrava, Ing. Ján Kyseľ – prezident
Spolku statiků Slovenska, Dipl.-Ing Elmar Dräger – prezident Inženýrské komory Thüringen,
Ing. Holló Csaba – viceprezident Maďarské inženýrské komory, zveřejňujeme alespoň jeden:
Vážený kolego, milý Svatopluku,
dovol, abych Ti touto formou oficiálně jménem
celé ostravské delegace poděkoval za výborně
organizačně zvládnutou 19. mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary 2014
včetně doprovodného programu, který se stal neodmyslitelnou součástí konference. Velmi rádi se
do Karlových Varů vracíme, zejména kvůli neopakovatelné přátelské atmosféře, která prochází napříč
delegacemi jednotlivých inženýrských komor. Ještě
jednou děkujeme a těšíme se na příští, jubilejní
20. ročník.
Ing. Svatopluk Zídek
předseda výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary

SILO NA CUKR
V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ
Dne 2. září 2014 se uskutečnila velmi zajímavá exkurze na stavbu obřího betonového sila
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na cukr s kapacitou 50 000 t cukru v Českém
Meziříčí, největšího cukrového sila v ČR.
Betonové silo je válcová stavba o kruhovém
půdorysu s průměrem 44 m a výškou 63 m.
Stěny sila mají tloušťku 0,45 m a v dolní
nepředpjaté části výšku 4,50 m. Nad touto přízemní částí se nachází betonové dno
tloušťky 0,90 m vlastního skladovacího prostoru, podporované sítí čtvercových hřibovitých sloupů. Horní partie válcové plochy mají
tloušťku 0,30 m a jsou předepnuty kabely
systému VSL.
Zajímavá byla výstavba vlastní obálky sila
a vrchlíku zastřešení. Obálka sila se betonovala pomocí taženého bednění, betonáž
probíhala proto kontinuálně a nepřetržitě
24 hodin každý den a trvala tři týdny. Dodržení prostorové geometrie válcové stěny
v dovolených rozměrových tolerancích vyžadovalo velkou zkušenost technických a odborných pracovníků. Ocelová příhradová konstrukce vrchlíku zastřešení byla smontována
v poloze, kdy se nacházela ocelová konstrukce bednění v dolní úrovni. Vrchlík byl na ní
uložen a montážně připojen a s ním postupně putoval pomalu do své horní definitivní
polohy.
Založení sila je hlubinné na velkoprůměrových betonových pilotách průměru 0,90 m,
délky 15 m.
Ing. Jaroslav Korbelář
laureát Ceny ČKAIT

Ústí nad Labem
Konec roku 2014 se blíží,
v oblasti probíhá intenzivně program CŽV, příprava
na lednovou valnou hromadu s volbami nového výboru
oblasti a řada dalších akcí. Soutěž Stavba
Ústeckého kraje 2013, která zahrnuje stavby
zkolaudované uvedené do užívání v období
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013, měla
uzávěrku 30. září 2014. V rámci hlavní soutěže proběhla i soutěž Fasáda. O výsledcích
soutěže bude v listopadu rozhodovat odborná porota pod vedením profesora Miloše
Pavlíka, spolu se zástupci ČKAIT, SPS v ČR
v Ústeckém kraji, HK a samozřejmě krajského úřadu. Slavnostní vyhlášení se uskuteční
rovněž v listopadu. Informace o výsledcích
soutěže budou k dispozici na www.ckait.cz,
stránka OK ÚL, a v komorovém tisku.
Druhé pololetí je naplněno množstvím odborných akcí v oblasti, připravovaných hlavně OK, nově se aktivovala i OP ČSSI a připravila též několik akcí.

A KC E V e  2 . P O L O L E T Í
Nejvýznamnější akcí v tomto období byl
ve dnech 4. a 5. října 32. ročník mezinárodní
konference Polní geotechnické metody, kterou
pořádá společnost AZ Consult z Ústí nad Labem
spolu s dalšími partnery. Mezi tématy nemohla
chybět problematika sesuvu svahu, který zavalil téměř hotovou trasu dálnice D8 u Prackovic
na stavbě 0805, včetně exkurze.
Dalším tématem, které nás v oblasti velmi zajímá, je otázka splavnosti Labe. Dne 30. září
2014 jsme připravili seminář Příprava plavebního stupně na Labi v Děčíně. Za Povodí přednášeli Ing. J. Zídek a Ing. P. Hajdinová, dále
expert na problematiku Ing. J. Cvrk. Budeme
věřit v realizaci nejen tohoto vodního díla, ale
i dalšího v Malém Březně, čímž by se zajistila
stabilní hladina po většinu roku. Pro velkou část
účastníků se ukázala velmi významná informace
o tom, že stávající břehy Labe od Ústí do Hřenska „ochraňované“ různými pseudoochránci je
umělá stavba, vzniklá před a v době výstavby
zdymadla Střekov pro zúžení řečiště, a tím zvýšení hladiny. Původní řečiště bylo mnohem širší,
tedy mělčejší.
Ve spolupráci s firmou Idea z Brna se konaly dva
semináře pro statiky: Návrh a posouzení spřažených betonových konstrukcí a Návrh a posouzení styčníků ocelových konstrukcí metodou
CBFEM. Přednášeli doc. Ing. J. Navrátil, CSc.
a Ing. L. Šabatka.
Další specializovaná akce, která byla hojně navštívena, byl seminář Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody.

E X K U R Z E N A S TAV B U 0 8 0 5
N A  dálnici D 8
Tradičně jsme uspořádali exkurzi na největší stavbu v kraji – stavbu 0805 na dálnici D8.
Provázeli nás vedoucí TDS Ing. F. Zukerstein
a Ing. Šašek. Detailní informace o sesuvu jsme
dostali od Ing. Floriána. Více než čtyřicet účastníků obdivovalo postup v realizaci mostů, další
práce v tunelech Prackovice a Radejčín. Vyslechli jsme si informace o stavbě – pokud by v realizaci nebránili „úředníci“, dočkali bychom se
otevření do konce roku 2016, což je technicky
reálné. Brání tomu však postup podle ZVZ, kdy
v reálu nelze použít předpokládanou zeminu
do tělesa dálnice a chybí cca 200 000 m3. Most

Zahájení „mokré“ exkurze na dálnici D8,
zleva Ing. Mandík, Ing. Mařík a Ing. Šašek
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přes Uhelnou rokli mezi tunely má chybu v zadávací PD a místo rychlého řešení se hledá „viník“.
V neposlední řadě uběhl již více než rok od sesuvu, takže po tomto nepochopitelném období
nelze řešit práce na jeho odstranění jako havárii
mimo ZVZ, ale musí probíhat obvyklé soutěže
se všemi možnými obstrukcemi. Velmi kuriozní
je názor báňského úřadu k situaci kamenolomu
nad sesuvem (bezpochyby hlavní viník sesuvu),
kdy úřad údajně nezjistil žádné provozní pochybení, vady vznikající těžbou nezjistil. Současně
však neřešil skutečnost, že srážkové vody z více
než čtyřicetihektarové plochy kamenolomu jsou
vypouštěny zrovna do místa sesuvu. Dobrou
zprávou pro další práce je skutečnost, že České
dráhy mají zájem na obnovení jednokolejné trati
z Lovosic do Teplic, která je sesuvem přerušena.

VA L N Á H R O M A DA
A SEMINÁŘE
Každé druhé pondělí v měsíci probíhají na OK
pravidelné právní pondělky k nové legislativě,
kde je velká účast.
Ve dnech 4. a 25. listopadu proběhnou semináře k problematice energetické náročnosti budov,
nejdříve se bude hovořit o praktických zkušenostech ze zpracování PENB a pak o navrhování nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou
spotřebou energie.
V oblasti proběhly i semináře firem QUALIFORM,
AZ Promo a dalších.
Na jednání výboru oblasti na konci října jsme začali s přípravou valné hromady oblasti, která se
koná 12. ledna 2015 tradičně v Národním domě.
Uvažovali jsme o změně, tj. o přesunutí do Císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem, kde
jsou však kapacitní limity a omezené možnosti
občerstvení. Sál stojí za to, byl upraven u příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa v roce
1901. Zajímavé je to, že císař konal inspekční
cestu parníkem po Labi.
Stávající členové výboru byli vyzváni, aby se
na výboru vyjádřili, zda mají chuť dále kandidovat. Současně jsme oslovili členskou základnu
a kupodivu se přihlásili o práci ve výboru dva
zájemci.
V současné době připravujeme program CŽV
na 1. pololetí 2015. V oblasti legislativy vidíme
velký problém v tom, že po ročním přeškolování
se chystá změna občanského zákoníku, zákona
o korporacích, stavebního zákona a všeho s tím
dále souvisejícího. Reagovat na tyto skutečnosti
budeme operativně, podle situace a schvalování. Zabývat se budeme však spíše reálnými tématy.
Přeji všem prožití konce roku v klidu, s možností
nabrat sílu na vypořádání se s nedostatkem práce a neustálými změnami v předpisech. Doufám,
že svým členům budeme i nadále oporou.
Ing. Martin Mandík
předseda oblasti Ústí nad Labem
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Hradec Králové
Oblast Hradec Králové – spokojenost,
nebo pláč?
Už zase nastal čas bilancovat.
Nedávno tomu bylo při dvacetiletí Komory, dnes nastává
ohlédnutí za tříletým působením stávajícího výboru oblasti, zvoleného na valné hromadě oblasti ČKAIT
v lednu 2012. Má však smysl se ohlížet nazpět
a vypočítávat, kolik akcí, exkurzí a seminářů
výbor pro své členy zorganizoval? Koho zajímá,
že za poslední tři roky se uskutečnilo sedmdesát akcí a že se jich zúčastnilo celkem 2837
osob? Koho zajímá, že za stejnou dobu bylo
celkem 24 odborných exkurzí s 812 účastníky?
Všechno jsou to čísla v propadlišti dějin a pro
samotné členy oblasti jsou aktuální pouze
v době konání akce a bilancování je nezajímá.
Všechny nás zajímá ne to, co bylo, ale to, co
BUDE. Co bude s naší profesí stavebního inženýra a technika zítra, za týden, za rok. Při
pohledu do minulosti si člověk pamatuje jen
to pěkné, při pohledu do budoucnosti vidím
jen černo. Tak uznávaná profese to dříve byla;
v současnosti jsme vnímáni skoro na stejné
úrovni jako prodavači, uklízečky a vrátní. Žádné zastání ve společnosti nemáme, sami sobě
podrážíme nohy, soutěžíce o nejnižší nabídkovou a stále více i „podbídkovou“ cenu a pomalu se stáváme největším otloukánkem a původcem všech chyb v tom známém trojúhelníku
investor – projektant – dodavatel. Na stavbě
projektant často slyší: „Máš přeci pojistku, vezmi to na sebe.“ Dodavatel zase říká: „Vysoutěžil jsem to za nejnižší cenu, přeci vám tam
nebudu dávat kvalitní materiály“. Tak se skládá
kapka ke kapce, až jsme se ocitli tam, kde jsme
a cesta zpět k původnímu uznávání naší profese bude těžká, možná už i nemožná.
Skoro každý den se v hromadných sdělovacích
prostředcích dozvíte něco z našeho oboru. Největší prostor dostávají články o korupci, pak
o haváriích na stavbách a jen minimum informací se věnuje výrazným stavebním počinům
(většinou s politiky při stříhání pásky u příležitosti slavnostního otevření). Proto se každým
rokem snažíme tento poměr změnit naší účastí
porotce v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje. Snažíme se, aby se do soutěže přihlásily stavby ne za stovky milionů, ale především ty malé za jednotky nebo desítky milionů,
které se nacházejí po celém kraji a ovlivňují
a upravují mnohem víc životy jeho obyvatel.
Deset až dvacet staveb přihlášených každý rok
svědčí o malém zájmu stavebních firem, projektantů nebo investorů o tuto soutěž. V každém
ročníku se však najdou nějaké výjimky, v tom
letošním například parkovací dům na kola
v Hradci Králové, rozhledna Milíř ve Vysoké

Větrný Mlýn Bařice ve Velkých Těšanech
nad Labem nebo víceúčelové centrum Církve
bratrské v Bystrém. Doufejme, že naši soutěž
nepotká osud stavebního veletrhu v Brně, který
se z celého výstavního areálu zmenšil na jeden
výstavní pavilon.
Před třemi lety nás bylo v oblasti registrováno 1810, v době psaní tohoto příspěvku nás
je 1894. Co do počtu členů jsme stále čtvrtou
nejpočetnější oblastí po Praze, Brnu a Ostravě. Nevím, jestli vy všichni vidíte budoucnost
černě, ale těch 75, kterých bylo na semináři
JUDr. Adámkové, Ph.D., k novému občanskému zákoníku, určitě. Nejdiskutovanějším tématem tam byl obsah smluv a zejména těch
smluv, které jsou součástí zadávacích podkladů
ve veřejných soutěžích. Do nich je zadavatelem zakázáno jakýmkoliv způsobem vstupovat
a zejména v části smluvních pokut jsou skutečné perly, kdy rozum říká nepodepisovat, a pud
sebezáchovy naopak. Za vrchol všeho zatím považuji toto ustanovení v návrhu smlouvy (doslovná citace): Pokud v průběhu zadávacího řízení bude zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr
a ostatními částmi zadávací dokumentace (tj.
zejména bude-li zjištěno, že ve výkazu výměr
chybí položky, které by zde měly být uvedeny
s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený
v projektové dokumentaci), uhradí dodavatel
objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč
za každou chybějící nebo chybnou položku v rozpočtu.
Jenom podotýkám, že se jedná o rekonstrukci
areálu za cca 150 mil. Kč a položek výkazu výměr bude minimálně 5000. Naši argumentaci,
že smlouva by měla být neplatná, protože byla
podepsána pod diktátem zadavatele a projektant byl v tomto případě tou slabší stranou,
smetla JUDr. Adámková ze stolu s tím, že je
projektová organizace vždy odborná firma znající důsledky a budoucnost všem rázem zčernala. V diskusi se sešlo ještě několik podobných
případů a nakonec jeden z účastníků (jeho
jméno je oblastní kanceláři známo) poznamenal: „Tak to si tedy mohu vybrat – buď podepíši
smlouvu a skončím pod mostem, nebo nepodepíši a skončím tam taky, protože nebudu na nic
mít.“ Tato věta plně vystihuje současnou náladu mezi členy Komory.
Nemá cenu informovat o spokojenosti účastníků
odborné exkurze po Zlínském kraji, o mistrovství pracovníků ohýbaného nábytku TON nebo
o technickém řešení výtahu jako kanceláře
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v Baťově mrakodrapu. I když návrat do Zlína třicátých let by celé společnosti mnohde prospěl.
Pokud patříte mezi ty s černým viděním budoucnosti, přijďte si o ní podiskutovat na naši
Valnou hromadu oblasti ČKAIT 6. ledna 2015
od 14.00 hodin do Kongresového centra Aldis.
Rádi ovšem uvítáme i ty s růžovými brýlemi.
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové
Miroslava Dolanová
tajemnice oblasti Hradec Králové

Pardubice
SEMINÁŘE
A EXKURZE
Z akcí naplánovaných na 2. pololetí 2014 v pardubické oblasti už k datu uzávěrky článku většina
proběhla. Druhé pololetí bylo po prázdninovém
odpočinku zahájeno 4. září Dopravní konferencí,
na níž jsme pozvali autorizované osoby s dopravním
zaměřením z celé ČR. Úvodu Dopravní konference se
též zúčastnili při svém výjezdním zasedání členové
hospodářského výboru PSP ČR. Posluchače, kterých
se sešlo více než 200, pozdravil i předseda Ing. Pavel Křeček.
Dne 5. září následoval Silniční veletrh, na kterém
byly prezentovány nejnovější technologie silničního
hospodářství. Zúčastnilo se jej přes 600 návštěvníků. Naše oblastní kancelář je jedním z odborných
garantů této akce a měla na ní umístěn prezentační
stánek.
Následná akce – exkurze na stavební veletrh FOR
ARCH – byla možná už poslední na toto místo.
V roce 2012 na ni jelo 21 osob, v loňském roce to
bylo už jen dvanáct osob a letos – 18. září – se
nám přihlásilo deset osob, což byl limit, který jsme
si dali, abychom exkurzi uskutečnili. Bohužel z přihlášených deseti se nás nakonec u autobusu sešlo
pouze osm. Až příští rok nám ukáže, jestli budeme
ještě v tradici pokračovat.
Stejně nízký zájem jsme zaznamenali 30. září
i u další akce, semináře Nejčastější vady, poruchy
a nedostatky staveb. Z padesáti osob, které se při-

Zahájení Silničního veletrhu
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hlásily na webu, jich přišlo na seminář jen 24, což
není ani 50 %. K těmto 24 přišlo ještě osm nepřihlášených AO a dvě platící osoby – nečlenové. Nakonec
tedy soudní znalci Ing. Ladislav Bukovský o vadách,
poruchách a nedostatcích různých funkčních částí
pozemních staveb a Ing. Luboš Kozlovský o vadách,
poruchách a nedostatcích spodních staveb a oken
přednášeli pouhým 34 osobám.
Systém řízení jakosti podle ČSN ISO 9001 jako
prevence proti negativům NOZ. To je název zatím
posledního semináře v podání Ing. Miloše Kubalíka – Zásady systému řízení jakosti podle ČSN EN
ISO 9001 pro práci projektanta, zhotovitele, TDS
a dalších AO, Ing. Pavla Štěpána – Rozsah a podrobnosti jednotlivých typů projektové dokumentace, Ing. Karla Vaverky – Kvalita PD, záruky a odpovědnost ve vazbě na výši honoráře projektanta
a Ing. Věry Sytařové – Tepelně technické požadavky
na stavební konstrukce pasivních budov a budov
s téměř nulovou spotřebou energie. Přesto, že tématy našich seminářů se snažíme reagovat na aktuální
problémy (problémy s financováním, s čerpáním
dotací, s novým občanským zákoníkem, svalování
viny na AO, spory s architekty...), ze strany AO se
projevuje minimální zájem: na tomto semináři se
sešlo pouze osmnáct posluchačů.
V tomto pololetí se ještě uskutečnil:
• RDIT 2014 – Výzkum, vývoj a inovace v dopravě
2014, který se konal 30. října 2014 v prostorách
SOŠS a VOŠS Vysoké Mýto.
Ostatní akce proběhly (nebo se budou konat) na již
standardním místě, v Kongresovém sálu hotelu Labe:
• Kompetence AO ve vztahu ke správním orgánům,
4. listopadu 2014;
• Energetická náročnost budov 2014, 18. listopadu
2014;
• Vnitřní prostředí energeticky úsporných budov;
Principy stavební fyziky, systémy větrání, 2. prosince 2014;
Na první pololetí 2015 pro vás připravujeme tyto semináře a exkurze:
• Okna, ploché a šikmé střechy, kotvení ETICS;
• PROFESIS a pojištění AO;
• BIM;
• Městské inženýrství, dopravní a technická infrastruktura;
• Novela zákona o zadávání veřejných zakázek a novela zákona o posuzování vlivu staveb na životní
prostředí EIA;
• Exkurze s výkladem a ukázkou do VHS laboratoře
v SOŠS a VOŠS Vysoké Mýto;
• Exkurze na stavbu rekonstrukce třídy Míru v Pardubicích;
• Exkurze do infostřediska ŘSD ve Vysokém Mýtě.
Termíny budou vyvěšeny v průběhu listopadu
na webu Komory:
http://www.ckait.cz/terminova-listina/pardubice.

a za přítomnosti Ing. Radima Loukoty. Z osmnácti
pozvaných přišlo třináct osob s výsledky: devětkrát
bez závad a čtyřikrát drobné závady. Dvě osoby se
omluvily a tři členové nereagovali. Protože tyto tři
osoby už obdržely doporučený dopis, při příští kontrole budou obeslány doporučeným dopisem s doručenkou a modrým pruhem. Pokud se ani pak nedostaví, budou předány k řešení Stavovskému soudu
ČKAIT a samozřejmě jim hrozí postih podle řádů.

VÝZVA A POZVÁNKA NA VALNOU
HROMADU
Pokud máte zájem o aktivní činnost ve výboru
oblasti Pardubice, přihlaste se v oblastní kanceláři Pardubice, Masarykovo nám. 1544, 530 02
Pardubice, e-mail: pardubice@ckait.cz.
Oblastní kancelář Pardubice zve své členy
na 22. řádnou Valnou hromadu oblasti ČKAIT,
která se koná 8. ledna 2015 v 15.00 hod.
v Kongresovém sálu Domu techniky, nám.
Republiky 2686, Pardubice.
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti Pardubice

Zlín
Informace o činnosti oblastní
pobočky ČKAIT Zlín začínáme výčtem statistických čísel.
Z přehledu o počtu autorizovaných osob ke dni 30. září 2014
vyplývá, že celkem je autorizováno 29 887 osob,
z toho ve Zlínském kraji je jich autorizováno 1395.
Nejvíce AO je v oboru pozemní stavby (877 osob),
následuje obor technika prostředí (206 osob)
a obor technologická zařízení staveb (122 osob).
Ke stejnému datu, tj. k 30. září 2014, je podáno
ve Zlínském kraji 28 žádostí o autorizaci.
V průběhu roku 2014 byly uskutečněny v rámci CŽV
čtyři přednášky a tři odborné exkurze. Pobočka
zorganizovala tak jako každý rok návštěvu stavebního veletrhu v Brně a Mezinárodního stavebního
veletrhu FOR ARCH v Praze, ve spolupráci s ČSSI
byla našim členům zprostředkována odborná
prohlídka nově postaveného laboratorního centra Fakulty technologické UTB ve Zlíně. Ve druhé
polovině roku 2014 nás pak čekají čtyři přednášky
a máme za to, že zvolená témata autorizované
osoby osloví a o přednášky projeví zájem. Nejvíce
zaujala přednáška o novém občanském zákoníku.

KO N T R O LY DAO

S TAV BA R O K U Z L Í N S K É H O
KRAJE

Dne 23. září 2014 proběhla v oblastní kanceláři kontrola deníků za vedení Ing. Ladislava Burši

I přes nepříznivou situaci ve stavebnictví,
k terá již trvá několik let, bylo p řihlášeno
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do soutěže Stavba roku Zlínského kraje
55 staveb. Počet staveb svědčí o velkém zájmu investorů a stavebních firem prezentovat
se nejen mezi odborníky, ale také široké veřejnosti. Oblastní pobočka ČKAIT Zlín je jedním z pořadatelů soutěže a má své zástupce
v odborné hodnoticí komisi. Letos proběhl již
dvanáctý ročník soutěže.
Stavby byly tak jako v předcházejících ročnících rozděleny do sedmi kategorií. V každé
kategorii pak byly uděleny hlavní ceny a čestná uznání. Mimo tyto ceny je dále udělována
Cena hejtmana Zlínského kraje a Cena novinářů. Ve dvanáctileté historii soutěže o nejhodnotnější stavební dílo ve Zlínském kraji
má výjimečné místo udělení ceny Grand Prix
architekta Pavla Nováka. Architekt Novák má
velkou zásluhu na tom, že fenomén funkcionalistické architektury nepřestal ve Zlínském
kraji existovat. Doposud byla cena udělena
pouze jedenkrát, a to v roce 2006, kdy touto cenou byla oceněna stavba Podnikatelského a inovačního centra v Baťovském areálu
ve Zlíně. Tato stavba byla rekonstrukcí stávající tovární budovy a její realizace ukázala,
jakým směrem by se mohla ubírat regenerace
a revitalizace celého průmyslového areálu.
V letošním roce byla cena udělena podruhé,
a to stavbě Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně. Tato stavba se nachází v Baťovském areálu a jde o rekonstrukci továrních
budov známých pod číslem 14/15.
Oceněné stavby
• Kategorie I. Stavby občanské vybavenosti
Hlavní cena
– Krajské kulturní a vzdělávací centrum
14/15 ve Zlíně
Čestná uznání
– Laboratorní centrum Fakulty technologické,
Zlín
– Školicí středisko firmy PRIMA BILAVČÍK,
s.r.o., Uherský Brod
– Novostavba školicího střediska a sídla firmy
Technodat, Zlín
• Kategorie II. Domy pro bydlení
Hlavní cena
– Polyfunkční dům, Galerie Zelný trh v Uherském Hradišti
Čestná uznání
– Hotel Purkmistr, Kroměříž
– Hotel Vila Viola, Luhačovice
• Kategorie III. Rodinné domy
Hlavní cena
– RD manželů Dočkalových, Zlín – Prštné
Čestná uznání
– RD Ústí u Vsetína
– Rekonstrukce a přístavba vily J. Vondráčka,
Rožnov pod Radhoštěm
• Kategorie IV. Průmyslové a zemědělské
stavby
Hlavní cena
– Výrobní komplex MITAS Otrokovice
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Čestná uznání
– Výměna opláštění a modernizace interiéru
SO 100, Continental Barum a.s.
– Inovace výrobní haly Slovácké strojírny,
Uherský Brod
– Revitalizace části areálu společnosti TOS
HULÍN a.s.
• Kategorie V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
Hlavní cena
– Silnice I/49 Malenovice – Otrokovice
Čestná uznání
– Vodárenská nádrž Karolinka, rekonstrukce
hráze
– Morava, Uherské Hradiště, Staré Město,
zvýšení kapacity koryta, I. etapa
• Kategorie VI. Rozvojové programy měst
a obcí
Hlavní cena
– Revitalizace Gahurova prospektu, předprostor KUC ve Zlíně
Čestná uznání
– Úprava Mariánského náměstí, Zlín-Štípa
– ČOV Strání
• Kategorie VII. Stavby realizované mimo
Zlínský kraj
Hlavní cena
– Lovecký areál Radějov, Pusté
Čestná uznání
– Výstavba Vědeckotechnického parku
SVÚM a.s., Čelákovice
– Lisovna plastů KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
v Poličce
– Archeologická základna Mikulčice – Trapíkov
Součástí soutěže bylo také vyhlášení ceny hejtmana. Tu získala stavba Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž. Další
cenu udělují novináři krajské organizace Syndikátu novinářů ČR Zlínského kraje. Tu získala
stavba Firemní školka OSKÁREK pro společnost
LAPP KABEL v Otrokovicích.
V minulém roce byli poprvé oceněni stavbyvedoucí, kteří se podíleli na realizaci staveb.
Nejinak tomu bylo i letos. Už se stalo tradicí, že
současně s vyhlášením výsledků soutěže Stavba
roku jsou oceňovány studentské práce studentů středních škol Zlínského kraje se zaměřením
na stavebnictví. Letos komise hodnotila práce
šestnácti studentů, kteří měli za úkol navrhnout
architektonickou studii polyfunkčního objektu
v určené lokalitě ve Valašském Meziříčí.
Ocenění si rovněž odnesli žáci, kteří v minulém roce příkladně reprezentovali Zlínský kraj
v oborových soutěžích, např. v oboru instalatér, truhlář, podlahář.

S P Š S V E VA L A Š S K É M
MEZIŘÍČÍ
V roce 2014 oslaví Střední průmyslová škola
stavební ve Valašském Meziříčí významné výro-

čí – 140 let od svého založení. Jde o nejstarší
střední školu zaměřenou na stavebnictví ve Zlínském kraji. Mnozí autorizovaní jsou absolventy
této školy a rádi přišli na slavnostní shromáždění,
které se konalo při této příležitosti 15. listopadu
2014.

DA L Š Í A KC E
Oblastní pobočka ČKAIT Zlín se rozhodla podpořit
Festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií ve Zlíně a Vizovicích, který proběhne od 10. do 12. dubna 2015. Festival pořádá
Klub českých turistů a hlavní program bude probíhat ve Velkém kině ve Zlíně v sobotu od 14.00
do 18.00 hod.
Oblastní pobočka činí kroky k navázání užší spolupráce mezi oblastí Zlín a Regionálním sdružením SKSI Trnava. Regionální sdružení zahrnuje
kraje Trnava, Trenčín a Nitra. Máme za to, že
příhraniční spolupráce bude přínosem pro obě
strany. V obou regionech vyrostly nové stavby,
ale zajímavá jsou i starší stavební díla, která by
mohla autorizované inženýry a techniky v rámci
odborných exkurzí zaujmout.

VA L N Á H R O M A DA
Vyzýváme všechny autorizované osoby v rámci
Zlínského kraje, které mají zájem o práci v Komoře, aby kontaktovaly oblastní kancelář ve Zlíně.
Pro rozvoj Komory je nutná spolupráce se všemi autorizovanými osobami, proto se obracejte
s profesními problémy, posílejte náměty, postřehy pro rozvíjení činnosti ČKAIT. Nejsprávnějším
místem, kde můžete své podněty a připomínky
uplatnit a navíc získat informace o dění v Komoře od členů Představenstva Komory, je valná
hromada.
Valná hromada oblasti Zlín se uskuteční 28. ledna 2015 ve Zlíně, v prostorách kulturního domu
Masters of Rock Café ve Zlíně na Čepkově. Jste
srdečně zváni.
Ing. Jiří Matúš
předseda oblasti Zlín

Jihlava
Rok 2014 se blíží ke svému
závěru, a proto nastává čas
na jeho rekapitulaci. Kraj Vysočina stále tíží recese ve stavebnictví a také v práci projektantů. Přesto však naše práce nekončí a snad
má smysl. Na VH oblasti Jihlava jsme podepsali
smlouvu o spolupráci mezi ČKAIT a KÚ Vysočina. Na tuto smlouvu navázala smlouva s HZS
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kraje Vysočina o spolupráci v krizových a havarijních situacích. Rozhodli jsem se prohloubit spolupráci se středními školami stavebními
v kraji. Na společném jednání ředitelů těchto
škol a výboru jsme se dohodli na okruzích spolupráce. Formálně bude tento stav završen podepsáním smlouvy o spolupráci na příští valné
hromadě.

SEMINÁŘE
Program seminářů byl bohatý, uvedu jednotlivá
témata:
• nový občanský zákoník a katastrální zákon;
• profese statika z pohledu uplatňování výpočetních metod minulosti a současnosti;
• rozsah a podrobnost projektů, odpovědnost
projektanta, pojištění projektanta;
• nízkoenergetické, pasivní a nulové domy 1;
• stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy;
• energetická náročnost budov 2014, nízkoenergetické, pasivní a nulové domy 2.
Účast na seminářích se pohybovala od čtyřiceti
do sto posluchačů, považujeme ji za dobrou.

KO N F E R E N C E
Téma Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu je tématem náročným a silným. Počátkem září proběhla 1. konference
v Havlíčkově Brodě s velmi dobrým ohlasem
odborné i laické veřejnosti. Její hlavní organizátor, kolega Libor Honzárek, pozval vynikající skupinu lektorů v čele s ředitelkou NPÚ,
Ing. arch. Naděždou Goryczkovou. Rozhodnutí
výboru OK po konferenci bylo jednoznačné: pokračovat v započaté tradici a konferenci pod
záštitou Představenstva ČKAIT převést na celostátní úroveň.
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E X K U R Z E D O S P I Š S K É N OV É
VSI
Exkurze do Spišské Nové Vsi se uskutečnila koncem září. Bylo to poslední doposud nenavštívené
město z partnerských měst Havlíčkova Brodu.
Před léty jsme navštívili holandské Brielle, předloni tyrolský Brixen. Všechny tyto exkurze byly
velmi zajímavé, spojené s návštěvou příslušných
radnic. Nechyběly ani kontakty s místními projektovými kancelářemi. Spišská Nová Ves překonala moje očekávání, stejně tak Košice, kam jsme
také zavítali. Přátelské přijetí na nejvyšší možné
úrovni, návštěva dokončených staveb v Košicích,
územní plán a investiční záměry Spišské Nové
Vsi. Stejně tak jsou významné památky UNESCO.

C E N OVÁ VÁ L K A P R O J E K TA N T Ů
P O K R AČ U J E
Nemohu opět nepřispět do tématu, které již
delší dobu považuji za zásadní. Úvodem pár čísel, která nám přiblíží současný projektantský
trh. V roce 2013 byly provedeny stavební práce
za 397 mld. Kč. Z této sumy můžeme vyhodnotit
podíl projektových prací ve třech variantách (podíl 7 %, 3 % a 1 %). Následující kalkulace vychází
z počtu 2000 pracovních hodin za rok a z hodinové sazby 500 Kč.
• Varianta 7 % na projektové a inženýrské práce
(optimální varianta) – na projekty je určena
částka 27,8 mld. Kč. Tento objem finančních
prostředků by zajistil obživu pro cca 28 000
projektantů.
• Varianta 3 % na projektové a inženýrské práce
– na projekty a inženýrskou činnost zbývá 11,9
mld. Kč. Z této sumy se může uživit 11 900
projektantů.
• Varianta 1 % na projektové a inženýrské práce
(realita) – pouhých 3,97 mld. Kč se může rozdělit mezi projektanty. V této variantě máme
práci pro 3970 projektantů.

Z těchto několika čísel vyplývá, že trh v projektování je velmi napjatý. Můžeme také diskutovat
o hodinové sazbě 500 Kč. Tato hodnota je velmi
nízká.
Před nedávnou dobou mě požádal Krajský úřad
Vysočina o pomoc při vyhodnocení nabídek
na vypracování dvou stupňů (DSP a DPS) na pavilon nemocnice v investičním nákladu cca
90 mil. Kč. KÚ předpokládal cenu těchto projektů ve výši 1,5 mil. Kč (dle sazebníku UNIKA
je to cena se 40% slevou). Po otevření obálek
s nabídkami nastalo zděšení. Některé nabídkové
ceny byly na částky 488 000 Kč, 635 000 Kč nebo
744 000 Kč. Doporučil jsem zadavatelům soutěže
vypracovat doplňující tabulku s rozborem ceny,
ve které bude uvedena hodinová sazba a počet
odpracovaných hodin v každé profesi. Všechny
nabízející firmy tabulku vyplnily a předaly zadavateli. Hodnoty v tabulkách uvedené jsou alarmující: soutěžící nabízeli hodinové sazby zejména (kromě dvou výjimek) v těchto částkách: 120,
150, 170, 190, 200, 250, 300 Kč. Počet hodin
na jednotlivé profese byl podobně kontroverzní:
např. statika 20 hodin, vzduchotechnika 40 hodin, silnoproudá elektroinstalace 60 hodin apod.
Připomínám, že jde o nemocnici a DSP s DPS. Je
to důkaz toho, jak hluboko jsme klesli….
Na tomto místě musím opět připomenout Profesní a etický řád § 5, odst. (5): Člen Komory
se vyvaruje poškozování kolegů nepřiměřeně nízkými cenovými nabídkami, které jsou v rozporu
s platnými obecně závaznými předpisy, dobrými
mravy a etikou.
Jak ještě dlouho budeme přihlížet likvidaci projektantského trhu. Tématu honorářů jsme věnovali poslední Aktiv PS, přednášíme ho také v oblastech, ale…
Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti Jihlava
člen Představenstva ČKAIT

Právní podpora pro členy ČKAIT
1 . Územní plány
Na základě několika podnětů oblastních kanceláří ČKAIT předseda Komory odeslal 7. října 2014 řediteli Odboru územního plánování MMR dopis
následujícího znění.
Vážený pane řediteli,
v červnu 2013 jsem se obrátil na vás s informací, že Magistrát hl. m. Prahy
v územním plánu vymezuje území, ve kterém musí architektonickou část
projektové dokumentace vypracovat pouze autorizovaný architekt. Ve své
odpovědi z července 2013 mimo jiné uvádíte:
Máte-li kromě pořizovaného územního plánu hl. m. Prahy informaci o jiném
konkrétním územním plánu, ve kterém došlo k pochybění ve smyslu vašeho
upozornění, prosím o sdělení této informace, aby mohl být každý konkrétní případ posouzen příslušným nadřízeným orgánem územního plánování,

tj. krajským úřadem. S ohledem na vaši konkrétní informaci zařadí ministerstvo tuto problematiku na program metodické porady s krajskými úřady,
které jsou na úseku územního plánování nadřízenými správními orgány při
pořizování územních plánů.
I vzhledem k Vaší nabídce uvádíme konkrétní případy.
V žádném z níže uvedených případů nejsou vymezeny stavby architektonicky či urbanisticky významné, jak je vyžadováno v Příloze č. 7 bodu f)
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zákonem není zastupitelstvu obce svěřena pravomoc rozhodovat o tom, kdo smí zpracovat projektovou dokumentaci
a kterou její část. Naprosto nepřijatelné je také to, že zastupitelstvo
stanoví, že autorizovaný architekt na vymezených územích zpracovává
architektonickou část projektové dokumentace. Nic takového není ani
v autorizačním zákoně, ani ve vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Od 1. října 2014 vstupuje v platnost nový územní plán města Olomouce,
kde v článku 15.1. zastupitelstvo schválilo lokality (bez uvedení konkrétních staveb), v jejichž případě může architektonickou část projektové
dokumentace vypracovávat jenom autorizovaný architekt (příloha 1-1).
Oblastní kancelář ČKAIT Olomouc již v průběhu projednávání podala připomínku vůči navrhovanému znění, ta však nebyla zohledněna (přílohy
1-2, 1-3 a 1-4).
Podle našeho mínění v územním plánu musí být definovány pozemní stavby architektonicky či urbanisticky významné, nikoli území, ve kterém smí
projektovou dokumentaci zpracovat autorizovaný architekt.
P ec pod S n ě ž kou

Příloha 2 je kopií části textu schvalovaného územního plánu, kde se vymezují v „souladu“ s § 17 a § 18 zákona č. 360/1992 Sb. významná místa,
kdy veškeré projektové dokumentace mají zpracovat výhradně autorizované osoby.
Stejnou vadu vykazuje územní plán Pece pod Sněžkou. Úkolem pořizovatele územního plánu je vymezit architektonicky a urbanisticky významné
stavby, nikoli určovat, kdo může projektovou dokumentaci zpracovat. Architektonicky ani urbanisticky významnou se automaticky nestává stavba
tím, že se nachází v Krkonošském národním parku. Docházelo by pak
k nesmyslným závěrům, např. že i jednoduchá garáž na tomto území je architektonicky či urbanisticky významnou. Kromě toho zákonný požadavek
§ 18 písm. a) autorizačního zákona, aby projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný architekt, se týká pozemních staveb, nikoli obecně
všech staveb nacházejících se v chráněném území.
N ov ý B or

Návrh územního plánu města Nový Bor požaduje taktéž v „souladu“ s § 17
a § 18 zákona č. 360/1992 Sb. zpracování architektonické části projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem. Ing. Libor Kubát, člen
ČKAIT, námitku podal (příloha 3-1, 3-2, 3-3). V příloze 3-4 zasíláme kopii
stanoviska jednoho ze zpracovatelů územního plánu města Nový Bor. Stejnou výtku uplatňujeme vůči návrhu územního plánu města Nový Bor. Opět
nejsou označeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.
„ S totisícové m ě sto “

Na vymezení ploch smíšených centrálních a ploch občanského vybavení
(příloha 4-1), kde může architektonickou část projektové dokumentace
vypracovat ve smyslu § 17 a § 18 zákona č. 360/1992 Sb. jen autorizovaný architekt, a to v územním plánu „stotisícového města“, poukazuje přímo Vladimír Mařan, odborný zaměstnanec územního plánování KÚ
Libereckého kraje (viz korespondence pana Mařana s ČKAIT týkající se
námitky Ing. Kubáta – přílohy 4-2, 4-3 a 4-4).
Vážený pane řediteli,
ČKAIT ve všech čtyřech případech zastává nadále stanovisko, že vymezování území v územním plánu, ve kterém musí architektonickou část
projektové dokumentace vypracovat pouze autorizovaný architekt, je
v rozporu s rozsahem územního plánování podle § 19 stavebního zákona a § 43 téhož zákona, který upřesňuje obsah a účel územního plánu.
Konkrétní úkoly, kterými se musí pořizovatel zabývat, musí být v relevanci s cílem zmíněných ustanovení. Smyslem ani cílem územního plánování není stanovit, kdo jedině smí vypracovávat projektovou dokumentaci
v řešeném území. Lze však, jak je možné dovodit z § 18 písm. a) zákona
č. 360/1992 Sb. označit v územním plánu pozemní stavby architektonicky
či urbanisticky významné. Nevymezuje se území, ale pozemní stavby.
Obracím se na Vás se žádostí, abyste v rozsahu svého oprávnění vyplývajícího z § 8 a § 11 stavebního zákona vykonávat státní dozor ve věcech
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územního plánování, projednal vytýkaný postup pořizování územního
plánu s úřady města Olomouc, Pec pod Sněžkou, Nový Bor a „stotisícového města“.
Pozn.: přílohy k dopisu ve formátu pdf jsou pro autorizované osoby k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese praha@ckait.cz.

2 . Koordinované stanovisko
Magistrát města Opavy (MMO), Odbor výstavby, vydal v červnu 2014 Sdělení
autorizovaným osobám: Obracíme se na vás jako na osobu, která je autorizovaným projektantem, případně osobou vykonávající inženýring staveb.
Magistrát města Opavy, Odbor výstavby, sděluje, že agenda Koordinovaného závazného stanoviska, zavedená od platnosti nového stavebního
zákona z roku 2006, kterou podle organizačního řádu zajišťuje odbor výstavby MMO, byla od 2. června 2014 utlumena a bude řešena alternativním postupem.
Magistrát města Opavy k tomuto kroku přistoupil na základě analýzy agendy koordinovaných stanovisek za rok 2013, kdy bylo zjištěno, že záměr
zákonodárce – zajistit tímto procesem koordinaci požadavků na ochranu
dotčených veřejných zájmů napříč jedním orgánem veřejné správy – není
naplňován pro legislativní složitost a neprovázanost předpisů.
Od roku 2007, kdy byla tato agenda zavedena, došlo ve speciálních zákonech k několika změnám; ministerstva, pod něž spadají jednotlivé DO,
vydala nejrůznější metodiky vazby na ostatní předpisy; začaly být uplatňovány judikáty. V důsledku tohoto např. pravomoc úřadu územního plánování k vydání závazného stanoviska v územním řízení nelze dovodit,
tj. vyjádření úřadu územního plánování je pouze informací, a posouzení
souladu záměru se schváleným územním plánem provádí stavební úřad –
buď v rámci odpovědi na žádost o vydání územně plánovací informace,
nebo přímo v samotném řízení podle stavebního zákona.
Také vydání vlastního závazného stanoviska je dotčenými orgány stále
více podmiňováno doplněním nejrůznějších dokladů a podkladů, jež však
nejsou běžnou součástí dokumentace pro územní nebo stavební řízení,
která je přílohou žádosti o koordinované stanovisko, a proces vydání stanoviska se tak prodlužuje.
Odpovědí na žádost je pak mnohdy dokument, který dozajista nedopovídá
vámi požadované komplexní a jednotné odpovědi ke stavebnímu záměru.
Z analýzy sta žádostí podaných v loňském roce vyplynulo následující.
• Dvě koordinovaná stanoviska, ve kterých jsou koordinována závazná
stanoviska více odborů, avšak závazná stanoviska památkové péče byla
vydána v předstihu, takže nejde o koordinaci skutečnou, ale fiktivní.
• Dvacet jedna koordinovaných stanovisek, ve kterých jsou koordinovány pouze jednotlivé dotčené orgány na úseku životního prostředí (tj.
jednoho oboru).
• Dvacet jedna odpovědí, že není co koordinovat, protože závazné stanovisko je jen jedno.
• Čtyřicet šest odpovědí, že MMO nevydá KS, protože je 0 závazných
stanovisek.
• Deset stanovisek pro územní plán (vnitřní proces mezi odbory MMO).
• V průběhu roku 2013 nebyl v rámci KS řešen žádný rozpor.
Na základě výše uvedeného MMO přistoupil k řešení situace provozním
opatřením popsaným dále. Věříme, že tento postup povede jednodušeji
a rychleji k cíli – tj. k získání potřebných podkladů pro řízení před stavebním úřadem. Také v případě, že bude vydáno negativní závazné stanovisko,
je přímý postup jednodušší – je možné buď požádat o přezkum přímo u nadřízeného orgánu (toho dotčeného orgánu, který ZS vydal), nebo jej doložit
k žádosti o územní/stavební povolení, kdy toto bude důvodem k okamžitému zamítnutí žádosti rozhodnutím, proti němuž je možné se odvolat.
Všechny žádosti k KS doručené odboru výstavby od 2. června 2014 budou po přechodnou dobu vyřizovány následujícím způsobem: žádost
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bude prostřednictvím spisové služby distribuována na Odbor životního
prostředí, Odbor dopravy i Odbor hlavního architekta a územního plánování. Jednotlivé odbory žádost posoudí a podle povahy záměru vydají
závazné stanovisko, vyjádření, souhlas či upozornění. Písemnou odpověď
odešle každý odbor zvlášť. Žádost bude vyřízena bez zbytečných průtahů
do třiceti dnů; ve složitých případech (např. vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče) maximálně do šedesáti dnů. Orgán, který
není záměrem dotčen, nebude na žádost reagovat vůbec. Formulář žádosti
o koordinované stanovisko již byl stažen z webových stránek města a další žádosti je již zapotřebí adresovat dotčeným orgánům jednotlivě.
Žádáme Vás o sdělení této informace stavebníkům, případně o laické vysvětlení situace, která vedla k přijatému opatření.
Dne 10. července 2014 se ČKAIT obrátila na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, se žádostí
o informaci, zda je Sdělení autorizovaným osobám vydané Magistrátem
města Opavy v souladu s ustanovením § 4 stavebního zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dne 25. července 2014 Komora obdržela od vedoucí Odboru územního
plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje následující odpověď.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen krajský úřad) obdržel 14. července 2014
žádost o informaci týkající se zákonnosti přiloženého Sdělení autorizovaným osobám, vydaného Magistrátem města Opavy, Odborem výstavby (dále jen „stavební úřad“). V tomto sdělení stavební úřad shrnuje
výsledky analýzy agendy koordinovaných stanovisek provedené v rámci
správního orgánu, ze které mělo vyplynout, že záměr zákonodárce – zajištění koordinace požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů napříč
jedním orgánem veřejné správy – není naplňován pro legislativní složitost a neprovázanost předpisů. Poukazuje např. na úpravu stanovisek
vydávaných úřadem územního plánování v územním řízení, která nejsou
závaznými stanovisky, a mají tedy charakter informativní, přičemž samotné posouzení souladu záměru s územním plánem provádí sám stavební
úřad. Co se týče vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány, to je
podmíněno doložením množství podkladů, jež nejsou součástí dokumentace pro územní nebo stavební řízení, která se běžně k žádosti o vydání
závazného stanoviska přikládá, čímž se proces vydávání stanoviska prodlužuje. Koordinované stanovisko pak mnohdy neodpovídá požadované
komplexní a jednotné odpovědi. Z těchto důvodů, jak uvádí stavební úřad
ve sdělení, přistoupil k řešení situace provozním opatřením, podle kterého budou k žádostem vydávána závazná stanoviska a stanoviska každým
odborem zvlášť, pročež je nutno do budoucna žádosti adresovat každému
odboru jednotlivě.
Podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon): Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy, vydává koordinované stanovisko
nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na ochranu
všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované stanovisko nebo
koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu o společném řízení se použije přiměřeně.
Uvedené ustanovení předpokládá zvýšené požadavky na činnost správního
orgánu a její organizaci ve prospěch zjednodušení postupu pro potencionální žadatele. V citovaném znění stavebního zákona se uvádí, že správní
orgán koordinovaná stanoviska vydává, nikoliv že je „může vydat“, a proto se nejedná o eventuality postupu, z nichž by správní orgán za využití
správní diskrece mohl vybírat, respektive postupovat jinak, než ukládá
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zákon – v neprospěch žadatele. Postup, kdy stavební úřad formou sdělení
autorizovaným osobám oznámil, že nebude vydávat koordinovaná závazná stanoviska a že žádosti o vydání závazného stanoviska bude nutno
dotčeným orgánům adresovat jednotlivě, a současně autorizované osoby
požádal, aby tyto informace předaly stavebníkům, je v rozporu se stavebním zákonem. Správní orgán nemůže v rámci žádných postupů činit jinak,
než jak mu (v tomto případě dokonce výslovně) ukládá stavební zákon
nebo jiné právní předpisy, anebo činit nad rámec těchto předpisů. Jinými
slovy může správní orgán činit pouze to, co mu zákon umožňuje, včetně
případného využití správního uvážení. Pokud tedy zákon v daném případě
určitý postup výslovně předpokládá, správní orgán nemůže postupovat
způsobem jiným, přestože vede ke stejnému výsledku, a to ani s odkazem
na efektivitu a rychlost správních postupů.
Argumentuje-li stavební úřad nedostatečnou pravomocí úřadu územního plánování k vydávání závazných stanovisek, respektive tím, že vydává „pouhá“
vyjádření, krajský úřad považuje tuto argumentaci za irelevantní, neboť stavební zákon předpokládá jak vydání koordinovaných závazných stanovisek,
tak koordinovaných stanovisek. V zákoně není sice rozdíl mezi těmito dvěma
pojmy vysvětlen, nicméně z povahy věci i slova smyslu obou pojmů vyplývá,
že koordinované závazné stanovisko slouží ke koordinaci závazných stanovisek a koordinované stanovisko ke koordinaci stanovisek a vyjádření. V případě, že správní orgán pro určitý záměr vydá závazných stanovisek několik,
budou zkoordinovány do stanoviska jednoho, a stejně tak bude správní orgán
postupovat i při větším množství stanovisek a vyjádření. Pokud bude vydáno
závazné stanovisko, respektive vyjádření pouze jedno, koordinované stanovisko ani koordinované závazné stanovisko vytvářeno nebude.
Co se týče podkladů předkládaných k žádosti z důvodu požadavků zvláštních
předpisů (zakládajících také pravomoc dotčeného orgánu na daném úseku),
požadavek na jejich předložení vyplývá ze stavebního zákona a z vyhlášky
o dokumentaci staveb. Dokumentace musí být podle uvedených předpisů
zpracována takovým způsobem, aby umožnila její přezkoumání z vybraných
hledisek dotčenými orgány při vydávání závazných stanovisek, což předpokládá komunikaci projektanta, jakožto autorizované osoby, s příslušnými dotčenými orgány i stavebním úřadem, avšak nevylučuje doložení příslušných
podkladů a dokumentace v náležité podobě již při podání žádosti. Ani tato
argumentace tedy nemůže svědčit výkladu, který by opravňoval správní orgán
nevydat stanoviska koordinovaná, ale požadovat podání více žádostí a stanoviska vydávat jednotlivě.
S ohledem na uvedené tedy krajskému úřadu nezbylo než postupovat podle ustanovení 171 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého správní orgán
vykonávající státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
v případě, že zjistí nedostatek, vyzve příslušný správní orgán, vůči němuž je
dozor vykonáván, ke zjednání nápravy. V daném případě spočívají nedostatky
v postupu stavebního úřadu v rozporu s ustanoveními stavebního zákona,
konkrétně ve sdělování informací autorizovaným osobám včetně pokynu k informování stavebníků, které neodpovídají právní úpravě vydávání koordinovaných stanovisek, stejně jako nepřijímání žádostí o vydání koordinovaného
závazného stanoviska, jak je řečeno v uvedeném sdělení. Krajský úřad tímto
vyzývá k sjednání nápravy v podobě zaslání informativního sdělení ohledně
vydávání koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek
totožným subjektům, kterým bylo zasláno výše uvedené Sdělení autorizovaným osobám. V informativním sdělení bude uvedeno, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 stavebního zákona je správní orgán povinen vydávat
koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska za předpokladu,
že je dotčeným orgánem podle více zvláštních právních předpisů, tzn. že hájí
více veřejných zájmů. Magistrát města Opavy, Odbor výstavby, vydá a zašle
příslušným subjektům toto sdělení do třiceti dnů ode dne obdržení této výzvy
a současně jej zašle krajskému úřadu na vědomí.
Dne 25. srpna 2014 obdržela Komora z Odboru výstavby Magistrátu města
Opavy Sdělení autorizovaným osobám ve znění.
Počátkem června letošního roku jsme vám oznámili, že agenda Koordinovaného závazného stanoviska, zavedená do platnosti nového stavebního
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zákona z roku 2006, kterou podle organizačního řádu zajišťuje odbor výstavby MMO, byla od 2. června 2014 utlumena a bude řešena alternativním způsobem. Důvody, které nás vedly k tomuto opatření, byly v dopise
ve stručné podobě uvedeny.
Dne 24. července 2014 jsme obdrželi dopis od Krajského úřadu v Ostravě,
Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, ve kterém nás
vyzývá, v souvislosti s výše uvedenou navrhovanou změnou, ke zjednání
nápravy a požaduje, aby bylo zasláno informativní sdělení tohoto znění:
V souladu s ustanovením § 4 odst.7 stavebního zákona je správní orgán povinen vydávat koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska
za předpokladu, že je dotčeným orgánem podle více zvláštních předpisů,
tzn. že hájí více veřejných zájmů.
Odbor výstavby nemá v úmyslu polemizovat se zněním stavebního zákona, ani s výzvou krajského úřadu. Je si však vědom složitosti problematiky vydávání koordinovaných závazných stanovisek (dále jen KZS), neboť
tuto agendu vykonává od počátku roku 2007 a z pohledu této zkušenosti
(a zároveň ve vazbě na práci stavebního úřadu) by chtěl uvést podrobněji
soubor informací, které se k tomuto procesu vážou a odborná veřejnost
je ne vždy chápe ve všech souvislostech. (Pozn.: Text se týká závazných
stanovisek podle § 4 odst. 2 písm. a) a koordinovaných závazných stanovisek podle § 4 odst. 7.)
A ) Z ávazná stanoviska dotčen ý ch or g án ů

• Stavební zákon po novele upravil § 4 odst. 2 v tom smyslu, že pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu (nebo úkony autorizovaného inspektora) vydávají dotčené orgány závazná stanoviska, zahrnující
požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí.
Okruh dotčených orgánů je u každé stavby jiný – mění se podle věcné
příslušnosti, která je vždy uvedena v jednotlivém zvláštním zákoně.
• Pravomoc k vydání závazného stanoviska musí být výslovně založena
v příslušném zvláštním zákoně. Zvláštní zákon také stanoví, co má být
přílohou žádosti a za jakých podmínek je žádost možné podat (např.
vydání závazného stanoviska podle zákona o vodách je zapotřebí předložit vyjádření správce povodí, podle památkového zákona musí být žadatelem vlastník památky a k záměru se musí písemně vyjádřit odborná
organizace státní památkové péče atd.)
• Úřad územního plánování (v našem případě Odbor hlavního architekta
a územního plánu) je dotčeným orgánem pouze v případě, že se jedná
o stavby, které nepovoluje opavský stavební úřad (povolují úřady Litultovice, Hradec nad Moravicí, Háj ve Slezsku a Pustá Polom). Protože
však jeho pravomoc k vydání závazného stanoviska zákon výslovně neuvádí, nevydává tento odbor závazná stanoviska, ale pouze vyjádření,
tedy po stránce obsahové nezávazný úkon, který je jedním z podkladů
pro řízení vedená stavebními úřady. Z metodického pokynu, vydaného
Ministerstvem pro místní rozvoj v dubnu 2013 vyplývá: Vyjádření úřadu územního plánování obsahující posouzení záměru žadatele o vydání
územního rozhodnutí z hlediska záměru územního plánování v žádném
případě nezasahuje do působnosti stavebního úřadu a nezbavuje stavební úřad jeho povinností posoudit soulad záměru z hledisek uvedených
v ustanovení § 90 stavebního zákona.
• Dokumentace přikládaná k žádosti o ZS musí mít všechny náležitosti dokumentace stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, musí odpovídat typu zařízení, které bude u stavebního úřadu
vedeno, a v období mezi vydáním ZS a podáním žádosti u stavebního
úřadu a může být měněna pouze v souvislosti s požadavky DO.
• Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení
(ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným
orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto závaznému stanovisku,
nelze podat samostatné odvolání. Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj.
odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (stavebního
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úřadu), pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu). Závazné stanovisko,
vydané dotčeným orgánem je buď souhlasné (eventuálně souhlasné
s podmínkami), případně nesouhlasné. V případě nesouhlasného stanoviska DO – je-li takové předloženo v řízení – stavební úřad žádost
zamítne bez dalšího dokazování.
• Nejsou-li stavbou dotčeny veřejné zájmy chráněné dotčeným orgánem,
tento orgán závazné stanovisko nevydá. K podané žádosti pak odpoví
formou vyjádření, sdělení, informace, případně poučení, které však nemají (a ani nemohou mít) povahu závazného úkonu. Tj. tyto nezávazné
úkony nepodléhají koordinaci v rámci KZS a v řízení před stavebním
úřadem mají informativní a podpůrnou podobu nezávazného podkladu.
B ) K oordinovaná závazná stanoviska

• Stavební zákon neukládá výslovně povinnost požádat o vydání KZS –
tento krok je dobrovolný a záleží pouze na rozhodnutí žadatele (projektanta, stavebníka…), zda o KZS požádá. Přílohou žádosti o ÚR, SP…
jsou závazná stanoviska dotčených orgánů z hlediska ochrany veřejných
zájmů, které hájí, nikoliv KZS.
• Předmětem „koordinace“ nemůže být nesouhlasné závazné stanovisko
některého z dotčených orgánů. „Koordinovat“ – ve smyslu řešení rozporů – lze pouze podmínky připojené k souhlasnému závaznému stanovisku dotčeného orgánu, pokud jsou v rozporu s podmínkami jiného DO.
S ohledem na skutečnost, že každý ze zvláštních úkonů hájí jiný veřejný
zájem, je pravděpodobnost rozpornosti podmínek velmi malá, čemuž
nasvědčuje i fakt, že za dobu existence této agendy u odboru výstavby
MM Opava nebylo třeba rozpor řešit („koordinovat“). Ke skutečné potřebě koordinace požadavků všech zúčastněných (všechny dotčené orgány, soulad s územním plánem, požadavky vlastníka, požadavky správců
technické infrastruktury) dochází teprve v územním řízení, respektive
řízeních navazujících. Skutečným koordinátorem je tedy referent stavebního úřadu v době, kdy jsou shromážděny všechny doklady a podklady nutné pro řízení.
• Zákonodárce si v § 4 odst. 7 klade za cíl koordinovat požadavky
na ochranu dotčených veřejných zájmů v rámci jednoho orgánu veřejné
správy (v tomto případě dotčených orgánů působících v rámci obecního
úřadu obce s rozšířenou působností – MM Opava). Tento cíl žadatel
často z neznalosti zaměňuje za požadavek komplexního vyjádření (stanoviska) statutárního města Opava prostřednictvím Magistrátu města
Opavy k předloženému investičnímu záměru. Dokument, který od nás
pak obdrží, může mít podobu kladného koordinovaného stanoviska
(protože podmínky závazných stanovisek nebudou v rozporu), neboť
úřad územního plánování buď není v tomto případě dotčeným orgánem nebo vydává jen vyjádření, nikoliv závazné stanovisko, a proto
vyjádření úřadu územního plánování, že stavba není v souladu s ÚPD,
bude uvedeno pouze „pod čarou“ a na výrok KZS nebude mít vliv. Takto
vydané KZS je kladné, a proto je může žadatel (bez ohledu na vyjádření úřadu územního plánování) považovat za souhlas se záměrem
a na jeho základě pak pořídí např. projektovou dokumentaci, případně
uzavře kupní smlouvy. Teprve po podání žádosti o územní rozhodnutí
(nebo jiný úkon) stavební úřad záměr posoudí z hlediska územního
plánu a zjistí-li nesoulad, žádost zamítne. Tento úřední postup, kdy je
nejprve stavebníku odborem výstavby – jako koordinátorem – vydáno
kladné koordinované stanovisko, a posléze je žádost zamítnuta pro nesoulad s ÚPD, činí postupy správního orgánu natolik nedůvěryhodné,
že se stalo hlavním důvodem k zamyšlení nad smysluplností procesu.
V ý š e uvedené je mo ž né shrnout

• Z dánlivá výhoda žadatele spočívající v podání jedné žádosti a jedné dokumentace je zpochybněna skutečností, že se jí zabývají i ti pracovníci, kteří nejsou záměrem dotčeni, a proto se lhůta k vyřízení prodlužuje. Také dochází ke zdvojování činností, neboť je často podána žádost

právo

|

jak o koordinované stanovisko, tak o souhrnné (závazné) stanovisko
odboru ŽP. Závazné stanovisko orgánu památkové péče bývá zpravidla
vydáváno v předstihu a do KZS se zapisuje jako již vydané a vlastníku
zaslané. Dále pak v případech, kdy správní orgán je záměrem dotčen,
ale k vydání závazného stanoviska je zapotřebí připojit další podklad,
který nebyl součástí žádosti, případně projektovou dokumentaci dopracovat, tento orgán závazné stanovisko nevydá (není zahrnuto do KZS)
a je třeba pak o něj žádat zvlášť.
• Vydané kladné závazné stanovisko negarantuje soulad s územním plánem.
• Práce referenta – koordinátora závazných stanovisek – tedy spočívá
v distribuci žádosti na jednotlivé odbory, vyčkání na vydání závazných
stanovisek a poté sumarizaci závazných stanovisek do jednoho dokumentu. Nekoordinuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných
zájmů, které hájí, jak proklamuje zákon, ale vydává dokument, který
může porušovat jeden ze základních principů správního řádu, jímž je
princip legitimního očekávání.
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Závěrem Vás chceme požádat o zamyšlení nad výše uvedeným, případně
o vyvolání odborné diskuse nad daným tématem. My, pracovníci správních
orgánů, jsme s nadějí očekávali změny v novele stavebního zákona, avšak
byli jsme zklamáni – toto ustanovené novelizováno nebylo (pravděpodobně) proto, že při zkoumání zákonnosti se – jak odvolací orgán, tak
soudy – zabývají pouze konkrétními závaznými stanovisky, a ne KZS jako
celkem. Byli bychom rádi, kdybyste naši snahu o „utlumení“ agendy KZS
nepovažovali za úřednickou zvůli, ale za způsob, jak najít cestu k transparentnímu úřadování. V případě, že i přes výše uvedené o vydání koordinovaného závazného stanoviska požádáte, bude vám v souladu s § 4 odst.
7 stavebního zákona vydáno.
Dotazy ke zveřejnění vybrala Ing. Hedviga Klepáčková,
vedoucí Střediska legislativně právního ČKAIT.

Pojišťovací komise radí, informuje
Tento příspěvek má za cíl informovat AO, které se rozhodnou ukončit
svou odbornou činnost a členství v ČKAIT nebo končí činnost na základě odchodu do starobního důchodu, o možnosti sjednání udržovacího
připojištění.
Dalším cílem příspěvku je upozornit na novou úpravu v novém občanském zákoníku (NOZ) č. 89/2012 Sb., kdy je v ustanovení § 2630 nově
upravena spoluodpovědnost dalších osob. S tímto tématem se mohli
členové ČKAIT seznámit v rámci CŽV na seminářích pořádaných Komorou k problematice NOZ a jeho dopadům na činnost AO.
Za důležité považujeme zejména upozornit na novinku v občanském
zákoníku, kdy se upravuje solidární povinnost zhotovitele se subdodavatelem, dodavatelem projektové dokumentace a se stavebním dozorem.
Každý náš člen v případě ukončení své činnosti by měl zvážit rizika
své činnosti v průběhu posledních pěti let, kdy jeho klienti mohou
uplatňovat náklady na odstranění škod, které vznikly jeho činností.

Tento případ byl projednán s naším pojistitelem a kryje jej platná pojistná smlouva, v případě ukončení členství je potřebné zabezpečit její
prodloužení. Rizika možného vzniku škodných událostí po ukončení
činnosti každého našeho člena lze pokrýt tzv. udržovacím pojištěním.
Podmínky tohoto udržovacího pojištění podrobně uvádí naše pojistná
smlouva, zveřejněná na webových stránkách ČKAIT. Zájemci na nich
najdou i přihlášku k udržovacímu připojištění. Sjednává se na šedesát
měsíců, tj. na 5 let, a náklady na pojistné činí za jeden rok 600 Kč.
Udržovací pojištění hradí každá osoba sama na účet našeho pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se obraťte na Pojišťovací
komisi ČKAIT.
Ing. Pavel Pejchal, CSc.
předseda Pojišťovací komise ČKAIT

Daň z příjmů a související předpisy
Změny a informace pro rok 2014 a 2015.
V současné době, v posledním čtvrtletí roku 2014, kdy se již blíží zima
a vánoční čas, probíhají, jak už je v posledních letech zvykem, novelizace
daňových zákonů. Současně se také blíží období, kdy bude nutné uzavřít
účetní rok a zpracovat a podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok
2014. Přestože se rok 2014 blíží ke konci, ještě není ve všech ohledech
zcela jasné, jaké bude konečné zdanění v tomto aktuálním roce, protože
zákony, které jsou v současné době novelizované, lze v určitých částech
používat i v roce 2014. Stejně tak ještě není zcela jasné ani to, jaké daňové zákony budou platit v roce 2015. V tomto článku se pokusím popsat
nejdůležitější změny pro rok 2014 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 třeba dát si pozor. Tento
článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, ale pouze upozorňuje na problémy, s nimiž je nutné počítat.
Dále se pokusím popsat plánované změny pro rok 2015, které však v době
zpracování tohoto článku sice již schválila Poslaneckou sněmovna a Se-

nát PČR, ale v současné době jsou na podpisu u prezidenta, a tedy ještě
nevyšly ve sbírce zákonů.
V letošním roce také nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon
č. 89/2012 Sb.), který nám i do daňové oblasti vnesl mnoho novinek.
Autorizované osoby mohou vykonávat svou činnost různými způsoby, a to
jako:
• zaměstnanci;
• fyzické osoby podnikající na základě živnosti;
• fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (autorizační zákon);
• právnické osoby.
Každý z těchto způsobů v sobě zahrnuje různé skutečnosti, které je
nutné zohlednit při sestavení daňového přiznání. Podmínky zdanění
(bez ohledu např. na novou terminologii danou novým občanským zákoníkem) podle zákona o daních z příjmů v roce 2014 se příliš neliší
od podmínek v roce 2013. Na novinky v roce 2015 a dále na novinky již
účinné v roce 2014 nebo připravované na další období upozorňuji dále
v tomto článku.
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A utorizované osoby – zam ě stnanci

Pokud jsou AO zaměstnanci, veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje
zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů. V této oblasti chci upozornit na následující skutečnosti.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je počítána z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy, která je navýšena o pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o pojistné
na zdravotní pojištění. Tímto matematickým výpočtem tedy u zaměstnanců dochází ke zvýšení sazby daně (ze zákonných 15 %).
V současné době existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti, a současně se z těchto příjmů neplatí
zdravotní a sociální pojištění, 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 poskytnut přímo cestovní kanceláři
– zaměstnanci nesmí být poskytnuty peníze, protože v tomto případě
by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění. Mezi další benefity patří možnost poskytování stravenek, vyplácení cestovních náhrad
apod.
Pokud zaměstnanec má v daném kalendářním roce příjmy pouze ze
závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více
zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy větší než 6000 Kč, může
požádat zaměstnavatele (do 15. února 2015) o roční zúčtování daně.
V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance
a vypořádá vše při výpočtu mezd.
Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, po skončení kalendářního roku
(v termínu do 1. dubna) musí podat daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob. Další možností je využít služeb daňového poradce, kterému zaměstnanec dává plnou moc na zpracování daňového přiznání
a tím je kromě jiného posunou termín pro podání daňového přiznání
na termín 1. července.
V roce 2014 se také zvýšil limit pro uplatnění konečné srážkové daně
u zaměstnanců, jež jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce a nepodepsali prohlášení k dani. Tento limit je v současnosti 10 000 Kč, pokud tedy v tomto případě zaměstnanec obdrží konečnou mzdu. Z tohoto
příjmu se také neodvádí pojistné.
Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na tzv. solidární
zvýšení daně, kdy v určitých případech musí i zaměstnanec, který nemá
jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání, podat daňové přiznání k dani
z příjmů. Podmínky jsou uvedeny níže v textu.
I v následujícím období, v roce 2015, by podmínky zdanění zaměstnanců, včetně odvodu daně ze superhrubé mzdy, měly zůstat stejné.
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uplatnit výdaje paušální, pro určení správné výše výdajového paušálu
je přitom důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí,
– fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu (např. živnost
projektová činnost ve výstavbě) může použít výdajový paušál ve výši
60 %,
– fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů (autorizační zákon) může použít výdajový paušál ve výši 40 %,
– připravuje-li se podnikající fyzická osoba 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 překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby vhodnější použití výdajů paušálních, protože není nutné žádným
způsobem 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 podle živnostenského zákona)
v dostatečné výši, aby se toto použití vyplatilo.
U osob, které překročí povinný limit pro vedení účetnictví (obrat
25 mil. Kč) je nutné postupovat podle podmínek zákona o účetnictví,
kde je řečeno, jak účtovat, jakou evidenci vést apod. Následně je nutné
postupovat podle podmínek zákona o daních z příjmů a správně sestavit
daňové přiznání.
S účinností od zdaňovacího období roku 2013 se v určitých případech
omezuje využití výdajových paušálů a současně možnost 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 mil. Kč, kde
40 % je 1,2 mil. Kč, jako paušál mohu uplatnit maximálně částku ve výši
800 000 Kč.
Druhé omezení popisuje § 35c zákona o daních z příjmů a toto omezení
se vztahuje na všechny poplatníky využívající výdajové paušály. V zákoně
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 nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti.
Toto omezení platí i v roce 2014 a pro rok 2015 je navrhováno další
rozšíření tohoto omezení výdajových paušálů, a to i pro paušály ve výši
60 % a 80 %.
A utorizované osoby – právnické osoby

A utorizované osoby – podnikající na základ ě
ž ivnosti a podnikající podle autorizačního
zákona

Fyzické osoby, které podnikají, mohou postupovat při evidenci svého podnikání třemi základními způsoby:
• vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví – fyzické osoby
mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat
přesáhl částku 25 mil. Kč;
• 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;
• použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů
– v roce 2014 zůstávají podmínky pro uplatnění výdajových paušálů
stejné jako v roce 2013, změnila se pouze terminologie z důvodu
účinnosti NOZ, změny jsou plánovány až na rok 2015 (níže v textu),
– fyzické osoby, jež mají příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti a které neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené
na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), můžou
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Pokud AO podniká jako právnická osoba, musí podle zákona o účetnictví
vést účetnictví. Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví
i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.
S olidární zv ý š ení dan ě podle § 1 6 a zákona
o daních z p ř íjm ů

V roce 2014 je nutné prověřovat celkovou výši příjmů, a to z důvodu tzv.
solidárního zvýšení daně. Jde o druhou sazbu daně, ze které musí odvádět
daň osoby splňující podmínky uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů.
Pokud je součet základů daně ze závislé činnosti a z podnikání větší
než 48násobek průměrné mzdy, je poplatník povinen zaplatit z tohoto
nadlimitního příjmu daň ve výši 7 %. Pro rok 2014 je hraniční hodnota,
od které se musí platit tato zvýšená daň, ve výši 1 245 216 Kč. Měsíčně
jde o částku hrubé mzdy převyšující 103 768 Kč.
Současně pro tyto fyzické osoby platí, že si musí podat daňové přiznání,
i když mají jen příjem ze závislé činnosti. V tomto případě zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování. Tato podmínka podání přiznání platí
na rozdíl od roku 2013 pouze v případě, že fyzická osoba přesáhne roční
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hodnotu příjmu, tedy 1 245 216 Kč. Pokud je určitý měsíční příjem vyšší
než 103 768 Kč a roční výše příjmu nepřesáhne uvedenou hodnotu, povinnost podání daňového přiznání nevzniká.
Z ru š ení základní slevy pro pracující
d ů chodce a její op ě tovné zavedení

Od roku 2013 nemohly slevu na dani ve výši 24 840 Kč ročně využít fyzické
osoby, které k 1. lednu daného roku pobíraly starobní důchod.
Současně od roku 2013 platila pro důchodce i jedna pozitivní změna,
a to že jsou dávky osvobozeny z pravidelně vyplácených důchodů a penzí
i v případě, že příjmy pracujícího důchodce ze zaměstnání nebo z podnikání a pronájmu přesáhly částku 840 000 Kč.
Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud ČR nález, přijatý I. senátem
Ústavního soudu 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, podle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.
Na základě tohoto rozhodnutí Ústavního soudu je možné zpětně i za rok
2013 a také za rok 2014 využít tuto slevu na dani. Za rok 2013 si může
fyzická osoba podat daňové přiznání, kde si danou slevu na dani uplatní.
Konkrétní podmínky jsou popsány na stránkách Generálního finančního
ředitelství a finanční správy (www.financnisprava.cz). Osvobození důchodů od daně z příjmů fyzických osob zůstává v platnosti.
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– cílem je postihnout plátce, kteří závazně porušují podmínky zákona
o DPH,
– snížení limitu nedoplatku DPH z 10 mil. Kč na 500 000 Kč,
– pokud tedy plátce DPH dluží na DPH nejméně po dobu tří měsíců více
než 500 000 Kč, může se stát nespolehlivým plátcem,
– podle podmínek zákona o DPH ručí příjemce plnění za odvod DPH;
• změny místa plnění u některých typů služeb (elektronicky poskytované
služby nepodnikatelům).
Mezi nejvýznamnější změny v oblasti daně z příjmů patří:
• zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě, a to o 2400 Kč ročně na druhé dítě a o 3600 Kč ročně na třetí a další dítě;
• omezení výše paušálních nákladů pro osoby s paušály ve výši 60 %
a 80 % absolutní částkou ve výši 2 mil. Kč, obdobně jako u paušálů
ve výši 30 % a 40 %, které je již platné od roku 2013, nemožnost uplatnění slevy na dani na manželku a dítě zůstává;
• omezení daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění v případech, kdy část pojistného slouží k investování a kdy jsou umožněny
částečné výběry těchto investovaných částek;
• povinnost fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč;
• nová sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, navrhovaná účinnost již v roce 2014 – tato sleva je schvalována v rámci novely zákona
o dětských skupinách, který byl vetován prezidentem, jehož však Poslanecká sněmovna PČR následně přehlasovala (jakmile zákon o dětských
skupinách vyjde ve sbírce zákonů, bude novelizován).

D al š í informace z oblasti dan ě z p ř íjm ů

Při správném podnikání je nutné postupovat nejen podle odborných předpisů týkajících se dané profese, ale správně postupovat i podle podmínek daňových 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 novelizován již asi 140x a není vždy
zcela jasné, jak určité specifické problémy správně daňově vyřešit. Vždy je
nutné přesně specifikovat daný problém a pokusit se najít správné řešení.
Níže jsou uvedeny další informační zdroje, které lze použít.
Jako další informační zdroje (kromě tohoto článku a úplného znění zákona) ke správnému stanovení základu daně a správnému sestavení daňového přiznání bych doporučil pokyn Generálního finančního ředitelství
D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
o daních z příjmů, kde jsou uvedeny příklady a vysvětlení k některým položkám zákona. Také je vhodné sledovat informace zveřejňované na stránkách Ministerstva financí a České daňové správy (www.financnisprava.cz).
N ovely zákon ů pro rok 2 0 1 5

V současné době jsou novely daňových zákonů pro rok 2015 na podpisu
u prezidenta republiky, kde se neočekává žádné zdržení, zákony by tedy
měly být schváleny. Je novelizován zákon o daních z příjmů i zákon o dani
z přidané hodnoty.
Mezi nejvýznamnější změny v oblasti daně z přidané hodnoty patří:
• zavedení další snížené sazby daně ve výši 10 % pro léky, knihy a počáteční a pokračující dětskou výživu;
• zpřísnění podmínek pro nespolehlivé plátce (§ 106a zákona o DPH),
tato změna je účinná již od 1. října 2014

Z áv ě r
K celé daňové problematice doporučuji sledovat informace Generálního
finančního ředitelství na stránkách www.financnisprava.cz, kde se objevují informace k veškerým daním včetně samotných zákonů, daňových
tiskopisů a ostatních dotazů k dané problematice.
Tento článek nemá za cíl „naučit“ daně a daňovou problematiku, ale pouze upozornit na skutečnosti týkající se daňové oblasti s jejími neustálými
změnami a vyvíjejícími se názory. Při podnikání je tedy nutné znát nejen
oblast předmětu podnikání, ale současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce
daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti zákonů.
Závěrem chci uvést jedno moje dlouhodobé přání z daňové oblasti, a tím
je aspoň jeden rok bez mnohdy hektických změn v českých – nejen daňových – zákonech, které přinášejí neustálé dohady o tom, jakým způsobem
správně a legálně zaplatit daně. Ze strany politiků zazněly již několikrát
v poslední době sliby, že daňové zákony by se měly zjednodušit a že by již
neměly probíhat rozsáhlé novelizace.
Protože se moje přání v minulém období nesplnilo, mám za to, že v příštím roce bude nutné opět napsat článek, kde shrnu nejdůležitější změny
roku 2015 a roku 2016.
Ing. Radim Dvořák
daňový poradce, BETA Brno, a.s.

Most v Karviné – Darkově
Osmá zlatá pamětní mince z edice ČNB Mosty.
V pořadí již osmou minci z cyklu Mosty vydala do oběhu Česká národní banka.
Jejím motivem je unikátní železobetonový most v Karviné – Darkově a slavnostně byla představena 14. října 2014 na prezentaci v areálu Lázní Darkov.

Železobetonový obloukový silniční most z roku 1925 přes řeku Olši podle návrhu Ing. Rabeho je vysoký 6,25 metru, široký 5,6 metru a dlouhý
55,8 metru. Je unikátní použitím úsporného, ale technicky velmi náročného Vierendeelova nosníku. S ohledem na poddolované území má v horním oblouku příčné ztužení, které má podobu tří trojic vodorovných prutů
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nad sebou, proložených svislým středním prutem. Most se nachází proti
hlavní lázeňské budově. V letech 2003–2004 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a získal nejenom reprezentativní fasádu, ale i novou funkci. Stavba
řešila navýšení mostu nad úroveň stoleté vody a s tím související napojení
přilehlých komunikací tak, aby neobvyklá technická památka mohla sloužit pouze pěším a cyklistům. Motorovým vozidlům není vjezd umožněn.
Darkovský most se tak po provedené rekonstrukci proměnil v promenádní
místo lázeňských hostů a procházka po něm je stejně tak příjemná jako
posezení na nově instalovaných lavičkách s výhledem na řeku.
Prezentaci byli přítomni představitelé České národní banky, zástupci Národního památkového ústavu, ČKAIT a významní hosté z Moravskoslezského kraje. O úvodní slovo se postaral guvernér České národní banky
Ing. Miroslav Singer, který přivítal hosty a uvedl několik zajímavostí vztahujících se k památce zobrazené na minci. Jako obvykle byla součástí
slavnostního setkání ekonomická prezentace České národní banky. Tentokrát se o ni postaral ředitel sekce měnové a statistiky České národní banky Ing. Tomáš Holub, který hovořil o tématu ročního výročí od měnových
intervencí. Poté prezentace pokračovala již samotným představením mince. Úvod patřil Ing. arch. Evě Dvořákové z Národního památkového ústavu, která přiblížila výběr deseti mostů zařazených do cyklu zlatých mincí.
Historii nejen darkovského mostu, ale železobetonových mostů jako takových ve své prezentaci představil doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D.,
z Národního památkového ústavu v Ostravě. Po něm následoval autor mince, mladý výtvarník Asamat Baltaev, který přítomným účastníkům představil, jak vznikal výtvarný návrh, z něhož byla mince ražena. Proces pří-
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pravy mince od sádrového
modelu po jeho realizaci
v mincovně přiblížil účastníkům prezentace krátký
film, který připravila Česká národní banka. Na závěr slavnostního setkání
předal guvernér České národní banky Ing. Miroslav
Singer zlatou minci s motivem darkovského mostu Most v Darkově
hejtmanovi Moravskoslez
ského kraje Miroslavu Novákovi a primátorovi města Karviné Tomáši
Hanzlovi.
Cyklus zlatých mincí bude uzavřen v příštím roce dvěma emisemi, první
z nich bude věnována Žďákovskému obloukovému mostu. Bližší informace o celém cyklu zlatých mincí lze nalézt na internetové stránce ČNB
www.cnb.cz.
Mgr. Petra Madarová
odbor peněžního oběhu ČNB
Ing. Svatopluk Zídek
předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Stavba roku 2014
V důstojném prostředí Senátu PČR se 9. října konalo slavnostní setkání
představitelů českého stavebnictví, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže
Stavba roku 2014 a další ocenění. Do soutěže Stavba roku 2014 bylo přihlášeno 64 staveb (59 v ČR, pět v zahraničí), z toho patnáct staveb se dostalo
do užšího výběru nominovaných staveb.
O ocenění rozhodovala porota ve složení: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Národní galerie, předsedkyně poroty; Ing. Jiří Koliba, náměstek
ministra průmyslu a obchodu ČR; Ing. Ladislav Vaněk, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství; Ing. arch. Petr Šikola, ČVUT v Praze; Ing. Tomáš Chromý,
ČKAIT; doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR.
Tituly Stavba roku 2014 získaly:
• CEITEC – Středoevropský technologický institut Brno, investor: Masarykova univerzita v Brně, za vytvoření velkorysého a inspirativního prostředí
pro výzkumnou práci a kvalitu stavebního provedení;
• Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, investor: Pec pod Sněžkou, za technicky náročnou proměnu historické lanové dráhy a složitost provedení
v podmínkách Krkonošského národního parku;
• Rodinný dům LF Nebušice, soukromý investor, za vytvoření ojedinělé stavby pro soudobé rodinné bydlení a výběr použitých materiálů;
• Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, investor: Středočeský kraj, za vytvoření nápadité a netradiční stavby pro netradičně pojaté
muzeum a provedení zvolené konstrukce;
• Obchodní centrum Šantovka, Olomouc, investor: Galerie Šantovka Olomouc, za vytvoření nového městského obchodního bloku a urbanistické
řešení městské struktury.
D al š í ocen ě ní

• Zahraniční stavba roku 2014: Urgentní příjem Univerzitní nemocnice
L. Pasteura, Košice, Slovenská republika, investor: UN L. Pasteura Košice, dodavatel: Metrostav Praha;
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• Cena veřejnosti a zvláštní cena předsedy Senátu PČR: Svět techniky
Ostrava – Vítkovice, investor: Dolní oblast Vítkovice, stavba získala
v internetovém hlasování nejvíce, tj. 22 364 hlasů;
• Cena ČKAIT: Vodní dílo Šance – drenážní štola, Ostravice, investor:
Povodí Odry;
• Cena Architecture week Praha za nejlepší architektonickou realizaci:
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, Vrchlabí, investor: Správa KRNAP;
• Cena Státního fondu dopravní infrastruktury: Cyklistická stezka přes
Labe, investor: město Čelákovice;
• Cena Státního fondu rozvoje bydlení: Dům pro seniory, Vranovice,
investor: obec Vranovice;
• Cena Nadace ABF a Centra pasivního domu, Cena Státního fondu životního prostředí: Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích, investor:
město Modřice;
• Cena Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro urbanismus
a územní plánování – za veřejný prostor: Rekonstrukce a dostavba
Vršovického zámečku, investor: Městská část Praha 10;
• Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, Cena SPS v ČR: Injektáž prachového uhlí do vysoké pece č. 4 a vysoké pece č. 6, Třinec, investor:
Třinecké železárny;
• Cena primátora hlavního města Prahy: Rekonstrukce Galerie Mánes
v Praze, investor: Nadace českého výtvarného umění;
• Cena poroty: CPI City centre Olomouc;
• Cena časopisu Stavitel: Hotel Rajská zahrada, Nové Město nad Metují,
investor CLITIA, akciová společnost.
Osobností českého stavebnictví roku 2014 byl vyhlášen Ing. Jiří Bělohlav,
předseda představenstva a prezident a.s. Metrostav.
Podrobné údaje o jednotlivých oceněných i nominovaných stavbách
v soutěži Stavba roku 2014 mohou zájemci získat ve stejnojmenné publikaci, kterou vydala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha.
Marie Báčová
odborná poradkyně předsedy ČKAIT

odborné zajímavosti
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PROFESIS Krok za krokem – 2. část
V sérii článků PROFESIS Krok za krokem jsou zveřejňovány informace o obsahu
a možnostech využívání systému on-line, který pomůže činnosti autorizovaných osob.
Technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob
Kategorie Technické pomůcky obsahuje dokumenty s převažujícím technickým
obsahem. Od roku 2009 jsou tu zařazeny také příručky pro navrhování podle
jednotlivých Eurokódů.
Do této skupiny budou časem patřit také technické podmínky, pravidla
a směrnice, vydávané ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi, působícími ve výstavbě.
Vybrané technické pomůcky jsou vydávány tiskem.

• Statika a dynamika staveb
• Městské inženýrství
• Geotechnika
• Požární bezpečnost staveb
• Stavby pro plnění funkce lesa
• Zkoušení a diagnostika staveb (specializace)
• Energetické auditorství (specializace)
• Pro všechny obory

Podnikatelský servis autorizovaných osob
Dokumenty označené PS x.x souvisí s činností autorizovaných osob, ale jejich
význam se dotýká především podnikatelských aktivit autorizovaných osob.
Zpracované materiály obsahují zejména informace o podmínkách podnikání,
financování, technického, programového a hardwarového vybavení apod.

Abecední seznam klíčových slov
Pro lepší vyhledávání je každá pomůcka v systému PROFESIS je opatřena několika klíčovými slovy. V abecedním seznamu lze u jednotlivých klíčových slov
najít všechny pomůcky, ve kterých se slovo vyskytuje.

Doporučené standardy metodické (DOS M)
Vytvářejí ucelenou soustavu metodiky organizace a řízení (managementu)
investičního procesu. Vymezují a podávají výklad jednotlivých pojmů a postupů, používaných ve výstavbě. Respektují a rozvíjejí prvky systému projektového managementu a systému managementu jakosti ve výstavbě.
Třídění dokumentů podle oboru autorizace
Dokumenty v systému PROFESIS jsou současně tříděny také podle jednotlivých oborů autorizace:
• Pozemní stavby
• Dopravní stavby
• Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
• Mosty a inženýrské konstrukce
• Technologická zařízení staveb
• Technika prostředí staveb

Signální informace
Signální informace jsou záznamy zpracované z odborné české a slovenské
stavební literatury (typ dokumentografické databáze) a ukládané do databáze, v níž je možné vyhledávat (zpracovat rešerši) podle klíčových slov,
názvu časopisu, jména autora, roku vydání. Informace jsou od roku 2007
zpřístupňovány v měsíčních dávkách, obsahujících bibliografické záznamy
z odborných časopisů. Od roku 2012 jsou zpracovávány také zahraniční
časopisy.
Stavební obzor
Plné znění odborných příspěvků publikovaných v časopise Stavební obzor
od roku 2002 do roku 2013.
Studijní materiály
V této kategorii jsou zveřejňovány vybrané podklady a prezentace k seminářům a webináře pořádané ČKAIT, zařazené do Celoživotního vzdělávání ČKAIT.
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Různé
Kategorie Různé zahrnuje texty, které ČKAIT redakčně nezpracovala. Jejich
zařazení schvaluje Rada pro podporu rozvoje profese.

e-mailová adresa“ uvede číslo autorizace (nový člen Komory) nebo e-mailovou adresu (AO v případě zapomenutého hesla). Heslo uživatel následně
obdrží na svůj e-mail uložený v databázi ČKAIT.

Informace o aktualizacích a novinkách systému Profesis
Přehled nově zařazených materiálů v systému PROFESIS, aktualizované dokumenty a nově zařazené právní předpisy či novely.

A ktualizace P R O F E S I S

P ř ihlá š ení do systému P R O F E S I S on - line

Pokračování v následujícím čísle časopisu Z+i.

Přihlášení je možné přes kolonky v levém menu. Uživatelské jméno = číslo
autorizace (všech 7 znaků), heslo bylo zasláno s DVD 2011 nebo e-mailem.
Pokud uživatel heslo nezná, nebo je novým členem Komory, klikne na tlačítko
„zaslat heslo“. Na nově otevřené stránce do kolonky „uživatelské jméno nebo

Aktualizace systému PROFESIS naleznete zde:
http://www.profesis.cz/informace-o-aktualizacich-a-novinkach-systemu-profesis

Ing. Šárka Janoušková
vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT

Exkurze do Vídně
Odborná exkurze IC ČKAIT do Rakouska pod poetickým názvem Vídeň známá
i neznámá byla mimořádně úspěšná. Návštěva nového studentského kampusu šokovala futuristickou architekturou 21. století, stavba hlavního nádraží
svou grandiózností a bývalé plynojemy připomněly, že o technické památky
se má pečovat.
Nový studentský kampus je určen pro studenty ekonomiky, práv a sociálních
věd. Na rozloze 90 000 m2 v blízkosti Prátru je umístěno šest architektonicky odlišných souborů staveb navržených světově věhlasnými architekty.
Ideově mají jedno společné – myšlenkově zainteresovat studenty pro tvořivou práci.
Srdcem areálu je učební centrum s knihovnami a studovnami od architektky
Zahy Hadidové, známé novým architektonickým stylem – parametrismem.
Ten má kořeny v digitální animační technice, která umožňuje výběr nejlepší
a nejbezpečnější technologie. Pro tuto stavbu s třicetistupňovým sklonem
stavebních prvků bylo parametrické modelování nevyhnutelné. Studijní
centrum je otevřeno 24 hodin denně.
Britský architekt Peter Cook z londýnského CRAB Studia vytvořil na první
pohled kontroverzní zvlněnou fasádu ve žlutooranžových barvách pokrytou
dřevěnými lamelami bez jakékoliv povrchové úpravy. Stárnutím dřeva chtěl
studentům připomenout, že zároveň stárne i živá hmota.
Z dalších pozoruhodných staveb je nutno zmínit prostorově nejmohutnější
budovu s posluchárnami pro 4000 studentů s menzou, kterou navrhl vídeňský ateliér BUSarchitektur, a budovu od madridského ateliéru pro postgraduální studium s unikátní fasádou ze skla a hliníku zrcadlící oblohu a zeleň
přilehlého Prátru.
Dokonalá promyšlenost celého areálu se projevuje zejména v detailech.
Například ohleduplně jsou řešeny podzemní garáže, zejména pro ženy. Par-

Stavba s názvem Gasometer vznikla ze čtyř plynojemů
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kovací zóna řidiček je z orientačních a možná i bezpečnostních důvodů
vyhrazena hned u vjezdu a v blízkosti schodiště.
Mezi budovami jsou vytvořeny nejen zelené a květinové plochy, ale i řada
miniaturních náměstí pro různé společenské účely. Neviditelný pod těmito
prostory je ekologický systém vytápění, klimatizace a ohřevu vody pomocí
podzemní vody s výměníky. Podzemní vody jsou údajně doplňovány kromě
vratné vody též vodou ze zálivek, přečištěnou odpadní vodou a vodou dešťovou pomocí speciálních kanálů.
Organizace výstavby celého areálu je charakterizována seriózností účastníků výstavby. Rozpočet předpokládal náklady na výstavbu ve výši 490 mil.
eur, stavba však pohltila jen 420 mil. eur. Vše bylo postaveno v neuvěřitelně krátkém čase, v letech 2009–2013. Stavba byla rozdělena na sto souborů, aby bylo možné zaměstnat střední firmy z celého Rakouska. Univerzita
zahrnuje devadesát poslucháren, pojme 25 000 studentů a zaměstnává
1500 zaměstnanců.
Stavba nového hlavního nádraží je pro Vídeň jednou z nejdůležitějších dopravních investic. Svou průjezdností nahradí nevyhovující, většinou jednosměrná nádraží (Westbahnhof, Südbahnhof a Franz-Josefs-Bahnhof).
Umožní plynulé propojení transevropských železnic ve směru sever–jih
a východ–západ. Návazností na místní městskou dopravu zabezpečí cestujícím pohodlný přestup a ve svých několikapodlažních prostorách nabídne
nákupní a stravovací možnosti. Po dokončení v roce 2015 se předpokládá
za plného provozu denní frekvence jeden tisíc vlaků se 145 000 cestujícími.
Dokonce i vize místních radních nazvaná Magistrale für Europa se stává
reálnější. Představuje propojení koridoru s rychlovlaky TGV Paříž–Štrasburk–Mnichov s Vídní a Budapeští. Jak říká primátor Vídně Michael Häupl:
„Hlavní nádraží je klíčový projekt symbolizující postavení Vídně jako středu
Evropy.“
Také okolí nádraží zcela změní svou tvář. Vznikne prakticky nová moderní
čtvrť s pěti tisíci byty a administrativní plochou kolem 550 000 m2. Na ploše 8 ha vzniknou velké parky, školy a školky. Předpokládá se, že nová čtvrť
vytvoří pracovní a ubytovací příležitosti pro 30 000 lidí. Projektové koeficienty nedovolí, aby bylo výškovými budovami narušeno panoráma blízkého
zámku Belveder.
Poměrně vysoké náklady na stavbu nádraží přiměly investora vybudovat
na okraji staveniště informační centrum s vyhlídkovou věží. Návštěvníkům
je tím umožněno od prvního dne sledovat dění na stavbě a pomocí vizualizací, modelů a grafů se přesvědčit, že těch 4 mld. eur není zase tak moc.
Nás jen překvapilo, že EU přispěla pouze 3 %.
Čtveřice plynojemů postavených ve čtvrti Simmering v roce 1899 a provozovaných téměř osmdesát let nese název Gasometer. Přes počáteční
rozpaky byly plynojemy v roce 1978 prohlášeny za technickou památku
a později určeny k revitalizaci, na které se podílel i francouzský architekt
Jean Nouvel. Mohutný prostor o objemu 90 000 m3 každé věže a výšce
téměř 50 m umožnil vybudovat po obvodu 800 bytů včetně jedné vnější
přístavby v dekonstruktivistickém stylu, koncertní sál, kino a řadu obcho-
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dů a kaváren. Krása historické fasády z červených cihel vynikne zejména po dokončení moderní
zástavby v okolí.
Jak vidno, dnešní Vídeň nenabízí turistům jen klasickou podívanou, jako jsou Hundertwasserovy
domy, krásná tvář Sissi v Schönbrunnu, maxi řízek u Figlmüllera a lahodné víno v Grinzingu. Ale
abych byl upřímný, i tato místa jsme během pobytu stačili navštívit.
Ing. Jiří Šmucler
účastník exkurze, autorizovaný inženýr v oboru TZS

Vážení členové ČKAIT,
děkujeme Vám za Vaši letošní práci.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních
a v nastávajícím roce mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě.

V novém roce 2015 ať se daří Vám
a Vašemu českému stavbařskému umu,
který přispívá ke kultivaci prostředí,
jež nás obklopuje.
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v příštím
čísle najdete
• Co přinesly valné hromady oblastí
• Bilance roku 2014
• Před Shromážděním delegátů ČKAIT
2015

Foto na titulní straně:
Olomoucké centrum Šantovka obdrželo titul Stavba
roku 2014; nový městský prostor obsahuje obchodní
blok, dopravu včetně tramvaje, úpravu řeky a zelené
plochy (foto: Ing. Miroslav Loutocký)
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obrazy z Olomouce a z Malé V4 v Ostravě

Ochranná opatření proti povodním na řece Moravě v Olomouci nad
mostem Velkomoravská. Město je povodněmi každoročně postihováno.

Těžba a výroba vápencových surovin, Vítošov. Lom s přesnými odstřely
na etážích metodou presplit dodává surovinu zejména pro výrobu vápna.

Významná stavba Olomouckého kraje 2014 – obchvat obcí Vlachov –
Zvole; investice za 1 mld. Kč. Stavba je částí postupného zlepšování
dopravy k Červenohorskému sedlu.

Těžba a třídění štěrků a písků naplavených řekou Moravou v Mohelnici.
Fluviální terasové štěrkopísky jsou vyplaveny z údolí Jeseníků a
Zábřežské vrchoviny.

Ochranné hráze a úpravy v inundaci řeky Moravy pod mostem
Velkomoravská; paralelní koryto Moravy a nový, asi 350 m dlouhý
zelený ostrov významě zlepší odtok při povodních.

Těžba a úprava vysoce kvalitního vápence Lipová – Pomezí. Úpravou se
získává vápenec o vysoké kvalitě v moderním úpravárenském závodě OMYA.

Malá V4 v Ostravě, sepsání závěrečného protokolu; účastníci zleva stojící:
Holló Czaba, Viliam Hrubovčák, Ján Kyseľ, Svatopluk Zídek,
Stanisław Karczmarczyk, Andrzej Nieuporany, Miroslav Krösl,
sedící: Barbara Gaj, Svatopluk Bijok, Katalin Ronai.

Malá V4 v Ostravě – společné prohlášení podepsáno.
Foto 2, 3, 4 a 6: Ing. Miroslav Loutocký

MOST V KARVINÉ – DARKOVĚ
osmá mince České národní banky
z cyklu Mosty České republiky

rubová strana: železobetonový obloukový silniční most s Vierendeelovým nosníkem
z roku 1925 přes řeku Olši má výšku 6,25 m, šířku 5,6 m a délku 55,8 m

lícní strana: trojice heraldických zvířat spolu s čelním pohledem na most
a nápisy Česká republika a Mosty

