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ánoce skončily, u popelnic se válejí stromky, mnohdy
obtížně donesené domů. Pro svou velikost smutně polehávají a projdou komínem spalovny. Stejně je tomu tak
u mnoha zpráv – měly by odletět komínem. Mám u televize knížku Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka od Světlany
Alexijevičové, nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Není to román,
jsou to zápisky, vyslechnuté od homo sovieticus. Musím ji neustále
odkládat, protože po každém úděsném příběhu je dobré udělat si
pauzu.
Slýchám dost často od jiných, jaké je to u nás špatné. Není,
jenom si to neuvědomujeme. Myslím, že by šlo zjednodušit obsah
oněch stesků z citované knihy do věty: Dříve jsem si přečetl Pravdu,
od prvního do posledního písmene, a věděl jsem vše. Dnes mám čtvero novin, v každých něco jiného, a nic nevím.
Proč takový úvod? Jsme vystaveni každodenní masáži zbytečných zpráv. Namátkou: Ropa nedojde, její zásoby se naopak zdvojnásobí. V Antarktidě více led přibývá než ubývá, tvrdí studie NASA. Jistě
nalezneme rozporuplné zprávy každý den. Jak s nimi nakládat?
Je třeba zachovat si selský rozum. Což o to, my technici to máme
jednodušší, když řešíme technický problém. Přesto tomu však tak
nemusí být.
Mám za sebou valné hromady, potkávám se s přáteli, což je
na té lednové cestě nejpříjemnější; také přicházejí mladí a ptají se,
sdělují mi své starosti. Znáte to – sdělená starost, poloviční starost. Nemohu jim vždy pomoci, ale chápu je. Nikdo nemá na nic čas,
všude se honí peníze, termíny a tak dále.
S jedním mladým inženýrem jsme byli domluveni, že se potkáme
před valnou hromadou. Jeho frustrace vycházela z velkého sebevědomí a nechuti podřídit se požadavkům objednatele. Na tom by nebylo nic špatného, ale přece jenom se mi zdá, že mladým mužům by
prospělo být chvíli na vojně, jako jsme byli my. I já jsem, zejména po
škole, byl namyšlený, plný sebevědomí, že mě nějaký hlupák (z mého
pohledu) nebude poučovat. Brzy po nástupu na stavbu jsem musel
nastoupit na vojenskou prezenční službu a za chvíli jsem stanul nohama na zemi. Ne, nechci, aby byli mladí vystaveni ,,buzeraci“ frajtrů,
ale vím, že je dobré se zamyslet sám nad sebou.
Mimochodem ten inženýr mi byl velmi sympatický a jsem rád,
že jsem jej potkal. Vadilo mu, že musí přijmout špatný katalogový
podklad od zadavatele a musí za něj nést zodpovědnost. To jistě
nemusí, má upozornit vedení a to musí problém odstranit. Už však
slyším, jak na to nemá vedení čas. Pamatuji na to, že bývaly technické odbory – možná se mi kdysi zdálo, že v nich sedí ,,dědkové,
kteří nic nedělají“, zpětně vím, že jejich činnost vedla ke zlepšení
technické politiky kanceláře. Je také pravda, že typové projekty prošly mnoha oponentními řízeními a nebylo pravděpodobné, že by se
v nich objevily chyby.
Zrušení investorských útvarů pro veřejné investice vede
k mnoha chybám na stavbách a při jejich přejímkách. Prosazuji již
dlouho, ale bezvýsledně posuzování veřejných investic. Pomalu to
začínají vnímat i veřejní zadavatelé, kteří jsou čím dále více vystaveni trestním obviněním.
V Ostravě vystoupila atraktivní paní starostka města Třince
Věra Palkovská s Třineckou výzvou. Již všichni vnímáme, a o tom
se ve výzvě pojednává, že soutěžit za nejnižší cenu je cesta do pekel. Jenom pan předseda Rafaj je jiného názoru.

úvodník

Valné hromady proběhly víceméně
v klidném duchu, snad jen v Ústí nad Labem byl průběh mírně dramatický, ale jak
jsem viděl v sále, ve městě jsou rozumní
a ti dva, kteří chtějí vše podle svého, nebudou, doufám, vyslyšeni. Letos nebylo
mnoho diskusních vystoupení. Možná, že
mladí mají práci a na valné hromady nechodí. Mimochodem v Karlových Varech
bylo podle odhadu cca deset procent členů do padesáti let, ostatní pochopitelně starší. Jestli je to proto, že mají
dost práce, tak jim ji přeji, jestli však nemají zájem o účast na řízení
Komory, pak je to špatné.
Vždyť moje generace, která obnovila Komoru, brzo zanechá činnosti a věk nám neubývá. Nedá se nic dělat, mladší si vše připraví především pro sebe. Chceme vyvolat debatu o technické politice, v níž by
měla být viditelná stopa mladších kolegů.
Několikrát jsem se nabádal, abych nepsal o Praze. Musím se ale
zmínit o Žofínském fóru. Osobně jsem byl na Moravě, ale jak jsem slyšel,
šlo o špatný předvolební mítink. A bez konkrétní vize. Co můžeme čekat
od zastupitelstva, které se chce především udržet na radnici? Nic.
Praha by potřebovala stavbu, jako je Muzeum zítřka v Rio de Janeiru od Santiaga Calatravy. Potkal jsem architekta Bitnara, s nímž
jsme si povídali dost dlouho na Národní třídě. Když byl čas vyčerpán,
přece padla moje otázka: „Kvůli které stavbě postavené po roce 1989
stojí podle vás za to přijet do Prahy?“ Dlouhé přemýšlení. Žádná není.
Popřáli jsme si do roku 2016 a rozešli se. Ani já jsem žádnou takovou
stavbu nenašel.
Na valné hromady chodí politici, vedoucí stavebních městských
i krajských úřadů a je poznat, jak je oblast vnímána politickými nobilitami kraje. Většinou ve spolupráci při stavbě roku, konferencích, ale
i při řešení problémů autorizovaných osob. Logicky ne vždy lze problém vyřešit na úrovni jednotlivce, ale i oblasti. Pak se snažíme v představenstvu záležitosti řešit s ministerstvy. Konec konců většinu z nich
dáváme na webové stránky, abyste je měli k dispozici. Na mé poslední
letošní valné hromadě, která byla stá, vystoupil Ing. Urban ze stavebního úřadu a nabídl společné debaty autorizovaných osob a zástupců
stavebního úřadu. To je dobrá cesta, jak se vzájemně informovat.
V Brně jsem se sešel s ,,klucima“, slovy mé babičky. Bylo to úžasné
posezení, trochu vzpomínání, trocha filozofování o integrálech určitých
i neurčitých, převedených do marxistické výuky v padesátých letech.
Řeknu vám, že setkání se Zdeňkem Šmerdou a Mirkem Loutockým je velmi, velmi inspirující. Pokračujeme v debatě o úloze inženýra
a komplementárním přístupu k inženýrské otázce. O etice, což je těžké, ale pro všechny, myslím, inspirující. Po delší době jsem na základě jedné večerní debaty vzal z knihovny do ruky Zlaté číslo od Matily
Costiesca Ghyky a začetl se do kapitoly o geometrických kánonech
středomořské architektury. V takové chvíli vám všechny řeči současných velikánů politiky přijdou malicherné, až bych si dovolil říci hloupé.
Ve svých vystoupeních jsem podával informaci o naší účasti na
připravovaných zákonech a jejich projednávání. Mnohdy jsem skeptický, zda se dobrá myšlenka urychlení výstavby na základě připravovaných novel nepřiklopí spíše do zbrzdění. A to tato vláda dělá
vše pro nás, pro lidi. Však také nárůst státních zaměstnanců asi
o dvacet tisíc tomu jistě přispěje. To jsem však pořád při zdi.
1
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Taková Brunej, to je jiný pašák – ministerstvo zemědělství má
Začala plesová sezona. Loni jsem dostal pozvánku na prezidva tisíce zaměstnanců, přičemž země má celkem dvě stě zemědentský ples, letos ne. Nemáme v Komoře na rozhazování a rychlé
dělců. Kdy je doženeme?
tance již nezvládám.
Poslal mistr učně pro pětičtvrtní koleno. Ten se vrátil, že tam
A na závěr? Napsal jsem vicepremiérovi Babišovi, že by mohl
není. „Vidím ho až tady odsud,“ říká mistr. „Není tam,“ říká učeň.
pomoci vyřešit jeden karusel, a to finančním příspěvkem na obnovu
Mistr šel s ním a hned mu jej ukazuLetenského kolotoče. Ozvali se z jeho
je. Učeň na to: ,,Ale tady je napsaná
úřadu, abych jim poslal fotografie,
jednička a jednička a pod ní čtyřa jsem k němu pozván. Fotografie
ka…“ A to byl nejlepší ze školy.
jsem poslal, jednu můžete vidět na
Budou chybět vzdělaní řetéto straně. Pokud byste chtěli přimeslníci, vedoucí stavebních skuspět jako já, pošlete obnos podle
pin – parťáci. Budeme projektovat
svého uvážení na transparentní účet
podrobnější výkresy, ale k čemu?
NTM č.ú.107-9304750207/0100, další
Asi pro advokáty. Řada výrobních
podrobnosti najdete na webových
porad se koná za účasti právníků.
stránkách www.ntm.cz.
Vzpomínám na bouřlivé výrobní
Přeji vám klidný rok bez velkých
výbory za mého mládí. Šlo snadno
erupcí na slunci a ohleduplných vlivů
rozeznat, zda zhotovitel chce faktujevu El Niňo na náš život. Jistě bude
rovat, nebo stavět, ale právníci na Letenský kolotoč je technickou památkou z let 1892–1893
pršet a také svítit sluníčko.
nich nebyli. Nebylo to lepší a k tomu byly ještě špatné materiály.
Všeobecně se kvalita materiálu zlepšila. Je dobře, když pracuje
dobrá firma, je pak radost se podívat na hotovou stavbu.
Na shromáždění delegátů bude opět vyhlášena Cena Inženýrské komory. Rozhodli jsme se vybrat některé oceněné stavby a natočit o nich krátký film. Je potřeba ukázat, že stavět umíme, pokud
Ing. Pavel Křeček
investor ví, co chce.
předseda ČKAIT

Placení členských příspěvků v roce 2016 již bez složenek
V roce 2016 bude místo papírové složenky odeslána výzva
k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované
osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou.
Termín zaplacení, číslo účtu i variabilní symbol zůstávají
stejné – informace bude rovněž zveřejněna na úřední desce na

webových stránkách ČKAIT. Uhrazený členský příspěvek je stále
daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z příjmu. Dokladem
o zaplacení poplatku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT

Cena ministra pro Petra Lněničku
Výroční cenu ministra zdravotnictví za
rok 2015 získal Petr Lněnička. Oceněn byl
u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně
postižených ve Španělském sále Pražského
hradu za mimořádné zásluhy v oblasti odstraňování architektonických a dopravních
bariér pro zrakově postižené.
Jeho zásluhou například řada tramvají
a autobusů v České republice hlásí cestujícím, o jakou linku se jedná a kam jede.
Česká republika se tím stala příkladem
i pro mnohé jiné země. „Svou prací dokázal v naší zemi zlepšit životní podmínky
lidem s handicapem. Každého desátého
2

z nás provází životem zdravotní handicap,
který není jen soukromým problémem jednotlivce, ale představuje výzvu pro celou
společnost,“ řekla náměstkyně ministra
zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která
ceny předávala.
Petr Lněnička zajišťuje pro autorizované osoby pravidelné konzultace na téma
Bezbariérové řešení staveb, které se konají
ve středu každý lichý týden v domě ČKAIT
v Praze, Sokolská 15.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Petr Lněnička získal ocenění od Ministerstva
zdravotnictví za rok 2015 (foto: MZ ČR)
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Nekonečný příběh – zamyšlení
Právě proběhly na všech oblastech valné hromady, ve kterých se mohly autorizované osoby vyjádřit v rámci diskuse i k cenám
v rámci projektové a realizační sféry.
Byl jsem přítomen na třech z nich.
I na těch byl problém cen zmíněn. Většinou
se volalo po zavedení honorářového řádu
a jeho závaznosti.
I když některé komory zřízené ze zákona mají takovéto ceníky dané obecně závazným předpisem, myslím, že v současné době
již není obecná vůle k přijímání takových
obecně závazných cenových ujednání. To
však neznamená, že se o to naše Komora
nemá pokusit.
Na celou dlouhou cenovou diskusi se
lze dívat i z druhé strany. Celkem máme zhruba 30 000 členů, autorizovaných osob. Kolik
těchto osob skutečně vykonává vybrané činnosti ve stavebnictví, v nichž má přímý vliv
na nabídkovou cenu, se jen těžko odhaduje.
Je však jasné, že půjde o převážnou většinu
všech nabídkových cen, a to z toho důvodu,
že se autorizované osoby svou prací na těchto činnostech přímo podílejí. Jestliže tedy
autorizovaná osoba nabídne nepřiměřeně
nízkou cenu, nepoškodí tím jenom kolegy
a celou profesi, ale ve finále i sama sebe.
Z toho důvodu si myslím, že honorářový
řád, byť závazný, zřejmě mnoho nezmůže. Je
to jen na nás, jak odpovědně budeme přistupovat k naší profesi a jakou úctu k ní máme.
I to, aby se mohla dále rozvíjet a abychom

naše zkušenosti mohli dále předávat nastupující generaci.
Stále totiž přicházejí další výzvy. Ať již
jsou to moderní materiály a technologie,
požadavky na energetické úspory či nový
způsob navrhování BIM – od studie přes provoz až k odstranění stavby. K těmto výzvám
též přibývá nekonečná tvořivost při tvorbě
a přijímání obecně právních předpisů, které
definují naši činnost.
Snad se pomalu mění obecná situace
ve společnosti a tím i ve stavebnictví. Přitom
prestiž povolání projektant se dlouhodobě
pohybuje na 6. až 8. místě žebříčku sledovaných povolání. Z tohoto je patrná i jistá
společenská vážnost profese. Skončila doba
nejnižší nabídky v naší profesi.
Doufejme, že k tomu pomůže i nový
zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho
prováděcí vyhlášky. Myslím, že v převážné
většině případů dokážou autorizované osoby odvést svou práci kvalitně, podle přání
a požadavků stavebníků. V praxi však často vidím, že ne každý stavebník je schopen
zformulovat své zadání, a když není profesně
zdatný, přizvat si na pomoc odborníka.
Z toho pak vyplývá velké očekávání stavebníka, že za nejnižší cenu může získat nejlepší, nejkvalitnější produkt. Jen odborník je

Stanoviska ÚOHS
u ombudsmanky

Státu hrozí soudní exekuce kvůli poplatkům
za technické normy

ČKAIT se obrátila na veřejnou ochránkyni práv Mgr. Annu Šabatovou s žádostí
o přezkum stanovisek Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jenom ÚOHS)
k problematice vydávání ceníků a honorářových řádů pro zpracování projektové
dokumentace ve stavebnictví. Žádost s kopiemi korespondence mezi ČKAIT a ÚOHS
odeslal Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT,
v prosinci 2015.

Po rozsudku Nejvyššího správního soudu Městský soud v Praze nařídil 7. září 2015
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví poskytnout technické
normy ve stavebnictví Jakubu Michálkovi,
předsedovi zastupitelů Pirátů v Praze. Úřad
technické normy až na čtyři výjimky neposkytl, ačkoliv mu to soud výslovně přikázal.
„Protože se chceme domoci respektování
rozsudku, požádali jsme 11. února 2016 o nařízení výkonu rozhodnutí soudem, tedy o soudní
exekuci. Navrhujeme, aby soud odpírané normy
úřadu odebral a pokud to úřad neumožní, aby
ho k tomu soud donutil opakovanými pokuta-

Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Legislativně právního
střediska ČKAIT

totiž schopen posoudit všechna rizika a nepředvídatelnosti v rámci přípravy a realizace
staveb. Každý, kdo připravil a zrealizoval alespoň jednu stavbu, ví, že to není jednoduchý,
časově předvídatelný proces, který musí
zahrnovat také potřebné průzkumy. A tento
proces určitě také něco stojí…
Každé staveniště zahrnuje riziko, které
chceme průzkumem ponížit. Nemáme však
možnost vydávat velmi vysoké částky za
průzkum. To znamená, že projektant, zhotovitel a stavebník přijímají tento precedens
jako součást smlouvy o stavbě. Z toho vyplývá, že riziko plynoucí z neočekávaných
zjištění na staveništi nese investor. Je to jeho
staveniště.
Naopak povinností projektanta a zhotovitele je stavebníka o každém zjištění mimořádných okolností na stavbě bez odkladu
informovat. Tato cesta je korektním způsobem vedoucím k dokončení stavby. Kde má
v tomto vztahu prostor nabídka nejnižší
ceny? Jaké kvality má subjekt, který takového institutu používá? Toto stanovisko hájí
Komora již celou dobu, kdy se požadavek
nejnižší ceny stal zákonnou normou.
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti Pardubice

mi. Pro normy tedy půjdou přímo vykonavatelé
soudu. Za nezákonnost jednoznačně zodpovídá
ministr Mládek (ČSSD), který nezákonným zpoplatněním technických norem připravil každého
stavaře o tisíce korun,“ říká Michálek.
Ministr Mládek navíc ve sněmovně prosadil přílepek, který má technické normy ve stavebnictví opět zpoplatnit. Piráti se pokusí tuto
změnu zarazit v Senátu. Změna zákona ale neplatí do minulosti, na vykonatelnosti rozhodnutí
se tedy nic nezmění ani pozdější změna zákona.
Zdroj: Pirátská strana
Více viz str. 6 až 12.
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XII. ročník soutěže Cena Inženýrské
komory 2015 se blíží k vyhlášení
Hodnoticí porota vybrala laureáty ocenění již 28. ledna 2016. Výsledky jsou zatím neveřejné, ceny budou tradičně
vyhlášeny po projednání Představenstvem ČKAIT a předány až na Shromáždění delegátů v Praze 19. března 2016.
Do XII. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské
komory 2015 bylo přihlášeno 23 prací, což je
o šest více než v předchozím ročníku. Autorizované osoby ČKAIT mohly prostřednictvím své
oblasti přihlásit ty inženýrské návrhy, které byly
projektově nebo realizačně dokončeny v posledních třech letech.
Novinkou letošního ročníku je Cena ČKAIT
veřejnosti. Odborná i laická veřejnost mohla
dát svůj hlas jedné z 23 přihlášených staveb na
www.ckait.cz/cena-ckait/2015 v průběhu ledna
a února 2016. Inženýrský návrh s největším počtem internetových hlasů veřejnosti bude oceněn na Shromáždění delegátů ČKAIT spolu s vyhodnocením Ceny Inženýrské komory 2015.
Na ocenění vyhodnocených inženýrských
návrhů je vyčleněno 220 000 Kč. O oceněných
stavbách bude natočen filmový dokument.
Hlavním posláním soutěže je prezentace
a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů ČKAIT. Vážíme si práce autorizovaných inženýrů a techniků. Jejich díla vstupují
i díky této ceně do povědomí veřejnosti a pomáhají vytvořit profesní obraz o činnosti Komory.
Zastoupení jednotlivých oblastí v soutěži je
však nerovnoměrné. Některé oblasti nominují
více staveb, jiné ani jednu, a to více let po sobě.
Ing. Jindřich Pater
člen Hodnoticí komise Cena Inženýrské komory
Ing. Pavel Pejchal, CSc.
předseda Hodnoticí komise
Cena Inženýrské komory

• Protipovodňová ochrana města Beroun
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• Rekonstrukce zámku Ostrov

 ilnice II/231 v Plzni, 1. etapa
•S

• Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina

• Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

• Komenského most v Jaroměři, lávka pro
pěší a cyklisty

•S
 nížení energetické náročnosti mateřské
školky U Dubu – Týniště nad Orlicí

• Administrativní budova Brusivo Rokycany

• F M VŠE v Jindřichově Hradci
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• Ekologizace a obnova teplárny v Plané
nad Lužnicí

• Křižovatka silnic II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická – České Budějovice

• Vjezd do průmyslového areálu TOMA
křížením s železniční tratí

• Rekonstrukce ulice Maxmiliána Rumpála
v Prachaticích

• Sportovně-rekreační areál Kozský potok
v Sezimově Ústí

• VD Karolinka – rekonstrukce hráze

• Bytový dům Eurydika – Vivus Aréna

• Přírodní bazén – Borovany

• Nástavba autosalonu BMW, Zlín – Louky

• Vodní elektrárna Roudnice nad Labem –
Vědomice
• Modernizace silnice II/163, Vyšší Brod

• Sportovní areál, Třeboň

• Revitalizace kláštera Osek

• Rekonstrukce Harrachovského tunelu
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Máme jako inženýři stavět bez norem? Pak bychom se mohli inspirovat 45 m vysokou
stavbou s d vanácti podlažími v Archangelsku, která stála „celých” deset let a normy
ke svému vzniku jistě nepotřebovala...

Jak se dělá špatné rozhodnutí...
Iniciativou poslanců Poslanecké sněmovny byl zrušen odstavec 2 § 196 stavebního zákona. Za touto na první pohled
nenápadnou větou se skrývá dramatická změna v přístupu k normám. Pokud by tuto změnu potvrdil Senát PČR,
znamenalo by to, že do norem by se již nedalo bezplatně ani nahlížet.
Novela nijak nezakrývá, že jejím prvotním cílem je zvýšení příjmů státního
rozpočtu. Ve snaze získat několik desítek
milionů korun pro státní rozpočet riskují poslanci až o dva řády větší ztráty v důsledku
nekvalitně provedených staveb. Tyto ztráty
se přitom nebudou týkat jen občanů, ale
i veřejných zakázek. Poslanci touto změnou
nejen nehájí zájmy občanů, ale nechovají
se ani jako řádní hospodáři. Veřejný přístup
k technickým předpisům je nutným předpokladem pro bezpečné a kvalitní stavby.
Existují nejméně čtyři případy, kdy ve
vztahu k činnostem vykonávaným členy
ČKAIT vzniká povinnost řídit se technickými normami:
• ze zákona – stanovením zákonné povinnosti dosahovat či nepřestupovat normové
hodnoty;
• z rozhodnutí správního úřadu oprávněného
ukládat povinnost dodržení určitých charakteristik, mezí, limitů – například rozhodnutí stavebního úřadu ve stavebním řízení;
6

• z e smluvního ujednání – například ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace nebo
mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
• v pracovně-právním vztahu – v pracovní
smlouvě nebo ve vnitřních předpisech zaměstnavatele je zaměstnancům uložena
povinnost řídit se vyjmenovanými předpisy.

On-line přístup bezplatně?
Je zřejmé, že první dva případy mají
vztah k naplnění ustanovení § 196 odst. 2
stavebního zákona (ostatní mají vazbu na
obchodní a pracovní právo).
S normami pracují nejenom autorizované osoby, ale i soudní znalci, stavební úřady a další instituce. Soudy často
požadují posudky podle norem, které
platily v době výstavby dané nemovitosti
a v současnosti již neplatí. Rovněž ustanovení řady právních předpisů ukládá povinnosti stavebníkům a vlastníkům staveb
formou odkazu na české technické normy.

§

Citace odstavce 2 § 196 stavebního zákona, který podle Poslanecké sněmovny ČR má být
vypuštěn ze stavebního zákona:
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.

Proto by také tyto osoby, které jsou často v postavení spotřebitelů a mají požívat
zvýšenou právní ochranu, měly mít právo
nahlížet do textu norem.
ČKAIT proto v rámci novely vyhlášky
č. 486/2008 Sb. navrhuje, aby on-line čtení
norem bylo veřejně přístupné a bezplatné
pro všechny, tak jako je tomu u právních
předpisů.
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT
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... aneb jak odborníci přišli
o odst. 2 § 196 stavebního zákona
Příběh zrušení jednoho odstavce by bylo strhující a neuvěřitelné čtení, kdyby to nebyl smutný obraz současného
zákonodárství. Když soud rozhodl jinak, než si někteří přáli, poslanci obratem změnili zákon, aby se příště něco
podobného neopakovalo.
V Z+i 5/2015 jsme upozornili na zásadní rozsudek ve věci přístupu k ČSN. Podle
něj bylo Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
rozsudkem Městského soudu v Praze
(č. j. 11 A 3/2014 – 82) uloženo, aby ve lhůtě
třiceti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku poskytl žalobci plné znění
všech technických norem ČSN a ČSN EN.
Těch, podle nichž se musí postupovat podle
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Ještě v říjnu změny stavebního
zákona nepřicházely v úvahu...
ČKAIT v říjnu 2015 připravila vzhledem
k výše uvedenému variantu ustanovení
o přístupnosti k normám v § 196 stavebního zákona s tím, že požádala 29. října 2015
e-mailem Hospodářský výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR (dále jenom PSP)
o projednání a posouzení tohoto návrhu
za přítomnosti předsedy ČKAIT. Obratem,
ještě téhož dne, tajemnice Hospodářského
výboru PSP ČR kanceláři ČKAIT telefonicky oznámila, že program jednání výboru
11. až 12. listopadu 2015 je již naplněn a případné změny stavebního zákona zatím nepřicházejí v úvahu.

… a v listopadu poslanci
najednou navrhli zrušit celý
odstavec stavebního zákona
Po zveřejnění zápisu z tohoto jednání
výboru jsme se s překvapením dočetli, že to
tak ale nebylo. Přetiskujeme proto nezkrácenou citaci ze zápisu projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – sněmovní tisk 566 (nekrácená citace ze zápisu):
Náměstek ministra průmyslu a obchodu
Karel Novotný představil i tuto novelu záko-

na. Řekl, že předkládaným zákonem dochází
kromě zpřesnění některých ustanovení taktéž
k odstranění těch ustanovení, která souvisejí
s novým zákonem, a to proto, aby nedocházelo k jejich duplikaci. Na závěr okomentoval
podaný poslanecký návrh. Zpravodaj Pavel
Šrámek se věnoval průběhu projednávání
návrhu a dal kladné stanovisko podanému
pozměňovacímu návrhu. Hospodářský výbor
doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 566
ve znění schváleného pozměňovacího návrhu
(usnesení HV č. 199):
Změna stavebního zákona – Čl. V –
V § 196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje
označení odstavce 1.

ČKAIT se okamžitě a rezolutně
ohradila proti přílepku
Reakce ČKAIT na sebe nedala dlouho
čekat. Předseda Komory zaslal 25. listopadu 2015 předsedovi Hospodářského výboru PSP ČR, předsedovi PSP ČR, ministrovi
financí, ministrovi průmyslu a obchodu
a v neposlední řadě premiérovi ČR dopis
tohoto znění:
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných výstavbě (dále jenom
ČKAIT) tímto rezolutně odmítá pozměňovací návrh Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který byl
poslancům rozeslán jako 199. usnesení
hospodářského výboru z 11. listopadu
2015, k vládnímu návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 566), tj. návrh na zrušení § 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

Zdůvodnění:
•P
 odle legislativního helpdesku Legislativní
rady vlády ČR se pozměňovacím návrhem
vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu. Původní návrh novely
zákona č. 22/1997 Sb. žádnou změnu stavebního zákona neuvádí, tudíž tento návrh
ČKAIT považuje za přílepek, proti kterým
i současná vláda zaujímá negativně vyhraněný postoj.
• Č KAIT zastává názor, že na změnu paragrafů stavebního zákona je dostatečný prostor
v rámci současně připravované novely zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
• Problematiku bezplatně veřejně přístupných norem v intencích § 196 odst. 2 stavebního zákona musí MPO ČR řešit v návaznosti na rozsudek Městského soudu
v Praze č. j.: 11 A 3/2014 – 82 z 7. září 2015
a ne přílepkem k zákonu č. 22/1997 Sb.
ČKAIT se na základě výše uvedeného obrací na vás se žádostí o stáhnutí pozměňovacího návrhu (příloha dopisu), který byl
poslancům doručen ke schválení jako tisk
č. 566/1.

Ve druhém čtení přílepek
podpořil ministr MPO
Dne 10. prosince 2015 novela zákona
č. 22/1997 Sb. i s pozměňovacím návrhem
prošla ve druhém čtení obecnou rozpravou,
kde jako první ministr MPO ČR novelu zákona
i s pozměňovacím návrhem doporučil a požádal poslance v tomto čtení o jejich podporu.
Poslanec Pavel Šrámek (zpravodaj
zákona) následně poslance seznamuje
s usnesením hospodářského výboru:
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu
a obchodu Karla Novotného, zpravodajské
zprávy poslance Pavla Šrámka a po obecné
a podrobné rozpravě:
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• za prvé – doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit
sněmovní tisk 566 ve znění schváleného
pozměňovacího návrhu;
• za druhé – zmocňuje zpravodaje výboru,
aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy,
které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;
• za třetí – pověřuje zpravodaje výboru, aby
na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích
projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;
• za čtvrté – pověřuje předsedu výboru, aby
předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Do podrobné rozpravy se nikdo nepřihlásil – žádný poslance nepožádal o zdůvodnění pozměňovacího návrhu, žádný poslanec nepoukázal na nepřípustný přílepek.

MPO obhajuje přílepek
evropskými požadavky

Má stát právo vydělávat na prodeji norem?
Státní rozpočet počítá s příjmem
z prodeje norem ve výši asi 110 mil. Kč
(skutečnost za rok je asi 75 mil. Kč). Normy však nejsou komoditou vytvářenou
a vlastněnou státem. Vznikají za účasti
odborníků a podnikatelů, kteří do systémů
vkládají svůj čas, znalosti, a tedy peníze.
Bez této neviditelné dotace, která je větší
než dotace státu, by normy nevznikaly.
Zvýšením cen za přístup k normám
stát omezí jejich užívání. Pokud přestanou
být ČSN obecně užívané, je zbytečné systém udržovat, neboť nebude účinný.
Vyhláška o obecných technických
požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb.
hovoří o normových hodnotách, které by
měly být splněny. Ve stavebnictví existuje asi 1200 norem základních a nejméně
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11 000 norem souvisejících a navazujících.
Občané – stavebníci, řemeslníci a malí živnostníci – obvykle nemají k ČSN přístup
z důvodu ceny i požadavku na technické
vybavení. Jak však mohou dodržovat
normy, které neznají? Ostatně k normám
nemá přístup ani většina správních úředníků na stavebních úřadech. Podle mého
vlastního průzkumu má na stavebním
úřadě přístup k normám obvykle jen jeden
úředník, pokud ten není přítomen, není ani
přístup k normám.
Ing. Ladislav Bukovský
autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, zkoušení a diagnostiku staveb,
znalec Městského soudu v Praze,
předseda výboru oblasti Praha ČKAIT

Dne 17. prosince 2015 náměstek ministra průmyslu a obchodu Mgr. Karel Novotný, MBA, LLM, stejný náměstek, který
v Hospodářském výboru PSP ČR „okomentoval“ návrh na zrušení § 196 odst. 2 stavebního zákona, zaslal předsedovi ČKAIT
dopis ve znění:
Z pověření pana ministra odpovídám
na váš dopis z 25. listopadu 2015, kterým
vyjadřujete svůj nesouhlas s pozměňovacím
návrhem Hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR k vládnímu návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tedy s návrhem na
zrušení § 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Úvodem mého dopisu považuji za
vhodné zdůraznit, že rozhodování o přijetí či nepřijetí uvedeného pozměňovacího
návrhu hospodářského výboru náleží výhradně Poslanecké sněmovně PČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu není předkladatelem tohoto návrhu a není oprávněno
zasahovat do kompetencí zákonodárného
sboru.
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Dále bych rád uvedl, že prostřednictvím
uvedeného ustanovení stavebního zákona
lze, ve spojení se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, obejít stávající systém
zpoplatněného přístupu k technickým normám ve stavebnictví.
Bezplatné zpřístupňování těchto technických norem však může vyústit ve vyloučení České republiky z evropských normalizačních institucí. Dopady takového kroku by
pro Českou republiku byly velmi negativní. Na
uvedený pozměňovací návrh hospodářského
výboru tedy lze, dle mého názoru, nahlížet
jako na snahu hájit Českou republiku na mezinárodní úrovni.
Posouzení legitimity daného pozměňovacího návrhu náleží pouze Poslanecké
sněmovně PČR. Za připomenutí však stojí
skutečnost, že problematické ustanovení
§ 196 odst. 2 nebylo do stavebního zákona
včleněno z iniciativy Ministerstva pro místní
rozvoj nebo na základě meziresortního připomínkovacího řízení, ale právě pozměňovacím
návrhem.
K vámi zmiňované novele stavebního
zákona uvádím, že Ministerstvo průmyslu
a obchodu k této novele uplatnilo zásadní
připomínku spočívající v odstranění uvedeného ustanovení. Důležitou okolností je rovněž
naléhavost daného problému a potřeba bezodkladného řešení.

Předseda vlády ČR podpořil
bezplatný přístup k normám
Následně ČKAIT obdržela 22. prosince
2015 dopis od předsedy vlády ČR:
Obdržel jsem váš dopis z 25. listopadu
2015 k problematice bezplatného veřejného přístupu ke stavebním normám v intencích § 186 odstavce (2) stavebního zákona,
ve kterém mne žádáte o podporu ve věci
stažení pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 566.
Zmíněný pozměňovací návrh Hospodářského výboru PSP ČR byl již rozeslán
poslancům jako jeho 199. usnesení a navrhuje zrušení odstavce (2) § 196 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., který bezplatný přístup k normám nyní umožňuje: „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.“
Zrušení tohoto znění není součástí
změn k jiným zákonům, uváděným v této
souvislosti, zejména ke stavebnímu zákonu.
Proto ji považujete za přílepek s tím, že bude
dostatek prostoru pro diskusi v této věci
v průběhu projednání připravované novely
stavebního zákona.
Vážený pane předsedo, děkuji vám za
váš podnět.
Jsem přesvědčen, že v zájmu bezpečnosti a kvality ve stavebnictví a stavební výrobě a kompatibility s prostředím EU je potřeba
zabezpečit odborné veřejnosti přístup ke stavebním a dalším technickým normám.
Domnívám se také, že nepochybně vhodnější cestou k odstranění sporů o zajištění
volného a bezplatného přístupu stavebních
inženýrů, techniků a architektů k technickým
normám ve smyslu § 196 odst. (2) stavebního zákona zabezpečí projednávání v rámci
připomínkového řízení k připravované novele
stavebního zákona, současně s tím i vyřešení
názorových rozdílů mezi MPO ČR a rozsudkem Městského soudu v Praze ze 7. září 2015
(č. j. 11 A3/2014 – 82).
V nejbližší době požádám o informaci ve
věci zmíněného rozsudku MS v Praze ministra MPO ČR a následně v Poslanecké sněmovně ČR doporučím, po projednání, schválení
původního znění vládního návrhu změny zákona č. 22/1997 Sb.

A výsledek hlasování ve třetím
čtení?
Dne 14. ledna 2016 Hospodářský výbor PSP ČR ve svém usnesení navrhuje, aby
se ve třetím čtení o pozměňovacím návrhu
k poslaneckému tisku č. 566 hlasovalo samostatně a pak o návrhu zákona jako celku.
Výsledek hlasování poslanců v třetím čtení 28. ledna 2016 je zrušení
§ 196 odst. (2) stavebního zákona. Tato
změna je zcela v souladu s cenovou politikou Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Upozorňujeme na skutečnost, že „relevantní“ informaci od ministra průmyslu
a obchodu poslanci ke schvalování předmětného pozměňovacího návrhu (přílepků) obdrželi až v rozpravě ve třetím čtení:
Tento návrh, který je obsažen v tom pozmě-

ňovacím návrhu schváleném hospodářským
výborem, to vrací do situace, kdy se něco
platit bude. Poplatek je jeden z nejmenších
v rámci EU. A řeknu, proč to navrhujeme.
Protože právo jednoho je v demokratické
společnosti omezeno právem jiných a ten
hlavní důvod je, že nám hrozí vyloučení České republiky z mezinárodních normalizačních organizací.
Jde především o European Committee
for Standardization, respektive European
Committee for Electronic Standardization,
které chtějí doložení, že kandidátská země
dostatečně implementovala ochranu autorských práv k technickým normám. Na to,
co někdo dostává zadarmo, jsou totiž také
nějaká autorská práva.
Vyloučení České republiky z členství
v uvedených organizacích by mělo negativní dopady hospodářské i právní, kromě
možného porušení závazků daných asociační dohodou, což by znamenalo porušení
primárního práva. Vyloučení České republiky z uvedených organizací by znemožnilo
plnění řady evropských nařízení a směrnic,
které České republice ukládají plnění závazků v oblasti technické normalizace. Samozřejmě to má i fiskální důsledky, byť předpokládám, že tento argument možná shledáte
jako ten nejméně silný.

Senát – poslední naděje?
Je opravdu nutné hájit zájmy České
republiky na mezinárodní úrovni tím, že řeší
rozsudek soudu změnou zákona? Nemělo
by MPO hájit zájmy občanů této republiky,
nemělo by prosazovat přístupnost k technickým předpisům tak, aby zabezpečilo co
nejbezpečnější a nejkvalitnější stavby?
V čase uzávěrky tohoto čísla Z+i nám
zbývá jenom doufat, že osvícení páni senátoři pozměňovací návrh jako přílepek zamítnou a požádají Poslaneckou sněmovnu PČR
o projednání v průběhu schvalování novely
stavebního zákona, aby se k návrhu na změnu § 196 odst. (2) mohlo oficiálně vyjádřit
i MMR ČR, garant stavebního zákona.
Ing. Hedviga Klepáčková
Legislativně právní středisko ČKAIT
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Technická norma chrání spotřebitele
Na otázku, potřebuje-li kulturní společnost ke své existenci technické normy, je možno odpovědět jednoznačně: Ano,
potřebuje. Technická norma je základním vyjadřovacím nástrojem mezi státní správou, odbornou a laickou veřejností
Technická norma jako
vyjadřovací nástroj
Technická norma je podrobný předpis,
který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo
pracovního postupu, jež vede ke standardizaci. Technické normy nejsou obecně
závazné; jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat
smluvní strany při specifikaci předmětu
smlouvy, nebo státní autorita ve svých
obecně závazných předpisech. Umožňují
například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek, a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků.
Stanovením závazných parametrů výrobků
přispívají také k ochraně spotřebitele.
Národní, evropské normy definují také
soustavy jednotek, užívané pojmy, kódy,
formáty, protokoly nebo rozhraní, například
v oblasti informatiky a komunikace, které
umožňují propojování různých zařízení, komunikačních a dopravních systémů.

Technická norma má několik
zásadních významů
• Popisuje požadavky na to, aby výrobek,
proces, nebo služba byly za specifických
podmínek vhodné pro daný účel.
• Stanoví základní požadavky na kvalitu
a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost,
ochranu zdraví a životního prostředí.
• Usnadňuje volný pohyb zboží v mezinárodním obchodu, snaží se, aby výroba byla
racionální, aby se ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost vzájemně
podporovaly, aby na vnitřním trhu byli spotřebitelé dostatečně chráněni.
• Technická norma je kvalifikovaným doporučením, obecně není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné. V praxi se však normy stávají často
závazné, vyžaduje-li to stát, ministerstva,
samosprávy nebo smluvní partneři.
• Norma musí být veřejně dostupný dokument, to znamená, že musí být přístupná
ve všech fázích vzniku a používání v praxi.

•N
 orma je dokument založený na souhlasu
všech zúčastněných stran se zásadními
otázkami řešení.
Technická norma je přirozenou součástí regulativy upraveného prostředí,
odkazy na technické normy se nacházejí
v mnoha zákonech a vyhláškách. Je proto
logické, že pochopení a aplikace právních
předpisů není možná bez toho, aby občan
neměl k dispozici technické normy. Proto je
nutné, aby technické normy byly veřejnosti
přístupné bezplatně, podobně jako právní
předpisy.
Ing. Karel Vaverka
člen Představenstva ČKAIT, autorizovaný inspektor, autorizovaný inženýr
v oborech městské inženýrství, pozemní
stavby a energetické auditorství

Nové označování stavebních hmot v řezech
Původní norma z roku 1987 již neodpovídala dnes převážně počítačovému zpracování výkresů. Revize normy
ČSN 01 3406, která platí od 1. listopadu 2015, přináší řadu změn. Například bourané konstrukce se již neoznačují
žlutě.
Označování stavebních hmot v řezech normu ČSN 01 3406:1987 byla nově
založeným Centrem technické normalizace ČKAIT vybrána k revizi jako první.
Důvodem volby pilotního úkolu byl nejen
menší rozsah, ale i stáří normy v kontextu s dnes již převážně počítačovým

Pořadí důležitosti informací
o hmotách ve výkresech
• Charakter konstrukce.
• Funkce.
• Vlastní základní materiál.
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zpracováním výkresů a frekvence jejího
používání.

Zkušený tým zpracovatelů
Projektovým manažerem konkrétního
úkolu byl určen Ing. Jan Korbel, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. V rámci ČKAIT se celého úkolu zhostilo Středisko
vzdělávání a informací ČKAIT s jeho vedoucí Ing. Šárkou Janouškovou.
V březnu 2014 byl sestaven široký tým
zkušených odborníků z různých sfér a oborů, zejména projektování. Následovalo
několikaměsíční období důkladného a po-

drobného prověřování problematiky v nejširším záběru a podrobných souvislostech.
Tým byl postupně doplněn o nezávislé odborníky ze softwarové sféry v oblasti
vývoje počítačových grafických programů,
odborníky z oblasti navrhování staveb
v prostředí BIM. Vynechán nezůstal ani
průzkum norem analogických a platných
v zahraničí (DIN, STN apod.).
Jako podklad a opora pro argumentaci se využívaly nejrůznější učebnice
nebo skripta jednotlivých stavebních
fakult v České republice. Konzultace probíhaly samozřejmě i se zástupci ÚNMZ –
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ČSN 01 3406/Z1

Tabulka 1 – Označování stavebních hmot (dokončení)

 dborem technické normalizace, odděleO
ním stavebnictví.

Základní
grafické
označení

Potřeba jednotného značení
hmot a materiálů
Časem bylo zjištěno, respektive konstatováno, že problematika výkresových
norem ve stavebnictví není na pořadu
přípravy norem EN a např. příslušná DIN
ISO 128-50 (národní příloha) není pro
tuzemské účely vhodná. Rovněž se ukázalo, že problematika spojená s BIM není
pro návrh výkresových norem prvotně
rozhodující.
Při revizi bylo nutné vycházet především z tradice ČSN a současných potřeb
odborné veřejnosti. Hlavní zásadou při
zpracování návrhu ČSN 01 3406:2015
bylo umožnit i do budoucnosti jednotné
označování stavebních hmot a materiálů.
Příprava normy a často úporné diskuse směřovaly tedy k finálnímu vytvoření
základní (výchozí) výkresové normy pro
stavebnictví, s vědomím, že v současnosti
existuje několik souběžných dílčích výkresových norem pro konkrétní obory a specializace (pozemní stavby, inženýrské stavby,
dopravní stavby, mosty, kovové konstrukce,
betonové konstrukce, dřevěné konstrukce,
konstrukce z kamene), které naráz nelze
sjednotit.
Jednotícím prvkem při tvorbě nové
normy bylo užití primárně pro výkresy pozemních staveb a využití digitálních technologií při zpracování dokumentace. Jako
výchozí stupeň zpracování dokumentace
je uvažována dokumentace pro stavební
povolení.
Z výše uvedených důvodů byl původní tým redukován na mnohem užší,
operativnější pracovní skupinu složenou
z autorizovaných osob, která dovedla
celé dílo do zdárného konce: rozčlenila
normu do kapitol, zvolila systém a metodiku rozdělení hmot a materiálů do
skupin, grafické značky, barevné označování, odkazy, citované dokumenty,
definice apod.
Členy užší skupiny byli: zástupce stavebních fakult Ing. Anna Lounková (ČVUT
v Praze), Ing. Josef Remeš (VUT v Brně),
Ing. Zdenka Fridrichová (VŠB – TU Ostrava), Ing. Václav Mach (projektant DS a IS),
Ing. Petr Blažka (projektant PS), Ing. Miloš
Horák (projektant PS), Ing. Robert Špalek
(projektant IS).

Odvozené
grafické
označenía

Hmoty a materiály

Příklady hmot ve skupině

Označení
barvy
RAL
RAL 6011
6011
zelená
zelená

kámen (kromě zdiva)

RAL 5005
5005
RAL
modrá
modrá

g

kovy

ploché sklo

sklo, jiné průhledné materiály

RAL 5012
5012
RAL
modrá
modrá
světlá
světlá

omítky, sádra, stěrky, tmely
jiné
hmoty

není
stanoveno

plasty, pryž, pružný tmel

RAL 6018
6018
RAL
zelená
zelená
světlá
světlá

bourané konstrukce
g

Hustota šrafování řezu a průřezu kovových materiálů je výrazně vyšší než u ostatního použitého šrafování.

Změna normy ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech, výňatek z tabulky 1

ČKAIT Centrem technické normalizace ÚNMZ
V roce 2014 se ČKAIT stala dalším z Center technické normalizace (CTN) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Nové CTN ČKAIT je externím
smluvním partnerem ÚNMZ pro tvorbu a revize původních ČSN na národní úrovni, tj. s vyloučením norem EN či ISO. Konkrétní rozsah působnosti CTN ČKAIT spočívá ve správě platných ČSN z oblasti výkresů ve stavebnictví, tzn. českých technických norem tříd 01 31XX
a 01 34XX.

Změny ve značení
Změny jsou samozřejmě v rozdělení
základních skupin stavebních hmot, typech šrafování a barevnosti. S ohledem na
zkušenosti s digitální technologií v projektování (kopírování v různých systémech tiskáren) byla vypuštěna tradiční žlutá barva
pro bourané konstrukce.
Barevné odstíny jsou definovány v číselném systému RAL. Použije-li se ve výkresu jiné než základní grafické označení
podle této normy, musí být grafické označení popsáno v legendě na témže výkresu.
Převládající hmota na výkresu nemusí být
označena.
Důležitým výsledkem normy ČSN
01 3406:2015 je kapitola 5 – Další způsoby
označování stavebních hmot (materiálů)
v řezech, kde jsou shrnuty nejdůležitější
návaznosti jiných stavebních oborů a specializací.
Po více než sedmi měsících práce byl
první návrh normy, zpracovaný a naformátovaný podle přesných pravidel, předán
31. října 2014 ÚNMZ a následně rozeslán
k připomínkovému řízení dalším vyzvaným subjektům – Ministerstvu pro místní
rozvoj, České komoře architektů, TNK 1.
Současně byl návrh postoupen veřejnému

3

připomínkování, kdy měl možnost zasáhnout do způsobu i konkrétního znění normy
každý zájemce.
Ve finále se tedy pracovní skupina
CTN ČKAIT za účasti zástupce ÚNMZ podrobně, v několika jednacích kolech, vypořádala s připomínkami fyzických osob
a k 1. říjnu 2015 byl tiskem vydán čistopis ČSN 01 3406:2015 s datem účinnosti
1. listopadu 2015.

Vybírá se další norma k revizi
V současné době CTN ČKAIT vybírá
pro revizi další vhodnou normu z oblasti výkresových norem ve stavebnictví.
Odborná debata spěje zřejmě k volbě
ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních
staveb – kreslení výkresů stavební části,
která by si zasloužila částečně aktualizovat, nejen v návaznosti na výše popsanou
ČSN 01 3406:2015.
Ing. Jan Korbel
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
Ing. Šárka Janoušková
vedoucí Střediska vzdělávání
a informací ČKAIT
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Přitvrdilo v bezpečnosti při zakládání staveb
Je velmi pravděpodobné, že si orgány bezpečnosti práce a hygieny, ale i pojišťovny brzy vynutí plnění technické
normy o bezpečnosti strojů pro speciální zakládání staveb.
Nová norma o bezpečnosti strojů
pro speciální zakládání platná od prosince 2014 zavádí do života Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
z 17. května 2006 o strojních zařízeních,
spolu s dalšími souvisícími dokumenty.
Nahrazuje zásadním způsobem
předchozí ČSN EN 791:2009 Vrtné soupravy – Bezpečnost a ČSN EN 996:2009
Souprava pro pilotovací práce – Bezpečnostní požadavky, přičemž tuto tematiku rozsáhle pozměňuje. Nynější ČSN
EN 16228:2014 Vrtací zařízení a zařízení
pro zakládání staveb – Bezpečnost sestává ze sedmi částí a má přes dvě stě
stran textu. K tomu je třeba vzít v úvahu
mnohastránkové odkazy k citovaným
a souvisejícím normám.
Dopad vážných faktických změn pro
provoz strojů, které zavádí, se zatím zdaleka nedá vyhodnotit. Původně se měla
norma vztahovat jen na nové stroje, ale
v současnosti je citována v nových revizích technologických norem.

Mnoho ustanovení se týká také bezpečnosti staveniště při těchto pracích
a z toho vyplývají povinnosti pro řešení
POV. Z nově zaváděných úprav strojů je již
také jisté, že některé dosavadní návrhy staveb, například pro podchycování konstrukcí, nebudou někdy v brzké budoucnosti
možné, anebo budou mnohem obtížnější.
Ve zkratce je asi nejvýstižnější přiložený obrázek, jak v současnosti vypadá
běžná vrtná souprava ve Velké Británii,
kde již tuto normu v předstihu všeobecně zavedli. Pro celý obor geotechniky
bude mít význam i formální definiční
a terminologická konstituce nové normy.

Nejdůležitější body z obsahu

Část 1: Společné požadavky – oproti
předchozím normám jsou nově uspořádány, podrobněji rozvedeny, rozšířeny
a doplněny společné požadavky na
všechna vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb.
Mimořádný význam má pro obor kapitola 3 Termíny a definice, která je navíc propojena s rozsáhlou přílohou
A, kde je zavedeno velmi
důležité roztřídění typů
strojů podle jejich charakteristických znaků do
skupin. O jejich specifických požadavcích je tak
možno v dalších částech
2 až 7 přesněji pojednat.
Tato kapitola má proto
velkou váhu i v jiných
částech normy.
V kapitole 4 Seznam
významných nebezpečí jsou tato nebezpečí
v rozsáhlé tabulce 1 vyjmenována a obsahuje
připojené odkazy na příslušné články uvádějící
odpovídající požadavky.
V kapitole 5 BezpečNa stavbě ve Velké Británii – vystrojení vrtné soupravy pro tryskovou injektáž
nostní požadavky a ochranochrannými kryty a ochrannými bezpečnostními systémy podle nové normy
12

ná opatření jsou tyto body velmi podrobně
rozvedeny pro všechny strojní soustavy,
systémy, části a činnosti. Významný
je například článek 5.2 Požadavky na
pevnost a stabilitu. V kapitole 6 Ověření
bezpečnostních požadavků a ochranných
opatření je zaveden podrobný systém
kontroly a zkoušení.
Kapitola 7 Informace pro použití
vymezuje poskytování a nakládání se
všemi informacemi. Obsáhlé jsou rovněž
některé další přílohy. V příloze B Zkušební předpis pro hluk je upřesněn tento
složitý postup s odkazy na desítky stran
souvisících norem. Příloha D stanovuje
poměrně obsáhle Značky a značení. Jen
z tohoto krátkého přehledu je zřejmé,
o jak komplexní normu se jedná.
Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro
civilní a geotechnické inženýrství, těžbu
a hornictví – i v této části se opakuje základní struktura kapitol, v nichž jsou doplněny a rozšířeny specifické požadavky
pro dotčené typy strojů. V kapitole 5 je
proto věnována pozornost zejména pracovním obslužným plošinám i vrtným
vozům v podzemí.
Část 3: Zařízení pro horizontální
směrové vrtání (HDD) – opětovně jsou
zejména v kapitole 5 pojednány výrazně
specifické požadavky pro tyto stroje.
Část 4: Zakládací zařízení – týká se jen
zvláštností nosičů pilotovacích souprav.
Část 5: Zařízení pro zhotovení
podzemní stěny – jejím předmětem jsou
hlavně zvláštnosti nosičů a částečně
i těžních nástrojů pro podzemní stěnu.
Část 6: Zařízení pro tryskání,
provádění zálivky a injektáže – zabývá
se zejména podmínkami a požadavky na
tlakové čerpání a na hadicové rozvody.
Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení
– pojednává samostatně o požadavcích
na berany, vibrátory, rotační pohony, oscilátory a ostatní přídavná zařízení.
Ing. Jindřich Řičica
Aktiv Geotechnika ČKAIT
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Stanovisko k nesouladům
v dokumentech a možnosti řešení
Autorizované osoby se obracejí na Komoru se žádostí o stanovisko ohledně posuzování odchylky v katastrální mapě
digitalizované pro geometrické a polohové zobrazení parcel a výchozích podkladů (geodetických) pro zákresy staveb
plotů podle měřené skutečnosti do platné katastrální mapy, pokud není v nesouladu se skutečností.
Komora požádala o stanovisko Český úřad zeměměřický a katastrální. Text níže je citací z dopisu z 21. prosince 2015.
K problematice týkající se zaměření plotů pro dodatečné stavební povolení v návaznosti na vámi popisované nesoulady v dokumentech vyhotovených ke konkrétním stavbám a k vyjádřenému přesvědčení, že popsaným nesouladům v dokumentech lze čelit povinným
odborným vytyčením hranice pozemků a zaměřením skutečného
stavu s jeho porovnáním s polohopisem katastrální mapy, vám sdělujeme:

Katastrální mapa nemá vzhledem k různému původu
jejího polohopisu homogenní přesnost
Přesnost je u polohopisu katastrální mapy charakterizována kódem kvality, kterým se označují jednotlivé podrobné body polohopisu
(§ 7 odst. 3 a body 13 a 15 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí [katastrální vyhláška]).
I v rámci jedné parcely proto nezřídka dochází k tomu, že přesnost jednotlivých lomových bodů na jejích hranicích je různá. Práce
s informací o přesnosti jednotlivých bodů polohopisu je nezbytnou
součástí veškerých činností, ke kterým je polohopis katastrální

mapy využíván, přípravu podkladů pro projektovou činnost a posuzování polohy stavby vzhledem k evidovaným hranicím pozemku
nevyjímaje.
Provedení dalších zeměměřických činností, jako je vyhledání
a zaměření identických bodů a linií, transformaci polohopisu katastrální mapy na tyto identické prvky, případně vytyčení hranice
pozemku apod., je třeba vždy zvážit v závislosti na přesnosti lomových bodů dotčených hranic, na okolnostech umístění konkrétní stavby a na z toho vyplývajících nárocích na přesnost a spolehlivost údajů o geometrickém a polohovém určení dotčených
pozemků.
Ignorování informace o přesnosti a původu souřadnic a absence
výše uvedených zeměměřických činností může vést ve svém důsledku k chybnému vyznačení stavby vzhledem k hranicím pozemku, a to
jak při projektové činnosti, tak při dokumentování skutečného stavu.
To je proto i důvodem, proč podléhají zeměměřické činnosti při
projektování staveb i dokumentaci staveb ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem – svými náležitostmi a přesností
odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým
s objednatelem.
V případě vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace určených jako podklad
pro rozhodování stavebního úřadu se přitom jedná o zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu ve
smyslu § 4 odst. 1 písm. g) zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů.

Kdy je potřeba
zeměměřič?

Soutisk katastrální mapy vzniklé digitalizací původní grafické mapy v měřítku 1 : 2880 a ortofota a barevné rozlišení podrobných lomových
bodů podle přesnosti a původu souřadnic

V případě staveb oplocení,
které se zpravidla stavějí přímo
na hranicích pozemků, popřípadě v jejich těsné blízkosti,
je potřeba takových zeměměřických činností častější než
u jiných typů staveb, ale ani tak
nelze tuto potřebu zobecnit.
13
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Pouze příslušný stavební úřad, který rozhoduje o umístění stavby nebo o povolení stavby (včetně dodatečného), může vyhodnotit
výše naznačené konkrétní okolnosti a zohlednit je ve svém postupu
tak, aby byl před vydáním rozhodnutí zjištěn stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti.
Kromě údajů katastru nemovitostí mohou ke zjištění takového
stavu věci sloužit i další podklady, jako je fotodokumentace, svědectví apod. Jsme si vědomi toho, že snadná dostupnost katastrálních
map v digitální podobě, a k tomu v referenčním geodetickém systému, který umožňuje jednoduchý soutisk a porovnávání s jinými
dostupnými podklady, přispívá k neodbornému nakládání s údaji katastru nemovitostí a vyvozování chybných závěrů.
Zejména v oblasti projektování staveb se s tímto nežádoucím
efektem setkáváme stále častěji, v menší míře se dokonce s podobným zjednodušováním práce setkáváme i u firem vykonávajících zeměměřické činnosti.
Jedná se o daň za všechna ostatní pozitiva spojená s dostupností
dat a služeb veřejné správy občanům. Tomu se snažíme čelit zejména
osvětou v této oblasti a v rámci působnosti zeměměřických a katastrálních orgánů i dohledem a uplatňováním sankcí. V uvedené záležitosti
jsme již jednali s jinými orgány státní správy a další jednání chystáme.

Co je nezpochybnitelné vytyčení hranice pozemků?
Pro úplnost informace uvádíme, že výsledkem vytyčení hranice
pozemků není realizace skutečné a nezpochybnitelné polohy hranice
pozemků v terénu, což od vytyčení často objednatelé očekávají.
Výsledkem vytyčení je hranice co nejlépe odpovídající údajům
evidovaným v katastru nemovitostí, a to s výslednou přesností, která
je limitována přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém
a polohovém určení pozemků.
Vytyčení hranice pozemků podle údajů katastru tak může plnit pouze podpůrnou funkci pro vlastníky k nalezení takového průběhu hranice
pozemků, který je mezi nimi nesporný. Vytyčenou nebo jimi zpřesněnou
hranici pozemků mohou následně nechat zapsat na základě souhlasného prohlášení a geometrického plánu do katastru nemovitostí. V případě
sporu může o hranici pozemků nebo o vlastnictví sporné části pozemku
rozhodnout pouze věcně a místně příslušný soud.
Ing. Bohumil Janeček
ředitel odboru řízení územních orgánů ČÚZK

Lze zrušit registrace k DPH?
Od ledna 2016 je zavedena povinnost podávat daňové přiznání i kontrolní hlášení u všech plátců DPH elektronicky.
Autorizované osoby se proto dotazují, zda mohou vzhledem k této novele zákona o DPH zrušit svou registraci
plátce DPH.
• Dotaz: Před lety jsem
se stal dobrovolně plátcem DPH, i když jsem pro
povinnou registraci podle
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
zákona nedosahoval příslušných obratů a příjmů.
Učinil jsem tak zejména
proto, že jsem poskytoval
služby pro právnické osoby, které byly/jsou plátci
DPH. Parametry pro povinnou registraci k DPH
nedosahuji trvale ani dodnes. Vzhledem k novele
zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, zavádějící od 1. ledna 2016 povinnost podávat kontrolní hlášení,
a to pod sankcí, navíc podání je možné výhradně elektronicky, jsem
rozhodnut, že s registrací DPH skoncuji k 31. prosinci 2015 a chci se
stát opět neplátcem DPH. Nemohu si dovolit další byrokratickou zátěž. Navíc nemám pro požadované vykazování technické prostředky.
• Odpověď: Pokud jde o podmínky zrušení registrace k DPH, je nutné postupovat podle podmínek § 106b zákona o DPH, kde je mimo
jiné uvedeno:
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
Územní pracoviště v, ve, pro

Daňové identifikační číslo

C Z

řádné

opravné

následné

Důvody pro podání následného
kontrolního hlášení zjištěny dne

otisk podacího razítka finančního úřadu

Číslo jednací výzvy

Rychlá odpověď na výzvu

podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)
čtvrtletí

rok

R

za období: měsíc
od

do

O

právnická osoba: Název právnické osoby

Fyzická osoba: Příjmení

Jméno

Titul

Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu:
a) obec

e) stát

d) číslo popisné / orientační

f) telefon

h) e-mail

V

g) ID datové schránky

Z

c) ulice (nebo část obce)

b) PSČ

PROHLAŠUJI, ŽE vŠECHny mnOU UvEDEné ÚDAJE v ODDÍLECH A, B, C tOHOtO HLÁŠENÍ JSOU PRAvDIvé A ÚPLné
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu
Datum

Otisk razítka

Kontaktní osoba

Telefon

1

14

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Zrušení registrace plátce na žádost
(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který
není skupinou, požádat, pokud splňuje tyto podmínky:
a) uplynul jeden rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce
1. nedosáhl za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích
kalendářních měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč, nebo
2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.
Žádost o zrušení se podává na místně příslušný Finanční úřad na
formuláři. Viz odkaz www.financnisprava.cz, Daňové tiskopisy, Vstup
do sekce, Registrace, Žádost o zrušení registrace, anebo přímý odkaz
www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5129_1.pdf.
Do žádosti se uvádí: O zrušení registrace je žádáno z důvodu –
Nedosažení obratu většího než 1 000 000 Kč za 12 předcházejících
měsíců. Pak je nutné uvést konkrétní obrat.
Ing. Radim Dvořák
daňový poradce, BETA Brno, a.s.

z činnosti ČKAIT
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Ohlédnutí za činností
Kanceláře ČKAIT v roce 2015
Co nového v minulém roce udělala Kancelář ČKAIT pro autorizované osoby? Plnila úkoly valných hromad i představitelů
ČKAIT. Digitalizovala archiv. Vytvořila systém, který umožnil připomínkovat desítky zákonů. Uspořádala čtyři mediálně
úspěšné tiskové konference.
Leden je vždy maratonem valných hromad ve všech oblastních kancelářích. Na
loňských valných hromadách se nejvíce diskutovalo o nízkých cenách projektových prací
a kritériu nejnižší ceny ve veřejných zakázkách.
Odpovědí jsou Standardy profesních
výkonů, které vypracoval tým pod vedením
Ing. Štěpána a které na svém březnovém
jednání schválilo Shromáždění delegátů
ČKAIT jako nejvyšší orgán Komory. Jsou
zveřejněny v systému PROFESIS.

Kalkulačka náročnosti
projektových prací
Následně společnou prací ČKA a ČKAIT
vznikla kalkulačka pro stanovení hodnoty
projektových prací, která je veřejně dostupná opět v systému PROFESIS. Z rozhodnutí
ÚOHS nesmíme ceny ani doporučovat, proto
vám kalkulačka vypočítá, kolik je v průměru
potřeba hodin pro zpracování jednotlivých
stupňů projektové dokumentace zadané
stavby, a to v rozsahu, který požaduje stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
Je už na každém, jakou hodinovou
sazbou výsledný počet hodin vynásobí.
Všechny materiály, které společnou prací na těchto standardech vznikly, budou
podkladem pro MMR ČR k vypracování
prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání

veřejných zakázek. Následně jsme požádali
úřad veřejného ochránce práv o zhodnocení
rozhodnutí ÚOHS.

Plnění úkolů daných valnými
hromadami
Účastníci valných hromad zvolili výbory svých oblastí na další tři roky a ty bezvýhradně potvrdily předsedy oblastí v jejich
funkci. Únor je čas na vyřízení úkolů, které
se nashromáždily v době valných hromad,
a samozřejmě na přípravu výroční zprávy
pro delegáty na březnové shromáždění.
V loňském roce jsme navíc připomínkovali řády Komory. Vzniklé drobné úpravy byly shromážděním schváleny. Mírné
úpravy doznal i statut kanceláří Komory.
Shromáždění delegátů ČKAIT se konalo ve
velkém sále Národního domu v Praze na
Smíchově a bylo v roce 2015 nevolební. Kritika služeb nás však přiměla místo konání
změnit, proto se v tomto roce delegáti setkají ve velkém sále hotelu Pyramida.
Od počátku roku 2015 se Komora stala
připomínkovým místem, což si vyžadovalo vytvořit systém, který novou povinnost
dokáže administrovat. Za rok jsme připomínkovali dvě desítky zákonů, k nimž jsme
byli vyzváni, a sedm zákonů, k nimž jsme
vyzváni nebyli. Do eKlepu, tj. elektronické

knihovny legislativního procesu, jsme poslali 86 zásadních připomínek a 63 doporučujících připomínek. Nepřipomínkovali jsme
56 zákonů, k nimž jsme byli vyzváni.
Z uvedeného vyplývá, že je ještě potřeba s Úřadem vlády vyjasnit oblast zájmu Komory a bylo dobré rozšířit skupinu
připomínkujících. Doposud připomínkovaly
výbory oblastí, členové profesních aktivů,
funkcionáři Komory a zaměstnanci, ale
tito všichni nemohou velký objem zákonů
v krátkém čase, obvykle do čtrnácti dnů,
obsáhnout a upozornit na všechny problémové paragrafy.
V letošním roce bychom rádi využili
počet a znalosti vás – všech členů. Použijeme k tomu cloudovou službu, kterou Google
poskytuje zdarma a která nám rychle shromáždí zaslané připomínky od velkého počtu
osob. Nezastupitelnou úlohu v této činnosti
měla Legislativní komise ČKAIT a Legislativně právní středisko ČKAIT.

Tiskové konference prosazují
zájmy členů ČKAIT
K nejpalčivějším problémům pořádáme tiskové konference. Začali jsme již
v roce 2013, kdy byla vytvořena a obsazena pozice mediálního manažera. V loňském roce jsme uspořádali čtyři tiskové

Postup projednávání připomínek k právním přepisům v ČKAIT
Vzhledem ke skutečnosti, že se ČKAIT stala od
1. ledna 2015 oficiálním připomínkovým místem právních předpisů, Komora by ráda zapojila do procesu co nejširší členskou základnu.
Každý návrh zákona/vyhlášky, předmětnou důvodovou zprávu a formulář tabulky pro
připomínky, které ČKAIT obdrží od Legislativní rady vlády ČR, zasílá Legislativní komise
ČKAIT členům Představenstva ČKAIT, členům
Autorizační rady ČKAIT, předsedům jednotli-

vých aktivů, vedoucím středisek ČKAIT a v neposlední řadě oblastním kancelářím.
Oblastním kancelářím bychom doporučovali, aby dokumenty přeposílaly nejen členům
výborů, ale i své členské základně. Autorizované
osoby se samozřejmě mohou s požadavkem
o zaslání dokumentů obrátit přímo na Legislativní komisi ČKAIT, konkrétně prostřednictvím
e-mailu hklepackova@ckait.cz.
Po obdržení připomínek je legislativní

komise (případně jiná pověřena pracovní
skupina) vypořádá (jenom ty, které došly
v předepsané tabulce) a do termínu, který je
stanoven Legislativní radou vlády ČR, odešle
se jmény těch, kteří jsou Představenstvem
ČKAIT pověřeni účastnit se následného meziresortního připomínkovacího procesu.
Ing. Hedviga Klepáčková
Legislativně právní středisko ČKAIT
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k onference. Dvakrát k Pražským stavebním
předpisům, jednou k problematice nejnižší
ceny při zadávání veřejných zakázek a zatím poslední, v prosinci, k přístupu k technickým normám.
Kancelář ČKAIT intenzivně reagovala
na snahu zrušit odst. 2 § 196 stavebního
zákona a nedodržování tohoto doposud
platného paragrafu. Všechny výstupy z této
činnosti – tiskové zprávy, informace, ohlasy médií a další – najdete na webu Komory
v sekci Média.

Digitalizace archivu ČKAIT
V době prázdnin jsme realizovali záměr zdigitalizovat archiv všech složek
členů – dokumenty, které žadatelé o autorizaci přikládají k žádosti, a dokumenty,
které v průběhu činnosti členů vznikají.
Od začátku činnosti Komory v roce 1992
vzniklo přes 40 000 složek. Celkem v pře-
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počtu na formát A4 bylo naskenováno
2 300 000 listů.
V současnosti pracujeme s dokumenty ve formátu PDF, které mají časové
razítko a digitální podpis. Již nevyhovující
sklepní prostory, v nich byly složky doposud skladovány, byly nahrazeny skladovými prostory určenými výhradně k tomuto
účelu.
Druhým krokem k elektronizaci bylo
propojení našeho účetnictví s elektronickým bankovnictvím, jež nám v letošním
roce umožní párování řádně zadaných plateb a zasílání elektronických výzev k platbě
členských příspěvků namísto listových zásilek se složenkou.
Změna způsobu zaslání však nic nemění
na skutečnosti, že uhrazený členský příspěvek je daňovým nákladem ve smyslu zákona
o dani z příjmu. Dokladem o zaplacení poplatku bude výpis z bankovního účtu plátce.

Kancelář Komory stejně jako v minulých letech zajišťovala řadu služeb. Nejzajímavější středeční právní poradnu využilo
98 členů a řešilo svůj problém. Dalších
531 dotazů bylo zodpovězeno e-mailem
a nespočet telefonicky.
Na počátku roku 2015 vzniklo nové
Středisko autorizací ČKAIT – převzalo
zkoušení uchazečů o autorizaci od svazů,
které nám v této činnosti doposud vypomáhaly. Od roku 2015 je tedy Komora jediným
zkušebním místem. Středisko autorizací
je tak čtvrtým střediskem vedle Legislativně právního střediska, Střediska vzdělávání
a informací a Střediska informačních technologií ČKAIT.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT

Standardy pracností projektových prací
a co dál...
Velký bratr z Brna hlídá každé naše slovo i každý článek o honorářích a hrozí nám pokutou ve výši 30% rozpočtu
Komory – to v případě, když usoudí, že opět připravujeme kartelovou dohodu.
Vzhledem k postojům ÚOHS je za současné situace poměrně komplikované napsat
stať o honorářích projektantů, přesto však považuji za potřebné seznámit vás se situací, ve
které se naše projektantská profese nachází.
V průběhu loňského roku jsme zrevidovali Standardy projektových dokumentací
v oboru pozemních staveb a v současnosti
dokončujeme Standardy pracností projektových prací tohoto oboru. Výsledkem těchto
standardů bude metodika výpočtu pracovních hodin, které je nutno vynaložit k vypracování kvalitní a úplné projektové dokumentace,
odpovídající výše uvedeným standardům.
Tato metodika poslouží projektantům a také
našim klientům, čekají na ni zejména klienti
z oblasti veřejných prostředků.

Kalkulačka pracnosti podle
hodinových sazeb
Výpočetní kalkulačka pro stanovení
potřebných hodin se již nachází na webových stránkách obou profesních komor.
16

Hodinová
zúčtovací sazba

Hrubá mzda

487

25 000

504

27 000

654

45 000

820

65 000

1 030

90 000

Hodinové sazby profesí porovnatelné vzděláním
i odpovědností s projektanty

Potřebujeme tuto činnost zavést také
v dalších oborech (dopravní stavby, inženýrské stavby a technologické stavby).
To je ale vše, co lze pod hlavičkou ČKAIT
a ČKA vykonat, dál nás Velký bratr nepustí.
Projektant, který vypracovává nabídku na projektové práce, musí do výpočtu
honoráře vložit svoji hodinovou sazbu. Násobek těchto hodnot lze prohlásit za nabídkový honorář.

Hodinová sazba versus
dosažená mzda
Provedli jsme analýzu hodinových sazeb několika profesí, které jsou porovnatelné vzděláním i odpovědností a analogicky
působí jako osoby samostatně výdělečně
činné (poradci, lékaři, advokáti apod.),
tzn. mají náklady na mzdu, odvody, režie
a další položky. Stav těchto profesí popisuje
přiložená tabulka.
V žádném případě nelze uvedenou
tabulku brát jako návod pro výpočet honoráře. Nelze nám však zabránit v tom,
abychom diskutovali na mnohých jiných
fórech, například na ČSSI nebo při různých
společenských posezeních, o dosahované
hrubé mzdě ve vztahu k náročnosti práce
inženýra a jeho odpovědnosti za výkon
své profese.
Ing. Karel Vaverka
člen Představenstva ČKAIT

z činnosti ČKAIT
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Publikace vydané Informačním
centrem ČKAIT v roce 2015
Autorský kolektiv, A4, brož., 152 str.,
Praha.
Publikace popisuje stavby, stavební
a navazující konstrukce a zařízení z požárního hlediska. Analyzuje požadavky požární bezpečnosti staveb z hlediska právních
předpisů. Přínosem je i ucelený přehled
požární problematiky a řešení nejasných
případů a sporných problémů v souladu
s platnými předpisy. Je určena odborníkům
a nejširší veřejnosti. V pravidelné ročence
nechybí statistické údaje s komentářem
o vývoji stavebnictví v roce 2014.

Církevní stavby a město

Autor: Karel Lorenz, B5, vázaná,
290 str., Praha.
Souhrnná pomůcka pro navrhování
konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu. Umožňuje předběžný
návrh dimenzí nosných konstrukcí za použití relativně jednoduchých pravidel, empirických vzorců. Předpokládá se, že uživatel
pomůcky má základní znalosti o nosných
konstrukcích a statickém působení.

Diagnostika dřevěných
konstrukcí
Autoři: Miloš Drdácký, Michal Kloiber,
B5, brož., 160 str., Praha.
Co lze v historické konstrukci měřit
a jaké metody k tomu mohou být použity?
Publikace nabízí pestrou škálu možností,
které vedou k co nejpřesnější analýze zabudovaného dřeva. Kvalitní výsledky při diagnostice dřeva ocení všechny zúčastněné
strany, které se podílejí na ochraně kulturních památek. Publikace využívá jak výsledky diagnostické, znalecké i výzkumné činnosti autorů a jejich spolupracovníků, tak
poznatky publikované v odborné literatuře.

Diagnostika dřevěných konstrukcí

Autorský kolektiv, B5, brož., česká verze 152 str., německá verze 156 str., Praha.
Sborník přednášek 20. mezinárodní
konference Městského inženýrství Karlovy
Vary, která se týkala řešení problematiky
záchrany církevních památek v Čechách,
Polsku a Německu.

Navrhování nosných konstrukcí

Spolupráce sousedních zemí při
hospodaření s vodou a ochraně
před povodněmi
Autorský kolektiv, Sborník referátů
z mezinárodní konference (česko-anglický),
B5, brož., 190 str., Praha.
Publikace přináší referáty o rozvoji
hospodaření s vodou v povodích na „střeše
Evropy“. Představuje technická a jiná protipovodňová opatření v přeshraničních povodích, historii přehradního stavitelství na
Slovensku či mezinárodní plán pro zvládání
povodňových rizik v oblasti povodí Labe.
Dále se zabývá česko-polskou spoluprací
v oblasti vodního hospodářství, využitím
HPC pro povodňový dynamický downscaling pro průmyslové i městské oblasti,
inovativními technologiemi zhutňování
a řídicími systémy zhutňování pro obnovu
protipovodňových hrází či současnou situací v přípravě a výstavbě významných vodohospodářských děl v České republice.
Ing. Jindřich Pater
předseda Ediční rady ČKAIT
Renata Karasová
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Michal Kloiber
Miloš Drdácký

Diagnostika
dřevěných konstrukcí

Informační centrum
České komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Informační centrum ČKAIT
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Spoluprace obalka.indd 1

Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi

Stavební kniha 2015 – Stavby
a požáry

Spolupráce sousedních zemí
při hospodaření s vodou
a ochraně před povodněmi
The cooperation of neighboring countries
in water management and ﬂood protection

30.09.15 8:20

17

z činnosti ČKAIT

Z+i ČKAIT 1/16

Co připravuje Ediční rada
ČKAIT na rok 2016
Předpokládá se vydání celé řady významných publikací: Zásady pro stavební a konstrukční principy v pozemním
stavitelství, Zásady územního rozvoje, Příručka pro stavbyvedoucí, Osobnosti stavitelství, Geoenvironmentální
průzkum brownfieldů a další.
O vydavatelských záměrech ČKAIT
rozhoduje Ediční rada ČKAIT. Jejím hlavním úkolem je navrhnout, projednat a připravit ediční knižní výstupy nejen pro
autorizované osoby, ale i pro stavební odbornou veřejnost.
Ediční rada (ER) vytyčila již při svém
ustavení v minulosti pro svou činnost
nemalé úkoly. Jelikož navrhuje publikace
pro autorizované osoby i další odborníky,
odpovídá tomu z tohoto pohledu i její složení a i nadále pokrývá požadavky rozhodujících oborů a specializací ČKAIT.

zástupcům organizací spolupracujících
s ČKAIT v oblasti výstavby. Se slevou
jsou publikace pro AO k dispozici k zakoupení v knihovnách kanceláří ČKAIT
a na odborných akcích a konferencích.

V roce 2015 bylo vydáno
čtrnáct titulů

Ediční rada ČKAIT pracovala v roce
2015 v tomto složení: Ing. Jindřich Pater –
předseda; doc. Ing. Karel Papež, CSc. –
zástupce; členové – doc. Ing. František
Kulhánek, CSc., Ing. Šárka Janoušková,
Ing. Renata Karasová, doc. akad. arch.
Posuzuje se praktičnost
Jiří Mojžíš, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.,
ER úzce navazuje na činnost Rady
Ing. Vladimír Smrž.
pro podporu rozvoje profese (RPRP)
Ediční činnost ČKAIT se řídila v roce
a profesní informační systém PROFESIS.
2015 ustálenými pravidly. Informace
Po posouzení praktické potřeby navrhoo činnosti a výstupech ER byly podávaných pomůcek procházejí návrhy ekovány pravidelně v periodiku Z+i ČKAIT
nomickým zhodnocením edičních náklaa na Představenstvu ČKAIT. V roce 2015
dů. Poté vyjdou buď v elektronické verzi
se konala tři zasedání ER, a to v březnu,
v systému PROFESIS v rámci RPRP, nebo
v č ervnu a v listopadu.
v knižní verzi v rámci publikací ER.
Ve spolupráci RPRP, SVI a Střediska
Organizačně zajišťuje ediční plán
informačních technologií (SIT) ČKAIT byla
včetně jednání s příslušným vydavatelna webu Komory zřízena v rubrice Aktivity
stvím jednotlivých publikací Středisko
záložka Ediční rada, ve které jsou umístěvzdělávání a informací ČKAIT (SVI). Puny odrážky: Poslání ER, Složení rady ER
blikace jsou předávány zdarma poštou
a Zápisy z ER. Při tvorbě edičního plánu
přímo členům ČKAIT, nebo při jednáních
přihlížela ER také k vydavatelským plánům
jiných vydavatelství,
aby se vyloučila dvoukolejnost řešení urči1O let Ceny
tých oblastí výstavby.
Inženýrské komory
Komora pro méně
početné obory a specializace vlastní tituly
nevydává, a proto ER
zařazuje do nabídky
pro členy ČKAIT, na základě odborné recenze
odborníka v dané oblasti, rovněž převzaté
tituly od jiných vyda18

vatelů zabývajících se problematikou výstavby.
V roce 2015 bylo knižně v Komoře
vydáno celkem čtrnáct nových titulů. Za
zmínku určitě stojí např.: Stavební kniha 2015 – Stavby a požáry, Inženýrská
komora 2015, 10 let Ceny Inženýrské komory, Diagnostika dřevěných konstrukcí,
Tradiční vápenné omítky, Navrhování
nosných konstrukcí. Důležité je zmínit
také další dokumenty: řády ČKAIT, rozdílové zkoušky, rozsah požadavků, sborníky
z odborných konferencí, almanach 150 let
SIA apod.

Záměry Ediční rady na rok
2016
Hlavním cílem rady bude snaha, aby
publikace ČKAIT přinášely členům Komory a dalším čtenářům z řad odborné
veřejnosti potřebné, ale zároveň ověřené
a garantované informace. ER nadále bude
dbát na to, aby autory a oponenty publikací byli přední odborníci v dané problematice – členové i nečlenové Komory.
Jako hosté se jednání ER budou
zúčastňovat podle potřeby zástupci orgánů ČKAIT (Legislativní komise ČKAIT,
Komise CŽV, Komise podpory MSP, vedení KK ČKAIT Praha), zástupci IC ČKAIT,
garanti oborů a specializací z Rady pro
podporu rozvoje profese, popř. vedoucí
profesních aktivů ustavených Představenstvem ČKAIT.
S novými edičními výstupy budou
autorizované osoby pravidelně seznamovány na webových stránkách Komory.
Ing. Jindřich Pater
předseda Ediční rady ČKAIT

profesní aktivy

Z+i ČKAIT 1/16

Lepší postavení autorizovaných inspektorů?
Od počátku roku 2008 mohou investoři vedle stavebního úřadu využívat pro zkrácené stavební řízení také služeb
autorizovaného inspektora. Pověst autorizovaných inspektorů je však poškozena a jejich pravomoci oslabeny.
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. zřídil tento institut, kterým dal vysoce kvalifikované skupině odborníků na základě náročné povolovací
procedury oprávnění povolovat stavby. Přestože o přínosnosti inspektorů nebylo při zřizování
sporu, nepodařilo se v průběhu let dosáhnout
dostatečné prestiže a v současné době nejsou
jejich služby téměř využívány.

Kdo nese odpovědnost za výkon
autorizovaného inspektora?
Vzorem pro vznik českého institutu autorizovaného inspektora byl anglický a bavorský
model. Z každé země byla převzata část principu
privátního povolování staveb, ale bohužel byla
doplněna českými, poněkud amatérskými představami o výkonu této činnosti.
Byla to bezesporu dobrá myšlenka, jež
však vstoupila do prostředí ČR, která na ni
nebyla připravena. Tato myšlenka měla
navíc několik vad: největší z nich bylo nedomyšlení přezkumného řízení, další z velkých
vad bylo nevhodné rozložení odpovědnosti
za činnost autorizovaného inspektora mezi
MMR, obě komory (ČKAIT i ČKA), zákonem
zřízenou koordinační radu, autorizované
inspektory a jako poslední, nezvanou instituci – soudy, jejímž výstupem bylo, že
nebyl za činnost autorizovaného inspektora
v podstatě nikdo zodpovědný, ani on sám.
Následky tohoto stavu se projevily
velice brzy – samosprávy, stavební úřady,
občanská sdružení a další subjekty s využitím médií si začaly činnosti autorizovaných
inspektorů všímat a vesměs ji kritizovat.
Bohužel někdy bylo co kritizovat. V té době
byla skupina autorizovaných inspektorů
naprosto roztříštěna, šlo o necelou stovku
individualit, nemajících potřebu se sjednotit. Ani MMR, ani komory, ani koordinační
rada a také ani neúspěšný pokus o založení samosprávné instituce nedokázaly tuto
skupinu sjednotit.

Oslabení pravomoci inspektorů
Novela stavebního zákona v roce 2013
reagovala na všechny negativní podněty jednoznačně. Dodatečné procedury, které byly vlože-

ny do řízení v podstatě autorizovaným inspektorům, znemožnily povolovat stavby. Důvod byl
jednoduchý – žádná výše jmenovaná instituce
za přispění médií, samospráv a nejrůznějších
sdružení neměla potřebu, zájem či schopnost
tomuto kroku zabránit.
K jejich zjednodušení mohou přispět
právě autorizovaní inspektoři. Od přípravy
novely Stavebního zákona uplynuly tři roky
a jsme v čase, kdy se připravuje další novela
stavebního zákona. Opět probíhají diskuse
mezi odbornou i politickou veřejností. Někteří
autorizovaní inspektoři rezignovali na své inspektorské ambice, někteří se ještě nerozhodli, kam směřovat, a přibližně zbývající třetina
celkového počtu věří, že se dočkáme postavení německých nebo anglických kolegů.
Pochopili jsme, že 89 osob je zanedbatelná skupina, která pro společnost nic
neznamená, vrátili jsme se proto pod křídla
našich profesních komor. Vzhledem k tomu,
že kompetenční roztříštěnost byla jedním
z důvodů neúspěchu našich počátků, napravili jsme zčásti nedokonalost stavebního zákona novou smlouvou o spolupráci
ČKAIT a ČKA, která mj. převedla kompetence komor na koordinační radu.
Naši zástupci zasedají v pracovních
skupinách, připravujících novelu stavebního
zákona, pokoušíme se přesvědčit politiky
včetně zákonodárců (např. seminář v Senátu
PČR), je však zřejmé, že naše úsilí není dostatečně účinné. Protivníky jsou nám stavební
úřady i občanská sdružení, která zejména
efektivně využívají sílu médií.
Vyhlásit přímou válku stavebním úřadům by bylo asi kontraproduktivní, chrání je
MMR, které za ně zodpovídá. Bude asi efektivnější účinně nabídnout stavebním úřadům
pomocnou ruku. Velký problém je veřejnost
zmanipulovaná médii. Mám proto velkou
otázku: umíme přesvědčit veřejnost v ČR
o tom, že nejsme zkorumpovaní zločinci, kteří jsou za peníze schopni všeho? O lecčems
negativním již média veřejnost informovala,
takže přesvědčování nebude jednoduché.
Formou pro přesvědčování může být například odborná konference, na kterou bude

pozvána veřejnost a média. Jinou cestu, jak
se dostat do povědomí veřejnosti, nemáme.
Máme však dostatek přesvědčivých argumentů o naší minulé i budoucí prospěšnosti,
argumentů o tom, že většina zpráv v médiích
o naší činnosti v minulosti nebyla pravdivá?
Dokázali bychom je podat naprosto přesvědčivě a naplnit tím cca pět hodin programu
konference (aniž bychom kritizovali stavební
úřady)? Možná by bylo zajímavé pozvat autorizované inspektory – kolegy ze zahraničí.

Zpráva o činnosti aktivu
V roce 2015 jsme uspořádali čtyři aktivy, v každém pololetí dva. Aktivy byly pracovní, zvali jsme na ně zástupce odborných
institucí (např. SEI Praha), zástupce státní
správy (např. Ing. Marcelu Pavlovou, ředitelku odboru Stavebního řádu MMR), poslance
a senátory. Hlavním tématem aktivů byla
činnost autorizovaného inspektora, vazba
na stavební úřady a další dotčené orgány
státní správy a legislativní činnost, dotýkající se stavebnictví.
Bonusem naší činnosti byl seminář,
který jsme v září 2015 uspořádali v Senátu
PČR a jehož garantem a organizátorem byl
senátor RNDr. Miloš Vystrčil. Jeho tématem
byla druhá novela stavebního zákona. Na
tomto semináři vystoupili zástupci ČKAIT,
ČKA, MMR, MPO, MZ a v neposlední řadě
několik senátorů.
Závěr semináře v Senátu PČR nebyl optimistický: druhá novela stavebního zákona,
která je v přípravě, není schopna vyřešit
narůstající problémy stávajícího stavebního zákona, například vliv EIA nebo omezení kompetencí ministerstev ve vazbě na
zavedení jednoho řízení. Projednání novely
se protahuje a je namístě uvažovat, zdali by
nebylo vhodnější se intenzivně věnovat přípravě nového stavebního zákona.
Ing. Karel Vaverka
člen Představenstva ČKAIT
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Aktiv Dopravní stavby
Stěžejním úkolem je dokončení podkladů pro výkonový řád v dopravě. Je třeba definovat bezpečný čas pro
zpracování kvalitní projektové dokumentace.
Aktiv Dopravní stavby se v roce 2015
sešel jako celek jedenkrát, a to 21. dubna. Další kontakty a činnost byla pro velké pracovní vytížení členů vedena hlavně
v elektronické podobě – šlo o konzultaci
odborných témat, připomínkování legislativy i činnost při přípravě výkonového řádu
pro obor doprava.
V úvodu dubnového jednání byla prezentována Komorou nově vydaná publikace
Technologie stavby vozovek, zpracovaná
autorským kolektivem pod vedením Ing.
Jana Zajíčka, člena aktivu. Jedná se o dlouhodobě postrádanou odbornou publikaci,
která v oboru nahradí „klasickou“ publikaci
prof. Špůrka, na níž vyrůstali odborníci od
šedesátých let minulého století.
Velká diskuse proběhla k připravované
novele ČSN 73 6001 Bezbariérové užívání

staveb (BUS). Zde jsou rozpory mezi profesanty a organizacemi, které zastupují zdravotně postižené osoby, ale i mezi jednotlivými organizacemi.
Dlouhodobě připravovaná publikace
Ing. Zdařilové, PhD., k BUS v dopravě tak
může být dokončena až po vydání novely
ČSN. Současně se čeká na vyhlášku ministerstva dopravy ČR k této problematice.

Bezpečný čas pro zpracování
dokumentace
Rozsáhlá diskuse proběhla ke kvalitě
geologických a geotechnických podkladů
pro projektovou dokumentaci (PD), respektive kvalitě výstupů.
Bylo konstatováno, že při platnosti současného ZVZ a nejnižší ceně musí ČKAIT
dále intenzivně akcelerovat nejen pojem

bezpečná cena, ale současně i bezpečný
čas pro zpracování PD a zajištění podkladů.
V dalším období se členové aktivu podíleli na řešení mnoha témat, předaných
Komorou, Legislativní komisí ČKAIT apod.
Stěžejním bodem bylo a je dokončení podkladů pro výkonový řád v dopravě.
V tomto případě je nutno pracovat na
dvou liniích, neboť nelze sjednotit podklady
v oblasti silniční a železniční dopravy. Spolupráci s aktivem nabídl Ing. Václav Mach,
jenž připravil základní verzi pro silniční stavitelství, na které se dále pracuje. Část železničních staveb musí být projednávána i se
zástupci drah, kteří jsou v příslušných právních předpisech zběhlejší než projektanti.
Ing. Martin Mandík
vedoucí aktivu Dopravní stavby

Aktiv Pozemní stavby a standardy
Pracovní aktiv Pozemních stavby (PS) se v roce 2015 sešel mnohokrát. Svou činnost především zaměřil na standardy
profesních výkonů a souvisejících činností pro obor PS.
Aktiv PS, který se konal v Praze koncem
února 2015, měl ještě širší účast i náplň. Informoval o aplikaci zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, o státní a územní energetické koncepci a také o chystaných novelách zákonů (ZVZ, EIA, SZ).
V průběhu roku se pak scházel tzv. malý
aktiv projektantů PS, který se téměř výhradně
věnoval úpravě standardů oboru PS do takové
podoby, aby mohly být podkladem pro vytvoření standardů ostatních oborů.
Standardy projektových prací se řešily
z pohledu současné legislativy, potřeb stavebních úřadů, investorů a zhotovitelů staveb. Pro
obor PS byly standardy vzaty na vědomí Shromážděním delegátů ČKAIT v březnu 2015,
viz volně přístupná část PROFESIS, A4.1, na
stránkách www.profesis.cz.
Na jejich základě se začínají ve spolupráci s ČKA vytvářet další pomůcky pomáhající
20

při stanovení hodinové náročnosti projektových prací.
Jsou připravovány standardy pracnosti
projektových služeb, které vyjadřují pracnost v hodinách vztažených k investičním
nákladům a honorářové zóně. Na webových
stránkách obou komor je od 19. června 2015
k dispozici kalkulačka pro stanovení hodnoty
projektových prací. Na konci roku byla doplněna i výpočtem pro odhad investičních nákladů
podle velkosti a typu pozemní stavby.
Aktiv PS i v roce 2015 hledal svou tvář,
náplň, osoby i význam. Je překvapující, že nejpočetnější skupina autorizovaných osob stále
necítí výraznou potřebu společně o problémech diskutovat a pomáhat při jejich řešení,
neboť se s nimi všichni nutně musejí ve své
praxi setkávat.
Předpokládá se, že v případě potřeby
a dostatečného množství aktivních členů se

vytvoří užší pracovní skupiny, které se budou
věnovat jednotlivým tématům a také vytvářet
podkladové materiály a doporučení pro Legislativní komisi ČKAIT, příspěvky do systému
PROFESIS a formou přednášek informovat
další členy Komory v oblastech.
Vedoucím aktivu byl v roce 2015 Ing.
Pavel Štěpán, spolupracovníky byli Ing. Karel
Vaverka a Ing. Vladimíra Špačková, členové
Představenstva ČKAIT.
Pro komunikaci s aktivem byla zřízena
emailová adresa: aktiv-ps@ckait.cz, na kterou lze psát nejen připomínky a náměty, ale
v případě zájmu o práci v aktivu zaslat svůj
profesní životopis.
Ing. Vladimíra Špačková
členka Představenstva ČKAIT,
členka výboru oblasti Praha,
aktiv Pozemní stavby
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Účastníci valné hromady v Liberci v multimediálním sále C Libereckého kraje

Valné hromady potvrdily stabilitu ČKAIT
Všech třináct oblastí ČKAIT zahájilo již tradičně nový kalendářní rok uspořádáním valných hromad. V prvním
lednovém týdnu nového roku tři, ve druhém týdnu čtyři, čtvrtý týden na Moravě opět čtyři a poslední lednový týden
dvě valné hromady.
Letošní valné hromady se vyznačovaly nižší účastí členů než ty loňské, volební.
Téměř na všech jsem byl nejmladším účastníkem – mladé členy zřejmě dění v Komoře
příliš nezajímá. Na jednu stranu si někteří
stěžují na naši činnost, ale diskutovat na valnou hromadu nepřijdou. Škoda.
Všechny valné hromady proběhly „standardně“, jen v Ústí nad Labem část výboru
oblasti navrhla zpřísnit celoživotní vzdělávání členů. Valná hromada však s navrženou
změnou profesního a etického řádu nesouhlasila. Některé výbory, jde vlastně o výjimky,
ozvláštnily jednání kulturním programem. Za
zmínku stojí tradičně pěkná vystoupení dětí
v Jihlavě nebo Plzni, která jsou vítaným zpestřením začátku valné hromady.

Dobrá spolupráce se státní
správou a školami
V některých oblastech se jednání zúčastnili zástupci města, kraje i dolní nebo horní komory parlamentu. Tradičně silné zastoupení
měla v tomto ohledu Jihlava, Pardubice, Ostrava a Zlín. Téměř na všech valných hromadách
krátce informovali o své činnosti zástupci
středních a vysokých odborných škol, s nimiž
máme dlouhodobě velmi dobré vztahy.

Zvolení zástupci na Shromáždění
delegátů ČKAIT
Všechny valné hromady zvolily své zá-

stupce – delegáty na Shromáždění delegátů
ČKAIT, které se uskuteční v sobotu 19. března
v Praze. Po loňských stížnostech na ozvučení
sálu a personál cateringové služby jsme přistoupili ke změně místa konání – setkáme se
ve velkém sále hotelu Pyramida v Břevnově na
Praze 6. Svou účast nám opět přislíbila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Některé oblasti si na žádost dozorčí rady také zvolily
kandidáty do dozorčích komisí v Praze a Brně.

Nízké ceny opět hlavním
tématem diskuzí
• Nízké ceny projektových prací byly stejně
jako v loňském roce nejčastějším tématem všech diskusí. Přestože v tomto ohledu nebyla Komora nečinná a situace ve
stavebnictví se obecně zlepšuje, zůstávají
výběrová řízení o nejnižší nabídkovou cenu
problémem. Nepříznivě tomu napomáhají
jak veřejní zadavatelé, kteří soutěží o nejnižší
cenu, přestože zákon o veřejných zakázkách
nabízí další možnosti, tak stěžovatelé, kteří
vidí podvod v každé zakázce nesoutěžené
o nejnižší cenu, a v neposlední řadě Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který
na všechny snahy Komory řešit pokřivenou
situaci odpovídá zamítavě.
• Přístup k normám byl druhým tématem
letošních valných hromad. Služba ČSN on-line Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byla

několik let obstojně dostupná a využívána.
Poté došlo ke skokovému zdražení a důsledkem bylo snížení jejího využívání, což nejen
naši členové vnímají jako riziko. Několik let
byl přehlížen odstavec 2 § 196 stavebního
zákona. Když tuto situaci svým rozsudkem napravil Nejvyšší správní soud, tak se
ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
rozhodlo, i přes naše protesty, přílepkem
k nesouvisejícímu zákonu odstavec zrušit
(viz sněmovní tisk 566, usnesení č. 1059).
Mnoho členů Komory je s touto situací nespokojeno. Na jedné straně dostávají neodpovídající odměnu, na straně druhé dostávají
více povinností a v přístupu k důležitým normám je jim bráněno. Sami veřejní zadavatelé
se po špatných zkušenostech odvracejí od
požadavku nejnižší ceny a hodně si slibují od
nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kde by mělo být zakázáno v případě intelektuálních prací soutěžit na nejnižší cenu.
Komora se také na přípravě zákona spolupodílela a vidí v něm zlepšení situace. Bude-li
schválen bez větších změn, naplní zamýšlený efekt a potom na příštích valných hromadách budeme diskutovat o jiných tématech.
•Č
 KAIT je připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení od 1. ledna 2015 a předseda je členem Legislativní
rady vlády. Komoře tudíž přibyla řada povinností. Cílem Komory je v současné době také
zjednodušení práce autorizovaných osob,
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valné hromady

Název oblasti
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha
Ústí nad Labem
Zlín

Termín konání
21. 1. 2016
11. 1. 2016
5. 1. 2016
6. 1. 2016
25. 1. 2016
28. 1. 2016
19. 1. 2016
18. 1. 2016
7. 1. 2016
14. 1. 2016
12. 1. 2016
13. 1. 2016
20. 1. 2016
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% z celkového
Počet účastníků počtu členů
oblasti
121
2,8
96
5,7
126
6,5
86
9,2
55
6,3
81
8,1
105
7,16
236
8,73
133
13,1
155
9,7
290
3,0
117
6,6
84
5,94

Počet členů
oblasti
4 373
1 689
1 930
935
863
1 003
1 466
2 703
1 019
1 598
9 771
1 786
1 413

Účast na valných hromadách podle oblastí

zejména v oblasti legislativně právní a propagace profese.
• Honorářový řád zůstává také jedním z důležitých témat. Jeho vydávání však i nadále naráží na odmítavé stanovisko ÚOHS. Pracuje se
na výkonovém řádu. Jednotlivé výkony jsou
doplněny časovou náročností nutnou pro
kvalitní vypracování dokumentace. Projektanti přiřadí svou hodinovou sazbu. Takové
řešení by nemělo být ze strany ÚOHS napadnutelné.

Z usnesení valných hromad
Obsahem usnesení valných hromad
všech oblastí byly především tyto body.
• Účastníci schválili zprávu o činnosti oblasti,
plán činnosti oblastní kanceláře Komory na
rok 2016 a rozpočet.
• Uskutečnily se volby zástupců oblasti a náhradníků, kteří se zúčastní Shromáždění de-

legátů ČKAIT, jež se bude konat 19. března
2016 v Praze.
• Účastníci vzali na vědomí informace předsedy Komory a zástupců představenstva, informace o činnostech zajišťovaných Komorou,
zprávu dozorčí rady a informace z vystoupení hostů.
• Výborům oblasti bylo uloženo plnit plán činnosti na rok 2016, vyhodnotit závěry diskuse
a vystoupení hostů a dále rozvíjet spolupráci
s orgány státní správy, samosprávy, odbornými školami v regionu a dalšími organizacemi.
• Mezi hlavní aktivity jednotlivých oblastních
kanceláří patří zajišťování seminářů, exkurzí
a dalších programů pro autorizované osoby.
• Zástupci všech oblastí se ve svých zprávách
shodli, že je nutné apelovat na členskou základnu, aby se aktivněji zapojovala do činností Komory a jednotliví členové úžeji spolupracovali s výborem oblasti.

Usnesení valných hromad oblastí
ČKAIT jsou zveřejněna na www.ckait.cz.

Informace z Představenstva
a Kanceláře ČKAIT
Na všech valných lednových hromadách
vždy vystoupil zástupce Představenstva
ČKAIT, často předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, případně 1. místopředseda prof. Ing. Alois
Materna, CSc., MBA. Jejich vstupy se těšily
velkému zájmu účastníků valných hromad.
Zástupci Kanceláře ČKAIT připomněli na
valných hromadách služby, které jsou k dispozici všem autorizovaným osobám. Patří mezi
ně mezi jinými: právní poradna, profesní aktivy, diskusní fórum na webu Komory, nahlížení
do norem i v OK a v pražské studovně, soutěž
Cena ČKAIT (vyhlášena bude i Cena ČKAIT
veřejnosti), vydávání publikací a časopisů,
systém CŽV obohacený o webináře, systém
PROFESIS, tiskové konference pořádané
ČKAIT a další. Při prezenci obdrželi účastníci
DVD PROFESIS .
Na valných hromadách nechyběli ani
zástupci pojišťovacího makléře (GrECo JLT
Czech Republic s.r.o.), kteří informovali o pojištění autorizovaných osob. Zdůraznili nutnost
při pojistné události ihned kontaktovat makléře. Informační centrum ČKAIT prodávalo za
zvýhodněné ceny odborné publikace.

Poděkování
Předsedové všech oblastí nezapomněli
poděkovat spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, ale především svým členům, hlavně těm, kteří vážili cestu a na zasedání valné
hromady dorazili.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT

Brno sleduje kvalitu projektování
Poté, co tradičně předseda oblasti Brno
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, uvítal
všechny přítomné členy a hosty, a po nutných procedurách, jako je sestavení návrhové, mandátové a volební komise a voleb jejich členů, byla přednesena zpráva o činnosti
a hospodaření oblasti Brno v roce 2015.

Činnost ČKAIT v legislativní oblasti
Po schválení zprávy se slova ujal
předseda Komory Ing. Křeček. Jako ob22

vykle mluvil všem přítomným z duše.
Upozornil na stále trvající boj ČKAIT
s Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže ohledně honorářových řádů,
na spolupráci a občas nespolupráci
s ČKA a další neustále trvající problémy.
Jedním z hlavních je i tvoření zákonů.
V současné době je to například další
problematický zásah do procesu povolování staveb související s novelou zákona
o ochraně veřejného zdraví.

Valná hromada oblasti Brno se konala
21. ledna 2016 již tradičně v prostorách
BVV – v konferenčním sále A Kongresového centra Veletrhů Brno, a.s. Volby
28 delegátů a 9 náhradníků, kteří pojedou na Shromáždění delegátů ČKAIT, se
uskutečnily v souladu s řády ČKAIT, reklamace ani připomínky k volbám nenastaly. Usnesení valné hromady schválilo
jednomyslně 121 přítomných.
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Rozvoj a vzdělávání
Z politického spektra se jako čestný
host zúčastnil setkání zástupce kraje Mgr.
Václav Božek, CSc. Hovořil o plánu staveb
Jihomoravského kraje na příští období. Pro
členy Komory je to velmi důležitá informace, která pomáhá udržet stabilitu prostředí
pro projektanty i stavební firmy na několik
let dopředu.
O možnostech spolupráce se školami
hovořil rektor VUT a současně člen výboru
oblasti prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Upozornil na problémy při hledání zájemců
o technické obory. Dále nabídl další spolupráci VUT a jeho vědeckého zázemí s ČKAIT
a podnikatelskou sférou.

Spolupráce s hasičským
záchranným sborem
Pravidelným bodem programu valné
hromady oblasti Brno se stalo vystoupení
zástupce HZS. I tentokrát plk. Ing. Václav
Kovář, vedoucí oddělení IZS a služeb HZS Jihomoravského kraje, promluvil o vzájemné
spolupráci členů ČKAIT a HZS při mimořád-

ných událostech. Jeho vystoupení bylo doprovázeno prezentací konkrétních událostí
včetně informací o jejich příčinách.

Z diskuse
Diskutující vystoupili hlavně s příspěvky na téma autorizovaní inspektoři a problematika kvality projektových prací dříve
a nyní. Po schválení usnesení byla valná
hromada oblasti Brno oficiálně ukončena.
Následovala společenská část, kde teprve
probíhala ta pravá diskuse. Bylo by dobré,
kdyby se valné hromady účastnilo víc osob
a diskuse se konala nejen v předsálí, ale
i v hlavním sále.

Plán činnosti brněnské oblasti
na rok 2016
• I nadále bude rozvíjen systém celoživotního vzdělávání členů. Těžiště se klade na
potřeby projektování a realizace staveb,
nový vývoj, výzkum a inovace. Zajišťována
bude účast na školeních k novým zákonům týkajícím se oblasti stavebnictví, organizovány budou exkurze.

•O
 blast Brno bude spolupracovat se samosprávou a státní správou města Brna a Jihomoravského kraje a stavebními úřady
v obcích s rozšířenou působností.
•P
 rohloubí se dobré vztahy se středními
odbornými i vysokými školami, které vychovávají budoucí členy ČKAIT. Jedná se
o SPŠ stavební v Brně, FAST VUT v Brně,
Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy
univerzity v Brně.
•P
 okračovat bude i spolupráce s ČSSI, hlavním partnerem při zajišťování odborných
a společenských akcí, a bude rozšířena
spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR. Rovněž se naváže na velmi
dobrou spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí, zejména v Rakousku
a na Slovensku.
•S
 nahou je, aby byly všechny informace
členům Komory předávány co nejrychleji,
a to nejen pomocí časopisů a zpravodajů,
ale i digitální formou.
Ing. Svatava Henková, CSc.
členka výboru oblasti Brno

České Budějovice se tradičně zaměřují na vzdělávání
Ze zprávy předsedy oblasti o činnosti
výboru a OK vyplynulo, kolik bylo v rámci CŽV
organizováno akcí. Dále předseda vzpomenul
všechny organizace, se kterými spolupracujeme, a poděkoval přítomným zástupcům za
účast i spolupráci.
V plánu činnosti na rok 2016 se zaměříme v rámci CŽV na semináře, odborné exkurze, adventní setkání, vydávání Zpravodaje
s konkrétní náplní a termíny seminářů. Pro
tuto činnost využijeme i spolupráci s našimi
partnery.

Plán akcí pro 1. pololetí 2016
• 18. února 2016: změny v českých technických normách požární bezpečnosti staveb.
• 1.–26. března 2016: výstava 150 let SIA.
• 20.–23. dubna 2016: Stavební veletrhy
Brno.
• 24. března 2016: kotvení ETICS – představení nové pomůcky pro návrh kotvení podle ČSN 73 29 02:2011. Změny požadavků
na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů.
• 26.–27. března 2016: veletrh úspor energií
ve Welsu.

• 21. dubna 2016: právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
• 19. května 2016: nový občanský zákoník ve
stavebnictví.
• 16. června 2016: novela ZVZ, SZ a AZ.
V této souvislosti zazněla opět výzva
všem členům AO v oblasti s žádostí o aktivní
spolupráci s výborem OK a aktivy ČKAIT.

Z vystoupení předsedy ČKAIT
S velkým zájmem všech účastníků VH
bylo očekáváno vystoupení předsedy ČKAIT
Ing. Pavla Křečka. Předseda se zaměřil za činnosti ČKAIT zaměřené na vylepšení a zjednodušení práce našich členů, zejména v oblasti
legislativně právní a propagace naší práce.
Vzpomenul přetrvávající problémy s novelami AZ, SZ i ZVZ. Vyzdvihl účast našich členů
v odborných komisích při jednotlivých ministerstvech. Stálou pozornost věnuje Představenstvo ČKAIT ohodnocení práce AO.
Připravují se standardy a pracnosti jednotlivých činností jako náhrada honorářového řádu, který Komora z rozhodnutí ÚOHS
nesmí vydat. Komora je též připomínkovým

Počet
Semináře
8
Exkurze a výstavy
8
Prezentace firem
1
Celkem
17

Účast
220
176
161
557

Účast v Českých Budějovicích

Valná hromada oblasti České Budějovice se konala 11. ledna 2016 v moderním
prostředí Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným
účastníky podle pozvánky za účasti
96 našich členů, to je 5,7 % z 1689 evidovaných AO v oblasti. Volby 11 delegátů
a 4 náhradníků, kteří pojedou na Shromáždění delegátů ČKAIT, se uskutečnily
v souladu s řády ČKAIT, reklamace ani
připomínky k volbám nebyly. Usnesení
valné hromady schválilo jednomyslně
74 přítomných.
místem MMR a Legislativní rady vlády ČR
pro zákony týkající se působnosti Komory.
Z vystoupení hostů i diskuse vyplynulo, že
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vzájemná spolupráce s ČKAIT je nutná a prospěšná.
Ze zprávy dozorčí rady vyplynulo, že
v práci oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. Přijetím usnesení VH mimo jiné
schválila zprávu o činnosti výboru oblasti
a oblastní kanceláře Komory za rok 2015,
ale i plán činnosti oblasti na rok 2016. Usnesení VH je zveřejněno na webových stránkách ČKAIT.

V předsálí měli naši členové možnost se
seznámit jako vždy s propagačními materiály
firem Saint-Gobain Construction Products
CZ a.s., Divize Weber, ČSSI, ČSVH, GrECo JLT
Czech Republic s.r.o. a odborných škol. Informační centrum ČKAIT prodávalo za zvýhodněné ceny odborné publikace.
Ing. František Hladík
předseda oblasti České Budějovice

Hradec Králové – znamenal klidný průběh valné hromady klid před bouří?
Nevím, kolik ze 126 účastníků valné
hromady bylo aktivních projektantů, majitelů
stavebních firem, stavbyvedoucích, důchodců nebo autorizovaných osob jiného zaměření, ale oficiálně se jednání uskutečnilo v důstojné atmosféře a klidu, až na dvojnásobné
přerušení průběhu jednání souhlasným potleskem.
V prvém případě to bylo při poděkování tajemnici oblasti Miroslavě Dolanové za
její práci v kanceláři oblasti a její služby pro
členy oblasti, v druhém případě při velmi
emotivním vystoupení architekta Františka
Křeliny na téma veřejné soutěže, nabídkové
ceny a postup i přístup Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže v případě řešení stížností.

Na každé valné hromadě se probírají
ceny a honoráře. Nejinak tomu bylo i letos,
tentokráte v příspěvku Ing. Antonína Vymetálka, CSc. Je členem ČKAIT a zároveň soudním znalcem, mimo jiné i v oboru projektování a v oboru stavebnictví.

Návrh na vyloučení z ČKAIT za
podhodnocenou nabídku
Ing. Vymetálek je velmi často nucen se
vyjadřovat k cenám projektové dokumentace,
stavebních prací nebo technického dozoru
investora a stanovit v těchto případech cenu
obvyklou. K problematickým cenám uvedl:
„Je zřejmé, že tato praxe z poslední doby není
dobrá. A to proto, že ve veřejnosti nabývá na
síle názor, že vlastně celý obor stavebnictví,

tj. od architektů přes projektanty všech profesí, ale i stavební firmy, není solidní, že ceny
výrazně nadsazuje.
Přitom lze objektivně prokázat obvyklé
náklady, včetně režijních nákladů, nákladů na
mzdy atd. Ti, kteří jdou do výběrových řízení
s podhodnocenou cenou, kazí situaci nejen
na trhu, ale i názor na celou profesní skupinu
občanů v široké veřejnosti.
Doporučuji, aby profesní orgán, kterým
je zejména naše Komora, začal systematicky
vyvíjet činnost, tj. aby jako stavovská organizace chránil zodpovědné členy svého cechu,
a ty členy, kteří často, opakovaně nabízejí podhodnocenou cenu, přiměl nejdříve k vysvětlení
jejich počínání, a pokud by se taková situace
opakovala, aby je vyloučil za svých řad a třeba
i informoval příslušný živnostenský úřad.“

(Ne)efektivnost připomínkování
zákonů

Ing. Pavel Křeček s oceněnými studenty Střední průmyslové školy stavební v Hadci Králové s učitelkou Ing. Vlastou
Červenkovou
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Nahlas zazněla věta, která se nesla kuloárem – Komora má hájit zájmy svých členů,
Komora má být vidět a slyšet. Hájit zájmy
svých členů znamená udělat si pořádek ve
svých vlastních řadách. Nechlubit se tím,
že se Komora stala připomínkovým místem
k návrhům zákonů, ale ukázat na to, co se
nám povedlo změnit a jaký to znamená přínos pro všechny.
Je třeba změnit strategii. K čemu máme
trávit spoustu času a vydávat energii na připomínkování zákonů, když jejich zpracovatelé
pak elegantně všechny připomínky zavrhnou,
v lepším případě jednu nebo dvě přijmou?
Mnohem úspěšnější cesta změn předkládaných zákonů je ta přes poslance a změny ve výborech Poslanecké sněmovny PČR
při jejich projednávání a čtení. Příkladem
budiž § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví. Do sněmovny šel s jedním odstavcem, ve
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schváleném a platném znění má odstavců
pět, a ne ledajakých. Píše se v nich o stavbách,
které mají být z hlediska ochrany před hlukem
posouzeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví na základě měření hluku. O tom
všem měla autorizovaná osoba vědět a do
svých dokumentací předkládaných na stavební úřady po 1. prosinci 2015 zahrnout. Ve skutečnosti se takové věci dovídáme, až nastanou, nebo v horším případě, když už nastaly.

Nezájem členů o účast na valné
hromadě
Mnoho z těch 1804 členů, kteří nepřišli na svoji valnou hromadu, pravděpodob-

ně dění v Komoře nezajímá. Nezájem však
neznamená, že Komoru v rámci své profesní odpovědnosti nepotřebují. Jakmile
přijde řeč na honoráře, veřejné soutěže,
pojištění odpovědnosti, vzdělávání apod.,
ke každému tématu má většina členů co
říci, ať už z vlastní zkušenosti, nebo z doslechu.
V hospodě u národního moku se nikdo
nebojí otevřeně říci svůj názor, na valných
hromadách zůstává mnoho problémů nevysloveno. Příští rok je rokem volebním,
volí se do orgánů Komory. Popřemýšlejte
o tom, jakou Komoru chcete mít – zda
chcete mírný vánek, nebo pořádnou bouř-

Dne 5. ledna 2016 se v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové
konala valná hromada oblasti. Volby
13 delegátů a 4 náhradníků se uskutečnily v souladu s řády ČKAIT, reklamace
ani připomínky k volbám nebyly, usnesení valné hromady schválilo jednomyslně
116 přítomných.
ku. Doufám, že za rok, konkrétně již 3. ledna, si vše povíme.
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové

Jihlava ve znamení spolupráce
Po úvodním kulturním vystoupení žáků
ZUŠ Jihlava byli účastníci jednání seznámeni
s činností oblasti Jihlava v roce 2015 a plánem práce na rok 2016.

Oživení i ve stavebnictví
Na zasedání přijel 1. místopředseda
ČKAIT prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
který přítomné informoval o činnosti Komory.
ČR zažívá hospodářské oživení, které se také
zčásti promítlo do stavebnictví. Malé oživení
bylo možno zaznamenat také na projektantském trhu, bohužel nezmizela tendence nabízení dumpingových cen projektových prací.
Očekáváme zlepšení v novele zákona o veřejných zakázkách, kde by se měl objevit pokyn,
že některé služby (včetně projektování) nelze
soutěžit pouze podle ceny.
ČKAIT hledá nové podněty a možnosti
komunikace s veřejností, se samosprávami
a se státní správou. Osvojujeme si účinnost
pořádání veřejných konferencí na konkrétní
témata nebo pořádání tiskových konferencí.
Postupně se nám daří vstupovat do veřejných médií, ve kterých je hlavní prostor pro
ovlivňování veřejnosti. Příkladem může být
bitva o přístup k normám. Další velmi zásadní téma roku 2015 byl stavební zákon a jeho
druhá novela.

Smlouva s KÚ Kraje Vysočina
Dlouholetá úspěšná spolupráce se samosprávou a správou kraje tak získala právní
podklad. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Předpokládáme, že postupem času
najdeme nové další formy a oblasti spoluprá-

ce. Velmi aktuálním prostorem spolupráce je
například problematika veřejných zakázek.

Výjezdní zasedání budou
v různých okresech
Naše první výjezdní zasedání jsme
uskutečnili 7. října 2015 v okrese Žďár nad
Sázavou. Pro místo jednání byla vybrána
restaurace Penzion v Novém Veselí. Po pravidelném jednání výboru se rozšířeného jednání zúčastnili členové ČKAIT z navštíveného
okresu. Diskuse se zabývala zejména problematikou projektanta, podrobností a cenami
projektů a složitým stavem projednávání projektů, spojených s komplikovaným získáváním stavebních povolení. Jednání tak nepřímo navázalo na předchozí seminář v Jihlavě.

Základem je kvalitní projekt
Hlavním cílem naší činnosti bude udržet
profesi projektanta v důstojné poloze a učinit
vše pro to, aby již nepokračovala cenová válka, aby naši klienti pochopili, že kvalitní projekt je nutnou podmínkou pro realizaci kvalitní stavby, a aby kolegové projektanti konečně
začali požadovat za kvalitu přiměřenou cenu.

Celoživotní vzdělávání v roce 2015
• Září 2015 – projektová příprava stavby
a její projednání s dotčenými orgány státní
správy.
•Ř
 íjen 2015 – výstavba tunelu Blanka a stavbaři.
• Červen 2015 – exkurze do Stockholmu
(čtyřdenní letecká návštěva Švédska se
skvělým průvodcem Dipl.-Ing. Jaro Novákem, rodákem z Nymburka, emigrantem

Valná hromada oblasti Jihlava se konala
6. ledna 2016 v prostorách gotické síně
radnice na Masarykově náměstí v Jihlavě. Volby 6 delegátů a 2 náhradníků se
uskutečnily v souladu s řády ČKAIT, reklamace ani připomínky k volbám nebyly, usnesení valné hromady jednomyslně
schválilo 86 přítomných.
z roku 1968, který ve Švédsku dokončil
stavební vzdělání).
• Podzim 2015 – exkurze do Kisújszállásu
(v tomto maďarském městě jsme navštívili
radnici, vedli debaty o územním plánování,
investicích a prohlédli si historické i nové
stavby).

Plán činnosti oblasti Jihlava na
rok 2016
• Nadále účinně prohlubovat spolupráci
s krajským úřadem, středními školami
stavebními Kraje Vysočina a stavebními
úřady, působícími na území kraje.
• Pokračovat ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, zejména při
organizování soutěže Stavba roku Kraje Vysočina. V této soutěži předat Cenu
ČKAIT.
• Rozvíjet spolupráci s profesními aktivy
ČKAIT i dalšími odbornými skupinami
ČKAIT a aktivně se podílet na jejich činnosti.
• Pokračovat v organizaci výjezdních zasedání výboru oblasti po jednotlivých okresních městech s cílem aktivizace členské
základny a propojení činnosti orgánů samosprávy, státní správy a členů Komory.
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Akce na 1. pololetí 2016
• 16. března 2016 – KÚ Vysočina – Zemědělské stavby (Ing. Jaroslav Kouďa,
Ing. Bohumír Hutař a spol.).
• 23. března 2016 – areál ČVUT v Buštěhradě (autobus).
• 7.–11. dubna 2016 – Nizozemsko (letec-
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ky), náhradní termín 16.–20. června 2015.
• 12.–13. dubna 2016 – Havlíčkův Brod,
II. konference – projektant, památkář a občan (Libor Honzárek a spol.).
• 11. května 2016 – KÚ Vysočina – Zateplování budov a nové materiály (Ing. arch.
Marcela Kubů).

• Červen 2016 – Hluk v právních předpisech
a jeho řešení v projektech staveb (KHS,
ČVUT).
Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti Jihlava

Karlovy Vary podporují vztahy s odbornými školami
Ocenění spolupráce ČKAIT se
školami

Na výroční valnou hromadu, kterou tradičně moderoval Ing. Pavel Pospíšil (vlevo), se dostavil po delší nemoci předseda
výboru Ing. Svatopluk Zídek

K osvědčenému osvěžení přednesu
zprávy o činnosti oblasti v roce 2015 patřilo
promítání snímků z 22. adventního setkání,
pořádaného tentokrát v klášteře Teplá, a také
z průběhu konference Městské inženýrství
Karlovy Vary 2015. Podstatné z přednesené
zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré úkoly uložené předešlou valnou hromadou
byly splněny.

Činnost ČKAIT a služby členům
Za republikové orgány Komory byli hosty Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, a Ing.
Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT,
kteří hovořili především o tématech v legislativní a normotvorné oblasti a připomněli aktivity a služby, které Komora autorizovaným
osobám zajišťuje.
Jednání valné hromady oblasti Karlovy
Vary se uskutečnilo v pondělí 25. ledna 2016 tradičně ve společenském
sále krajské knihovny. Volby 6 delegátů
a 2 náhradníků se uskutečnily v souladu
s řády ČKAIT, reklamace ani připomínky
k volbám nebyly, usnesení valné hromady schválilo jednomyslně 55 přítomných.
26

Plánované akce oblasti
Ing. Anna Vlášková při příležitosti konání valné hromady ČKAIT oficiálně vyhlásila
16. ročník soutěže Stavba Karlovarského kraje,
dále informovala o připravovaném 20. ročníku
Soutěže studentů 3. ročníků SPŠS v rámci DSA
Karlovarského kraje ve dnech 9. až 10. června.
Hlavní odbornou akcí DSA 2015 bude
21. ročník Mezinárodní konference Městské
inženýrství Karlovy Vary a vyvrcholením DSA
Karlovarského kraje pak společenský večer
v Karlovarském městském divadle, kde budou vyhlášeni vítězové soutěže Stavba roku
Karlovarského kraje a předána další ocenění
vítězům studentské soutěže, osobnosti stavitelství Karlovarského kraje a nejlepšímu projektantu a stavbyvedoucímu roku.

Boj proti kritériu nejnižší ceny
Ing. Zdeněk Kratochvíl ve svém vystoupení
ocenil snahu Komory o novelizaci zákona o veřejných zakázkách, zejména pak tlak na odstranění
jediného kritéria soutěže – nejnižší ceny. Rovněž
podpořil úsilí o vytvoření základního dokumentu
potřebného ke stanovení ceny projektu a upozornil na nevstřícné jednání stavebních úřadů mimo
Karlovarský kraj k „přespolním“ firmám.

PaedDr. Zdeněk Hrdina ze SPŠS a OA
v Kadani potvrdil vynikající vztahy s Komorou. Jednak ocenil tradiční účast členů oblasti jako přísedících u maturitních zkoušek,
spolupráci při organizaci Dnů otevřených
dveří na škole v rámci DSA a zejména mezinárodní kontakty ČKAIT, díky kterým se podařilo navázat kontakt se zahraničními odbornými školami.
Jednalo se o kontakt se školami ve
spolkové zemi Durynsko a účast kadaňských studentů na studentské soutěži
Mosty v Erfurtu (škola získala v soutěži
2. místo z jedenácti účastníků). Podnětná byla i možnost navázání spolupráce
se Střední průmyslovou školou stavební
v Považské Bystrici, vedoucí k týdennímu
konzultačnímu pobytu dvou profesorů odborných předmětů na této škole.
Mezi sedmnácti hosty byli představitelé správních orgánů, stavebních firem, odborných škol a oborových a partnerských
institucí a přišli také dva novináři. Z nejvýznamnějších hostů státní správy a samosprávy se setkání zúčastnili Ing. Petr Navrátil, starosta města Cheb, Mgr. Jiří Klsák,
náměstek primátora města Karlovy Vary,
Mgr. Petr Vachovec, ředitel Střední odborné školy stavební v Karlových Varech,
a Ing. Josef Král, ředitel závodu Eurovia CS
Karlovy Vary.
Společenského garanta valné hromady,
firmu TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní
služby, zastupoval Ing. Zdeněk Kratochvíl,
který přítomné společně s předsedou oblasti pozval po skončení jednání na tradiční
závěrečné občerstvení.
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti Karlovy Vary
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Liberec nabízí spolupráci při opravě sakrálních staveb
RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje,
řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje
venkova, pozdravil účastníky jednání valné
hromady a informoval přítomné o spolupráci při soutěži Stavba roku Libereckého kraje,
k níž již proběhla schůze přípravného výboru. Poté shrnul situaci v resortu stavebnictví
v regionu.

Rozštěpenost jednání
stavbařských svazů a komor
Ing. Václav Ropek připomínkoval rozpolcenost názorů a jednání stavbařských
organizací na celorepublikové úrovni.

Nízké nabídkové ceny
Ing. Jiří Rozkovec se podělil o zkušenosti z valné hromady v oblasti Praha,
hovořil o motivačních faktorech studentů
architektury a také o sebepožírání projektantů extrémně nízkými cenami v soutěžích.

Zájem o studijní obory
Ing. Tomáš Princ, ředitel Střední školy
strojní, stavební a dopravní v Liberci informoval o zvyšujícím se zájmu o učební obory
v oblasti strojírenství.
Dále byli mezi hosty přítomni Ing. Jaroslav Urban ze stavebního úřadu libereckého magistrátu a Ing. Zdeněk Koch, předseda oblastní pobočky ČSSI Liberec.

Činnost ČKAIT za uplynulý rok
Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček
shrnul důležité aktivity Komory, zdůraznil
především spolupráci s MMR na právních
předpisech, cenotvorbu a zadávání veřejných zakázek i stav spolupráce s ČKA.
Z legislativních změn upozornil na plánované odstranění odst. 2 § 196 ze stavebního zákona, přípravy vyhlášek a obecně
technické požadavky v Praze. Důležitými
tématy byla také normalizace, územní
plánování, ceny projektových prací a standardy pracnosti.
Ing. Šárka Janoušková, vedoucí
Střediska vzdělávání a informací ČKAIT,
seznámila přítomné s aktuální verzí
systému PROFESIS 2016 a informovala
o zabezpečení informačních, poradenských a dalších služeb pro autorizované
osoby.

Plán činnosti oblasti Liberec na
rok 2016
• Pokračovat ve vzájemné spolupráci na
projektech celoživotního vzdělávání (CŽV)
partnerských organizací v oblasti v rámci
uzavřených smluv.
•V
 rámci CŽV uspořádat některé akce i mimo
Liberec ve spádových oblastech kraje.
• Nabídnout spolupráci při opravách sakrálních staveb v majetku církví.
• Vytvořit základ kalendáře stavbařských výročí v Libereckém kraji.

Valná hromada oblasti Liberec se konala 28. ledna 2016 v multimediálním
sálu budovy C Libereckého kraje. Volby
7 delegátů a 2 náhradníků, kteří pojedou na Shromáždění delegátů ČKAIT,
se uskutečnily v souladu s řády ČKAIT,
reklamace ani připomínky k volbám nebyly. Usnesení valné hromady schválilo
jednomyslně 82 přítomných.

•S
 polupracovat s odbornými školami v oblasti, podporovat studentské soutěže.
•S
 polupracovat s ostatními organizacemi
na soutěži Stavba roku Libereckého kraje
(dvanáctý ročník).
•S
 polupracovat s Regionálním stavebním
společenstvím Liberec a ČSSI v rámci
uzavřené dohody v oblastech působnosti
Komory.
•P
 odporovat odborné exkurze a zájezdy
organizované ve spolupráci s Regionálním
stavebním společenstvím Liberec a ČSSI.
•S
 polupracovat v rámci své působnosti ve
Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje.
Ing. Karel Urban
předseda oblasti Liberec

Olomouc řeší problematiku územního plánu
Účastníci byli informováni o činnosti
oblasti v roce 2015. V rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob se
konalo v oblasti třináct odborných akcí,
jichž se zúčastnilo 912 členů, a pět prezentací firem s účastí 190 členů. Pokračuje spolupráce se stavebními úřady
i s Olomouckým krajem.
Soutěž Stavba roku 2014 Olomouckého kraje byla ukončena a slavnostně
vyhlášena. Přihlásilo se do ní 47 staveb.
Odborná exkurze na Expo Milán 2015 byla
úspěšná. Dne otevřených dveří na stavbách a průmyslových odborných školách
v Olomouckém kraji se zúčastnila také
SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou.

ČKAIT se opakovaně vyjádřila k pochybení v návrhu ÚP Olomouce a žádá o pořízení
změny. K dnešnímu dni se vedou tři soudní
spory od začátku platnosti ÚP od soukromých osob a jeden přezkum od ČKAIT.

O vývoji stavebnictví v kraji
Ing. Milan Válek podal podrobnou
informaci o stavebnictví v Olomouckém
kraji. Dařilo se v dopravním a železničním stavebnictví, méně v pozemních
stavbách. Za optimální považuje bytovou
výstavbu a zájem o dvoupokojové byty.
Zájemci upřednostňují vhodně zvolenou
lokalitu a dále firmu, která investici realizuje.

Valná hromada oblasti Olomouc se uskutečnila 19. ledna 2016 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Volby 9 delegátů a 3 náhradníků,
kteří pojedou na Shromáždění delegátů
ČKAIT, se uskutečnily v souladu s řády
ČKAIT, reklamace ani připomínky k volbám nebyly. Usnesení valné hromady
schválilo jednomyslně 105 přítomných.

Co tíží stavebnictví:
• finance z hlediska investora;
• právní předpisy, které zahájení staveb zpomalují;
• nechuť mladých vyučit se řemeslu.
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Ing. Křeček by přivítal anketu, které časopisy jsou pro členy zajímavé.

Plán činnosti Olomoucké
oblasti na rok 2016

Vítání hostů na valné hromadě v Olomouci, JUDr. Eva Hyravá – vedoucí stavebního úřadu Olomouc (uprostřed),
Ing. Vlastimil Šmiřák – člen Dozorčí rady ČKAIT (vlevo)

Připravované investice
Ing. Vladimír Michalička informoval
o připravovaných investicích města Olomouce. Jde o stavby II. B – protipovodňová
opatření, rekonstrukce třídy 1. máje, prodloužení nové tramvajové tratě – II. a III. etapa. Z toho důvodu bude v období výstavby
složitější doprava v Olomouci.

Kritické připomínky
ke stavebnímu zákonu
Ing. Milan Stejskal se přítomných zeptal,
jestli si myslí, že stavební zákon a jeho novelizace investiční výstavbu zjednodušuje, zrychluje, nebo šetří papír, a měl kritické připomínky
k řešení soudních sporů ve stavebnictví.

Informace o činnosti ČKAIT
Předseda ČKAIT Ing. Křeček mimo jiné
uvedl, že u stavebního zákona se za rozhodující považuje umístění stavby. Problém
vidí v tom, že se soutěží pořád za minimální
cenu. Komise pro technické předpisy, dokumenty a technické normy zahájila činnost
pod vedením Ing. Bukovského. Osvědčily
se tiskové konference. Předseda navrhuje
vrátit se k hodnocení účelnosti investic
a přestat kriminalizovat společnost stavbařů. S ČKA se ČKAIT shoduje na honorářích
a doporučuje kalkulačku pro pozemní stavby, která je na webových stránkách Komory. Přístup k normám se navrhuje ÚNMZ za
přijatelnou cenu, alespoň jako v roce 2014.

• Zajistit celoživotní vzdělávání (CŽV) z programu 1. pololetí a připravit program na 2.
pololetí
• Spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje a partnerskými organizacemi
při přípravě soutěže Stavba roku Olomouckého kraje 2016.
• Naplňovat smlouvu o spolupráci s KÚ
a Magistrátem města Olomouce.
• Spolupracovat s odbornými školami v kraji
při zajišťování Dne otevřených dveří.
• Spolupracovat a informovat poslance a senátory o legislativních návrzích změn.
• Získávat členy z oblasti pro práci v aktivech Komory.
• Zajistit odbornou činnost ve spolupráci
s oblastní pobočkou ČSSI a pokračovat ve
spolupráci se SPS a ČKA.
• Sledovat investiční akce v kraji a na technicky zajímavé stavby zajistit exkurze v aktuálním čase.
• Získávat přednášející v rámci CŽV na rozšíření přednášek – webinářů na oblasti.
Ing. Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti Olomouc

Ostrava proti nešvarům ve stavebnictví
Jednání zahájil a zároveň řídil předseda oblasti Ostrava Ing. Svatopluk Bijok. Po
přivítaní třiceti hostů a členů Představenstva ČKAIT v čele s předsedou Ing. Pavlem
Křečkem byla přednesena zpráva o činnosti
oblasti Ostrava za rok 2015.
Jako první se ujal slova předseda Komory Ing. Pavel Křeček, který podal informace
o situaci v Komoře, jednáních představitelů
ČKAIT se zástupci ministerstev a legislativních orgánů a nastínil další směry vývoje
ČKAIT. Ředitel kanceláře Komory Ing. Radek
Hnízdil, Ph.D., mimo jiné hovořil o činnosti
kanceláře a také o soutěži Cena Inženýrské
komory. Zprávu ředitele kanceláře doplnil
místopředseda Komory Ing. František Mráz
informacemi o návrhu rozpočtu a základních
ekonomických informacích. Viceprezident
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Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Pavel
Ševčík ve svém projevu mimo jiné hovořil
o naší společné aktivitě, a to o organizaci
soutěže Stavba Moravskoslezského kraje.

Třinecká výzva
Následné vystoupení starostky města
Třinec RNDr. Věry Palkovské seznámilo přítomné s tzv. Třineckou výzvou – společnou
iniciativu veřejných zadavatelů, obcí, sdružení i soukromých firem, vyzývající k odstranění
nešvarů ve stavebnictví, které plynou z výběru dodavatelů staveb na základě nejnižší
ceny. Paní starostka zdůraznila, že chystaná
novela zákona o veřejných zakázkách sice
umožňuje výběr dodavatele staveb na základě ceny i ekonomické výhodnosti a znamená
krok kupředu, avšak dostatečně neupravuje,

jak transparentně postupovat při upřednostnění kvality před nejnižší nabídkovou cenou.

Rozvoj spolupráce se
slovenskou a polskou komorou
Mgr. Inž. Gregorz Gowarzewski z SOIIB
Katovice ve své zdravici konstatoval, že
i polská komora řeší stejnou problematiku zadávání veřejných zakázek jako my.
V následném vystoupení to potvrdil i Mgr.
Inž. Jan Skawiński, zástupce MOIIB Krakov. Oblastní kancelář bude i nadále iniciovat jednání s komorami s ní sousedících
států.

Spolupráce s vysokými školami
Děkan Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Radim Čajka, CSc., ve svém
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vystoupení podal zprávu o stavu fakulty,
který kopíruje současný stav vysokého
školství v ČR. Posteskl si nad nedostatkem
zájmu studentů o technické obory a nad
obtížným získáváním zdrojů pro financování výzkumu a vývoje. V závěru ocenil spolupráci s Komorou.

Přístup k technickým normám
Ing. Jan Slanina, poradce předsedy
vlády ČR pro oblast stavebnictví a agendu místního rozvoje, zmínil problematiku,
která tíží a zpomaluje procesy výstavby
a snahu procesy zjednodušit a výstavbu opravdu urychlit. S tím souvisí i např.

dlouhodobý problém bezplatného přístupu k českým technickým normám, novela
stavebního zákona a otázky systémové
podjatosti. Ing. Miloš Střelka, náměstek
pro prevenci HZS MSK, seznámil přítomné
se změnami norem a předpisů v oblasti
požární ochrany.

Zprávy o činnosti
Po vystoupení hostů byli přítomní seznámeni se zprávou o kontrole hospodaření
oblasti Ostrava a o činnosti Dozorčí rady
ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Šmiřák. V rámci diskuse vystoupili představitelé
makléřské společnosti GrECo JLT Czech Re-

public s.r.o. a Ing. Ladislav Vodička na téma
nedokonalé právní předpisy.
Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblasti Ostrava

Jednání valné hromady ČKAIT oblasti
Ostrava se konalo 18. ledna 2016 ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy. Volby 17 delegátů a 5 náhradníků
se uskutečnily v souladu s řády ČKAIT,
reklamace ani připomínky k volbám nenastaly. Usnesení valné hromady jednomyslně schválilo 236 přítomných.

Pardubice sledují čerpání fondů EU
Zásadními body shromáždění byla
následující vystoupení. Ing. Pavel Křeček
informoval o činnosti Komory za rok 2015.
Ing. Vlastimil Klazar přednesl zprávu o činnosti Dozorčí rady ČKAIT. Ing. Radim Loukota, předseda oblasti, vystoupil se zprávou
o činnosti výboru a oblasti Pardubice za rok
2015, v níž se zamyslel nad situací v resortu
stavebnictví a v této souvislosti zdůraznil
důležitost koordinace a správného načasování úkonů při čerpání podpor z fondů EU,
poinformoval o proběhlých akcích celoživotního vzdělávání (CŽV), vyčíslil výsledky
hospodaření oblasti v roce 2015 a seznámil
přítomné s finančním a obsahovým plánem
oblasti pro rok 2016.

2011 až 2015 a dále také o připravované
možnosti skupinového připojištění AO k základnímu zákonnému pojištění.
Ing. Vlastimil Moucha diskutoval mimo
jiné na téma činnost AO v podmínkách současného stavebního trhu. Na jeho vystoupení ohledně regulovaných výrobků s označením CE bezprostředně reagoval Ing. Michal
Pánek ze Střediska vzdělávání a informací
ČKAIT.
Ing. Pavel Vacek, člen představenstva
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, navrhl
zasadit se o lepší prezentaci stavební profese.
Jako poslední v diskusi vystoupil člen
výboru a ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje s informací o investiční čin-

nosti v silničním hospodářství v rámci kraje.
Jednání probíhalo za přítomnosti dalších hostů: ředitele kanceláře Ing. Radka
Hnízdila, Ph.D., Ing. Vlastimila Klazara,
senátorky Mgr. Miluše Horské, RNDr. Evy
Malinové z KHK Pardubického kraje, starosty města Chrudimi Mgr. Petra Řezníčka,
ředitelů škol se stavebním zaměřením Mgr.
Renaty Petružálkové a Ing. Martina Priknera, Mgr. Jakuba Doležela, zástupce makléřské společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Jaroslava Matury a nejlepších
studentů škol se stavebním zaměřením
Pardubického kraje Ondřeje Cacha, Martina Kučery, Michala Makovského, Zdeňka
Svobody, Michala Šobra a Jiřího Tkáče.

Jednání se účastnil i hejtman
Za pozvané hosty vystoupil hejtman
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., který informoval o snaze kraje udržet investiční činnost
na stálé finanční úrovni a obecně poukázal na nekompetence řídících pracovníků
v rámci řízení státu, se kterými přichází do
styku.
První náměstek hejtmana Ing. Roman
Línek se zabýval hodnocením čerpání fondů
EU v letech 2007 až 2013 a přípravou kraje
na čerpání v dalším programovém období.
Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Ing.
Jiří Doležal, CSc., zdůraznil důležitost spolupráce s ČKAIT.
V diskusi Ing. Petra Bartoníčková informovala přítomné o průběhu pojištění autorizovaných osob a škodním průběhu v letech

Společné foto studentů stavebních škol Pardubického kraje s Ing. Loukotou a Ing. Křečkem
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Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice
se konala ve čtvrtek 7. ledna 2016 v Kongresovém sále Domu techniky v Pardubicích. Volby 7 delegátů a 2 náhradníků
se uskutečnily v souladu s řády ČKAIT,
reklamace ani připomínky k volbám nenastaly. Usnesení valné hromady jednomyslně schválilo 133 přítomných.

Plán činnosti Pardubické
oblasti na rok 2016
• Publikovat průběh a závěry valné hromady
oblasti v Z+i ČKAIT.
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• Hájit práva autorizovaných osob.
• Z ajistit pořádání akcí v rámci celoživotního
vzdělávání autorizovaných osob o aktuální problematice podle programu na 1. pololetí 2016.
• Do 30. dubna 2016 naplánovat a uskutečnit v rámci CŽV semináře a exkurze na
2. pololetí 2016.
• Nadále udržovat kontakty a prohlubovat
spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví.
• F ormou odborné pomoci spolupracovat
se školami se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice.

• Vyhodnotit diskusi na valné hromadě.
•P
 odporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat
změnám ve stavebních právních předpisech.
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti Pardubice
Michaela Brožková
tajemnice oblasti Pardubice

Plzeň se aktivně zapojuje do soutěží
Výbor oblasti připravil v roce 2015 pravidelná školení, jejichž tématem byly informace
o nových a zajímavých stavbách a technologiích, technických řešeních nebo novelizovaných zákonech, normách a předpisech.
Všechna školení se konala v kinosále Střední
průmyslové školy stavební v Plzni. Celkem se
uskutečnilo dvanáct akcí, o čtyři více, než se
předpokládalo. V červenci byla pořádána exkurze na stavbu nového železničního tunelu,
jíž se vzhledem k provozním a bezpečnostním
omezením zúčastnilo dvacet osob.

Spolupráce se státními orgány
V rámci spolupráce s Odborem stavebně správním Magistrátu města Plzně byl
připraven seminář o vadách a poruchách
staveb orientovaný na bytový fond, veřejné
stavby a panelové domy.

Stavba roku a Cena ČKAIT
Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně
zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje. V minulém
ročníku soutěže byl členem poroty předseda výboru ČKAIT. K soutěži byl v tomto
roce přičleněn pátý ročník Ceny ČKAIT. Do
soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2014
bylo v oblasti přihlášeno sedm staveb. KoValná hromada ČKAIT oblasti Plzeň se
konala 14. ledna 2016 v Měšťanské besedě v Plzni. Volby 11 delegátů a 4 náhradníků se uskutečnily v souladu s řády
ČKAIT, reklamace ani připomínky k volbám nenastaly. Usnesení valné hromady
jednomyslně schválilo 155 přítomných.
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mise soutěže vybrala tři projekty. Vítězem
soutěže se stala stavba železničního koridoru Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK.
Předpokládáme pokračování této soutěže
a vyhlašování Ceny ČKAIT i v dalších letech.

Přístup k odborné literatuře
a normám
Možností přístupu k novým předpisům a odborné literatuře je pro naše členy
návštěva technické knihovny Magistrátu
města Plzně, na jejímž chodu se Komora
finančně podílí. V této knihovně mají přístup
k vydaným normám. Další možností získání
informací je nákup literatury z edičního plánu Komory. Knihy a časopisy budou k dispozici také v zasedací místnosti Komory
v Hřímalého ulici.

Spolupráce se školami
Dlouhodobě Komora spolupracuje
s vedením Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Členové naší pobočky působí
i na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se
vyučuje na katedře mechaniky již desátým
rokem pro čtyřletý bakalářský obor stavební
inženýrství.

Plán činnosti oblasti Plzeň na
rok 2016
•P
 ráce ČKAIT – realizovat práci výboru
Komory ve shodě s úkoly Představenstva
ČKAIT a Shromáždění delegátů ČKAIT tak,
aby byla posilována prestiž Komory u veřejnosti a zvyšována odborná úroveň členů Komory a ochrana jejich postavení v profesi.
• Vzdělávání – zajistit na SPŠ stavební v Plz-

ni minimálně osm odborných a stavebně-právních seminářů doplněných podle
možností odbornou exkurzí pro naše členy
v rámci programu CŽV s bezplatnou účastí
členů ČKAIT.
• Spolupráce se státními orgány – spolupracovat s orgány kraje a města Plzně a jinými
institucemi při rozvoji stavebnictví a v přípravě investic v oblasti. Připravit seminář
k aktuálním otázkám stavebních právních
předpisů, norem a výstavby. Umožnit účast
na seminářích ČKAIT pracovníkům stavebních úřadů.
 tavba roku a veletrh FINPEX – zabezpečit
•S
zastoupení v porotě o Stavbu roku Plzeňského kraje. Spolupracovat při přípravě fóra
stavebních příležitostí v kraji – FINPEX 2016.
•O
 dborná literatura – zajišťovat vysoký standard servisu pro členy oblasti v prodeji odborné literatury, v přístupu k literatuře a normám.
• Posilování členské základny – na pravidelných jednáních výboru oblasti ověřovat
žádosti o autorizaci při respektování změn
příslušných právních předpisů, organizačně
se podílet na kontrolách deníků autorizovaných osob i na další práci Dozorčí komise
ČKAIT a řešit aktuální problémy v oblasti.
• Spolupráce se školami – spolupracovat
se Západočeskou univerzitou, Fakultou
aplikovaných věd, na rozvoji a zviditelnění vysokoškolské stavební výuky v kraji.
Spolupracovat se SPŠ stavební v Plzni
a ostatními školami na podpoře a posílení
stavební profese.
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň

valné hromady
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Praha požaduje změnu webových stránek ČKAIT
Zprávu o činnosti výboru v roce 2015
přednesl předseda oblasti Ing. Ladislav Bukovský. Vyzdvihl spolupráci s ČSSI, pořádání seminářů celoživotního vzdělávání (CŽV), výjezdní
zasedání ve Středočeském kraji, pořádání
exkurzí, spolupráci statiků oblasti Praha s HZS
Středočeského kraje. Připomenul zřízení připomínkového místa v Komoře, vyzdvihl práci
aktivů – zejména PS, statika, dopravní, TZS,
městského inženýrství. Dále se zmínil o problematice nízkých cen projektových a stavebních prací, nutnosti úpravy webových stránek
a úpravy výše příspěvku na exkurze.
Zprávu dozorčí rady regionu přednesl
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.. Za rok 2015
bylo podáno a šetřeno 33 stížností na region
Čechy, z toho dvacet stížností na oblast Praha. Návrh plánu činnosti na rok 2016 přednesl
místopředseda výboru Ing. Milan Komínek.

Tradiční neúčast primátora
i hejtmana
Následovalo vystoupení předsedy
ČKAIT Ing. Pavla Křečka. Na úvod zmínil
opětovnou neúčast hejtmana Středočeského kraje a primátora hlavního města
Prahy. Dále informoval o projednávání metropolitního plánu, které se konalo 28. prosince 2015, o otevření Muzea architektury
a stavitelství NTM v Plasích, přípravě inženýrského dne na Stavebních veletrzích
Brno na téma Sucho a mokro. Neopomenul
Pražské stavební předpisy a novelu stavebního zákona. Dále vystoupil prezident ČSSI
Ing. Pavel Štěpán. Následovalo vystoupení
makléřů firmy GrECo JLT Czech Republic
s.r.o. Ing. Bartoníčkové a Mgr. Doležela.

Diskuse opět i na téma nízké
nabídkové ceny
Diskusi k předneseným zprávám zahájil

Ing. Michal Štěpán, který připustil, že někteří
projektanti pracují sice za nízké ceny, ale ne
nekvalitně. Podle jeho názoru pracují nekvalitně převážně osoby bez autorizace, kterým
členové ČKAIT jejich projekty autorizují.
Pražské stavební předpisy a jejich vývoj
popsal Ing. Ladislav Bukovský. Nové dotační
programy MMR ČR a MŽP ČR přiblížila Marie
Báčová.
Obecné informace o činnosti ČKAIT
sdělil ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek
Hnízdil, Ph.D.
Požadavek na doplnění rozsahu pojištění zmínil čestný předseda ČKAIT Ing. Václav Mach.
Dále vystoupili Ing. Trnka ml., Ing.
Keim, Ing. Petlach, Ing. Trnka, CSc., st.,
Ing. Jelínek, Ing. Bukovský, Ing. Fruhauf, Ing.
Vaverka. Některé podněty byly doplněny do
návrhu usnesení.

Schválený plán činnosti na rok
2016
• Zajistit plnění schváleného plánu činnosti
na rok 2016.
• Iniciovat úpravu webových stránek ČKAIT
(udržovat web aktuální, upravit vyhledávání, řadit informace podle data vzniku, zajistit neveřejnou oblast webu).
• Využít možnost upravit výši příspěvku na
exkurzi.
• Podporovat, aby se Technická komise ČKAIT
systematicky věnovala tvorbě technických
norem, které mají vazbu na navrhování staveb, a účinně postupovala proti narůstající
snaze některých skupin výrobců nesystémově zasahovat do tvorby těchto technických norem.
• Podporovat vytvoření meziresortní odborné rady či komise ČKAIT pro optimalizaci
návrhu a provozu budov a pro snížení re-

Ing. Michael Trnka, CSc., st. – nově čestný člen ČKAIT

Valná hromada oblasti ČKAIT Praha
se konala 12. ledna 2016 v Národním
domě na Smíchově. Volby 64 delegátů
a 20 náhradníků, kteří pojedou na Shromáždění delegátů ČKAIT, se uskutečnily
v souladu s řády ČKAIT, reklamace ani
připomínky k volbám nenastaly. Usnesení valné hromady bylo schváleno 138 přítomnými, 2 se zdrželi hlasování.

álné energetické náročnosti budov z hlediska profesí zajišťujících vnitřní prostředí
budov. Činnost komise by vycházela z dat
reálných budov různého využití, účelu, provozu i velikosti.
Jedním z bodů jednání bylo udělení
čestného členství Ing. Michaelu Trnkovi,
CSc., staršímu, jako ocenění jeho dlouholeté
práce pro ČKAIT.
Ing. Vladimíra Špačková
členka oblasti Praha

Ústí nad Labem diskutovalo o zpřísnění dohledu nad celoživotním vzděláváním
Valnou hromadu zahájil a hosty uvítal
předseda oblasti Ing. Martin Mandík, který
rovněž přednesl zprávu o činnosti v oblasti
za rok 2015 a plány do budoucna.
V oblasti se v roce 2015 uskutečnilo
celkem 27 akcí (šestnáct přednášek a seminářů, sedm odborných prezentací ve
spolupráci s OK, včetně řady dalších ne-

evidovaných, i čtyři exkurze). Celkově šlo
opět o třetí nejvyšší počet akcí ze všech
OK, kterých se zúčastnilo 640 osob (sedmý nejvyšší počet ze všech OK). Zůstává
setrvalý stav zájmu o vzdělávání, i když je
využíváno také internetových nabídek. Pro
1. pololetí 2016 jsou připraveny již inzerované odborné akce.

Hlavní akce v ústeckém regionu
• Mezinárodní konference Železniční dopravní cesta v Děčíně (pořadatel VOŠ a SPŠSSD v Děčíně), nad kterou oblast Ústí nad
Labem přebírá každoročně záštitu.
• Tradiční exkurze na dálnici D8 v úseku od
Řehlovic po prostoru Prackovic.
• Adventní setkání v klášteře v Teplé
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p ořádané oblastí Karlovy Vary, Ústí nad
Labem a Plzeň.
• Adventní setkání v klášteře Osek spojené
s exkurzí.
• Slavnostní vyhlášení krajské soutěže Stavba Ústeckého kraje.
Během 1. čtvrtletí bude vyhlášen nový
ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje
2015. Martin Mandík vyzval přítomné, aby
byli hrdí na svou práci a přihlásili ji do soutěže o Cenu ČKAIT. Do loňského ročníku soutěže se bohužel přihlásila jen jedna stavba –
Rekonstrukce pivovaru v klášteře Osek.

Nesouhlas s návrhem na
zpřísnění dohledu
Na jednání valné hromady byl dodatečně vložen bod na základě usnesení výboru
Jednání valné hromady oblast Ústí nad
Labem se konalo 13. ledna 2016 v Národním domě v Ústí nad Labem. Volby
12 delegátů a 7 náhradníků, kteří pojedou na Shromáždění delegátů ČKAIT,
se uskutečnily v souladu s řády ČKAIT,
reklamace ani připomínky k volbám nebyly. Usnesení valné hromady schválilo
79 přítomných, 3 se zdrželi hlasování.
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oblasti, týkající se problematiky CŽV, kterou
byl pověřen Ing. David Jedinák. Problematiku
předem projednal výbor oblasti a konstatoval, že se vzdělává málo autorizovaných osob
a ještě menší množství podává na konci tříletého cyklu CŽV čestné prohlášení, které by
umožňovalo získat certifikát odbornosti. Je
proto potřeba hledat cestu pozitivní motivace
pro vzdělávání a podání prohlášení.
Ing. Jedinák vysvětlil nesoulad mezi
zákonem č. 360/1992 Sb., kde je vzdělávání povinností, zatímco v řádech ČKAIT
nikoliv, navíc z nich ani nevyplývá povinnost podávat prohlášení o vzdělávání. Dále
přednesl návrh na usnesení, který podával
jako návrh výboru oblasti (výbor se však
s jeho návrhem neztotožňuje), obsahující
v případě nepředložení čestného prohlášení do tří měsíců po skončení cyklu pozastavení autorizace a přezkoušení. V sále se
ozýval hlasitý nesouhlas s tímto osobním
názorem.

Honorářový řád, normy,
přílepky…
Předseda ČKAIT Ing. Křeček poděkoval
za činnost pracovního aktivu Dopravní stavby, který ustanovil a řídí Ing. Mandík. Informoval o otevřeném dopisu tří členů ČKAIT
(z nichž jeden je z naší oblasti), kteří kritizo-

vali vzdělávání a činnost Komory pro členy.
Kancelář ČKAIT jim zaslala odpověď, po níž
uznali, že zjevně měli malý přehled o aktivitách své profesní organizace. Pracuje se na
výkonovém řádu, řeší se bezplatný přístup
k normám. ČKAIT kritizuje pokračující praxi v parlamentu s přílepky. Např. ke zdravotnickému zákonu je přílepek o povinném
měření hluku, ale bez dalšího opatření. Tímto se bude dále zpožďovat výstavba.

Investiční komise Ústeckého
kraje
Rýsuje se nová spolupráce s krajským
úřadem, který požádal o delegování zástupců ČKAIT do nově vzniklé investiční komise.
Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje pro oblast investic, majetku a ekonomiky,
vysvětlil zájem a důvody nové Investiční
komise KÚ ke spolupráci s ČKAIT. Vyslovil
přesvědčení, že tato spolupráce bude trvat
i po volbách.
Během jednání byly promítány fotografie z akcí v oblasti, následovalo kulturní
vystoupení. V přísálí bylo k dispozici malé
občerstvení a prostředí pro další neformální
diskusi.
Ing. Martin Mandík
předseda oblasti Ústí nad Labem

Zlín se zaměří na vzdělávání
V roce 2016 se zlínská oblast bude věnovat rozvíjení programů celoživotního vzdělávání s doplněním tuzemských i zahraničních
exkurzí, přednášky se zaměří na témata pro
konkrétní obory a specializace. Valná hromada vyzvala členy, aby přihláškou do soutěže
Stavba roku Zlínského kraje podpořili konání
této soutěže, která si získala velkou publicitu.

Hejtman i senátor připomněli
téma ekologie
Ing. Pavel Křeček poukázal na cenovou
politiku, systém oceňování prací, otázku stavebních úřadů a jejich personálního obsazení, přístup k normám, časopis Stavebnictví
a novelu stavebního zákona.
Senátor Jiří Čunek se zabýval stavem
připravovaných změn v zákonech a vlivem
ekologie na činnost ve vybraných lokalitách.
Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák připomněl téma ekologie versus
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zákonodárství, stavby připravované v kraji
v okresech Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
a informoval rovněž o plánovaných opravách komunikací v kraji.
Prorektorka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Adriana Knápková, PhD., seznámila přítomné se stavebními záměry univerzity.
Náměstek primátora statutárního města Zlína Josef Novák informoval o stavbách
na území města Zlína, o bourání objektu na
Jižních svazích, o opravě ulice Mostní a také
o obchvatu čtvrti Zálešná.
Ing. Martin Zálešák, CSc., hovořil o problematice energetických auditů a autorizace v oboru technika prostředí staveb.
Z dalších pozvaných hostů byli přítomni: předseda Krajské stavební společnosti
při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Petr Mikulec, tajemník Svazu podnikatelů ve
stavebnictví Zlínského kraje Zdeněk Hoza, zástupkyně České komory architektů Ing. arch.

Dagmar Nová, vedoucí odboru územního plánování a architektury Zlínského kraje Ing. Alena Miklová, předsedkyně Syndikátu novinářů
Zlínského kraje Jana Bubeníková.
Za ČKAIT se zúčastnili setkání prof. Ing.
Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater – místopředseda ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, PhD. – ředitel
Kanceláře ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková –
vedoucí Informačního střediska ČKAIT.
Ing. Jiří Matúš
předseda oblasti Zlín
Valná hromada ČKAIT oblasti Zlín se konala
20. ledna 2016 v Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Volby 9 delegátů
a 2 náhradníků se uskutečnily v souladu
s řády ČKAIT, reklamace ani připomínky
k volbám nenastaly. Usnesení valné hromady jednomyslně schválilo 84 přítomných.

představujeme oblasti
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Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Jednou ze staveb nacházejících se v Královéhradeckém kraji, které byly nominovány v celostátní soutěži na titul
Stavba roku 2015, byla revitalizace kláštera v Broumově na vzdělávací a kulturní centrum. Projekt zahrnoval obnovu
kláštera, jehož dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby (1726–1748) podle projektu Kiliána Ignáce
Dientzenhofera.
Celkově jde o pětinu komplexu kláštera a klášterní zahrady, včetně staveb,
které se v ní nacházejí. Stavební práce na
klášteře byly zaměřeny především na celkovou obnovu vnitřních prostor. Šlo zejména
o vybudování nových rozvodů elektřiny,
ZTI, plynu, vzduchotechniky. Dále pak zahrnovaly sanaci kláštera od dřevomorky,
nové skladby podlah a malby, repasi omítek a zdiva, kamenných a cihelných dlažeb,
historických dřevěných podlah, schodišť,
dveří a oken. V rámci restaurátorských prací se opravovaly malby a fresky v prelatuře
a knihovně kláštera.

Žalostný stav památky před
rekonstrukcí
Budova kláštera byla před obnovou
ve stavu, který už dlouhodobě nevypovídal o jeho dřívějším historickém a architektonickém významu. Umělecké i technické
hodnoty, které se v areálu bývalého kláštera za staletí jeho života nashromáždily, jsou
nezanedbatelné. Klášter společně s klášterní zahradou tvoří nejvýznamnější kulturní
památku v regionu Broumovska. Prostory
sloužily částečně jako depozitáře, část byla
přístupná návštěvníkům v prohlídkové trase, jihozápadní křídlo ve 2. a 3.NP využívalo
Muzeum Broumovska. Zbytek kláštera se
nevyužíval.

Citlivá obnova
Realizovaný projekt řeší revitalizaci
s ohledem na historickou hodnotu kláštera. Hlavním cílem byla programová náplň
v nevyužitých prostorech kláštera – vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum pro odbornou i laickou veřejnost. Navrhované stavební úpravy byly prováděny
z větší části v nevyužívaných prostorách
kláštera, jejichž stav neodpovídal jejich
kulturnímu, historickému a architektonickému významu.
Nově navrhované využití daných prostor se snaží maximálně využít jedinečnou

Přestože během pohnuté historie klášter přišel o mnoho vzácných tisků, má klášterní knihovna v současnosti 17 000 svazků

dispozici jednotlivých místností. Ke klášteru nebyly přistavovány žádné nové části,
stavební úpravy probíhaly pouze ve vnitřní
dispozici stavby s ohledem na zachování vnějšího pláště budovy.

Jediná kopie Turínského plátna
ve střední Evropě
Umělecko-řemeslně byly obnoveny barokní zámečnické prvky a kování. Ve
východní části kláštera se budovalo nové
studio pro nahrávání historických skladeb
z knihovny kláštera. Stavební práce – rozvody elektroinstalace, VZT apod. – probíhaly i ve sklepních prostorách, kde jsou
uloženy vamberecké mumie ze 17. a 18. století. Jejich ochraně byla věnována vzhledem
k jejich jedinečnosti zvláštní péče.
V další části kláštera je uložena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651, které stavbaři taktéž věnovali zvláštní péči. Na
světě se nachází kolem čtyřiceti podobných
kopií, broumovská se však řadí mezi nejzdařilejší a je jediná ve střední Evropě.

Obnova zahrady
V rámci úprav zahrady se opravovaly
všechny stávající stavby. Vykáceny byly
dožilé dřeviny, vybudovány nové cesty a vy-

sazena byla nová zeleň tak, aby byla obnovena původní barokní koncepce zahrady.
Zahrada se dočkala i nové divadelní scény
se zázemím. Obnovovanými stavbami jsou
vstupní brána, centrální dům, budova správce, vodárna, kuželník, skleník, kamenné
oplocení, vnitřní zídky a schodiště. Restaurátorsky byly opravovány některé omítky,
truhlářské prvky, části kamenného oplocení, socha sv. Josefa, kašna a památník
opata Jakuba.
Petr Šulc
jednatel projektového ateliéru INS spol. s r.o.

Základní údaje o stavbě
Investor: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Projektant (stavební objekt kláštera):
INS spol. s r.o. – Pavel Tůma, Petr Šulc,
Libor Klubal, Martin Konrát, Stanislav
Maršík aj.
Klášterní zahrada: atelier ADR s.r.o. –
Aleš Lapka, Ivo Bartoněk
Generální dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.
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Terminál hromadné dopravy Hradec Králové získal titul Stavba roku Královéhradeckého kraje v roce 2009

Oblast Hradec Králové se představuje
Královéhradecký kraj se pravidelně umisťuje v popředí ankety o nejlepší místo pro život v České republice. Svým
podílem na vytváření životního prostředí k tomu přispívají i autorizované osoby z oblasti Hradec Králové. Ke konci
roku 2015 bylo registrováno v oblasti celkem 1930 osob, čímž je na čtvrtém místě v pořadí ze všech oblastí.
Odborníci a členové oblasti se od počátku vzniku Komory podíleli na vytváření
její struktury a způsobu práce a činnosti.

Členové oblasti se aktivně
podíleli na založení ČKAIT
Dnes jednadevadesátiletý Ing. Josef
Mach, jehož podpis je pod úplně první vydanou autorizací, vzpomíná na období začátků Komory.
Hradečtí stavební inženýři znali z vlastní zkušenosti, zvláště z projektové činnosti,
kdy měli dominantní postavení architekti,
že je potřeba uznat náročnost jejich práce
a odpovídající postavení ve společnosti.
Byli proto také mezi prvními iniciátory a aktivními účastníky prací na přípravě a organizaci České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
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Účastnili se aktivně jak legislativní přípravy autorizačního zákona v přípravném
Ustavujícím výboru ČSSI, tak i jako členové
Ustavujícího výboru ČKAIT (UsV) veškerých prací na přípravě autorizačního řádu
a ostatních řádů Komory i na uspořádání
vnitřní organizace Komory.
Do Ustavujícího výboru ČKAIT byli
7. července 1992 ministrem pro životní
prostředí Ing. Františkem Bendou na základě zákona zákona ČNR č. 360/1992 Sb.
za hradeckou oblast jmenováni a do funkcí
místopředsedů zvoleni Ing. Bohumil Rusek
a Ing. Bořivoj Málek a do funkce předsedy
prozatímní dozorčí rady Ing. Josef Mach.
Jeho hlavním úkolem bylo ověření odborné
kvalifikace a kontrola dokladů o školním
vzdělání všech členů UsV. Slib autorizované
osoby skládal předseda výboru Ing. Václav

Mach do rukou nejstaršího člena Ing. Josefa Macha, všichni ostatní členové do rukou
předsedy.
Úkolem UsV byl i výběr předních pracovníků jednotlivých stavebních oborů pro
první skupinu autorizovaných osob a ověření jejich odborných znalostí pro udělení
autorizace. Ti byli delegáty prvého shromáždění delegátů. Z hradeckých členů byl touto
výběrovou a posuzovací činností pro obor
pozemní stavby pověřen spolu s několika
dalšími členy výboru Ing. Bohumil Rusek,
pro obor dopravní stavby českých oblastí
Ing. Josef Mach a pro technologická zařízení staveb Ing. Bořivoj Málek.
Členem prvního Představenstva ČKAIT,
voleného shromážděním delegátů, byl za
hradecké inženýry zvolen Ing. Bohumil Rusek do funkce místopředsedy a do nově

představujeme oblasti
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vzniklého institutu Stavovského soudu
ČKAIT Ing. Josef Mach, který jej od roku
1993 do roku 1997 vedl jako předseda
a v němž položil základy jeho činnosti
a praktického působení. V tomto období měl stavovský soud pět členů a sídlo
v Hradci Králové. Právním poradcem byl
JUDr. Libor Vaňous, administrativní práce
vykonávala Věra Havigerová. S činností obdobné instituce nebyly v té době v žádné
organizaci zkušenosti.
Oblastní kanceláře ČKAIT byly založeny
rozhodnutím UsV 11. srpna 1992 včetně jmenování jejich přednostů. Prvním přednostou
Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec Králové se
stal Ing. Bohumil Rusek a rozhodnutím UsV
z 10. září 1992 byl schválen aktiv Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec Králové, do nějž patřili tři
zástupci OP ČSSI (Ing. Josef Mach, Ing. Miroslav Ježek, CSc., a Ing. Jiří Otčenášek), dále za
Českou strojírenskou společnost (ČSS) Ing.
Bořivoj Málek a za Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Ing. Zdeněk Borůvka.
Na první valné hromadě hradecké
oblasti v prosinci 1993 byli do výboru
ČKAIT Hradec Králové zvoleni přednostou
Ing. Miroslav Ježek, CSc., jeho zástupcem
Ing. Zdeněk Borůvka a jeho členy Ing. Bořivoj Málek, Ing. Josef Mach, Ing. Jiří Otčenášek, Ing. Bohumil Rusek a Miroslav
Ruda a do dozorčí rady Ing. Petr Truhlář.
Ing. Josef Mach zastával současně funkci
předsedy OP ČSSI Hradec Králové (1990
až 1999). Veškerá činnost oblastní kanceláře spočívala v úzké spolupráci s oblastní
pobočkou ČSSI a se Svazem podnikatelů
ve stavebnictví. Společně byly organizovány exkurze, školení, zájezdy, spolupráce
s úřady, spolupráce se středními odbornými
školami, příprava uchazečů na autorizační
zkoušky a byla navázána spolupráce s pobočkou Polského svazu stavebních inženýrů a techniků ve Walbrzychu. Jako poradce
a kontrolor hospodářské činnosti Komory
pracoval Ing. Vladimír Blažek, CSc., který
položil základy struktury Komory, ze kterých vychází i v současné době.

Od doby založení se činnost oblastní kanceláře nezměnila. Již od roku 1995
zajišťujeme akce ve spolupráci s ČSSI
a ČKAIT na základě vzájemné dohody
a od roku 1999 jsme integrovali i funkci
obou výborů a řídíme naši práci společně.
Základem spolupráce je uzavřená
smlouva o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové. Na základě této podepsané dohody,
která upravuje vzájemné vztahy a řeší
otázku provozování a financování jednotlivých činností, je sestavován jednotný
plán činnosti pro běžný rok.
Základem naší činnosti je provoz
Klubu stavařů Královéhradeckého kraje
v budově HSC a s ním související aktivity – prodávání publikací Komory, vydávání Zpravodaje (letos už 26. ročník), čítárna novin a časopisů, nahlížení do norem,
zajišťování odborných akcí (přednášky,
semináře, odborné exkurze a zájezdy),
spolupráce se stavebními a ostatními
úřady kraje, se školami, a to na úrovni
regionu, i s partnerskou Českou komorou
architektů.
Navíc jsme podepsali v roce 2006
smlouvu o spolupráci s Dolnoslezskou
komorou polských stavebních inženýrů
se sídlem ve Wroclavi a iniciovali založení
soutěže Stavba roku Královéhradeckého
kraje (letos proběhne již 13. ročník). Cílem
soutěže je propagace stavebnictví v kraji
a seznámení nejen s velkými stavbami,
ale i těmi menšími a malými, vytvářejícími kulturní prostředí a formujícími chování člověka – nejen z Hradce Králové, ale
i z těch nejodlehlejších míst kraje.

Jak dál do budoucna?
Rádi bychom v roce 2020 měli v oblasti 2020 členů. Chceme pokračovat alespoň
stejným způsobem jako doposud a pomáhat vytvářet autorizovaným osobám vhodné zázemí pro jejich činnost.
A co je důvodem k získání autorizace?
Zde je odpověď jedné z posledních přijatých
členek Komory z naší oblasti, která složila
slib v listopadu 2015.
Na otázku, co bylo důvodem k získání
autorizace, odpověděla: „Důvodem získání
osvědčení autorizovaný inženýr bylo pro mne
dosažení určité profesní úrovně a vzdělání
v oboru a tím i jistého pomyslného žebříčku
společenského postavení. Byla to určitá výzva a prověrka mých znalostí získaných při
absolvovaných studiích a zároveň obhajoba
sama sebe. Je to jeden z nejvýznamnějších
životních a profesních cílů po dokončení vysokoškolských studií.“
Svou odpověď rozvedla při položení druhé otázky, kdy měla upřesnit svou
představu o využití své autorizace v praxi:
„Dosažené oprávnění autorizace budu využívat při projektování pozemních staveb.
Není vyloučeno případné rozšíření mé
působnosti při organizaci a řízení staveb.
Jsem si vědoma zodpovědnosti vyplývající
z mé činnosti, proto mám v úmyslu nadále
rozšiřovat své znalosti a účastnit se školení a seminářů pořádaných komorou autorizovaných inženýrů.
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti Hradec Králové
Miroslava Dolanová
tajemnice oblasti Hradec Králové

Činnost oblasti v posledních
letech
Po Ing. Bohumilu Ruskovi a Ing. Miroslavu Ježkovi, CSc., byl jmenován do funkce
přednosty v roce 2004 Ing. Milan Havlišta, který byl v roce 2015 zvolen výborem předsedou
oblasti.

Retenční stoka DN 2200 v ulici Dvorská, Hradec Králové

35

odborné zajímavosti

Z+i ČKAIT 1/16

Obchodní centrum Aupark v Hradci Králové, vizualizace

Kam kráčí BIM v Evropě?
Metodika BIM (Building Information Modeling aneb informační modelování staveb) není středem zájmu jen v ČR, ale
její uplatnění se šíří po Evropě i po celém světě.
Na první pohled se zdá, že je to způsob práce nový a nevyzkoušený, ale malá exkurze do historie ukazuje, že myšlenky na lepší spolupráci pro obor stavebnictví existují již poměrně dlouho. Uplatní se konečně
v praxi?

Trocha historie
O metodice BIM hovoříme v několika posledních letech. Její začátky však spadají už do šedesátých let minulého století. Tehdy svůj
návrh na použití objektově orientovaného návrhu, parametrických
úprav a využití relační databáze zveřejnil Douglas C. Englebart ve
své zprávě Augmenting Human Intellect (říjen 1962). Od té doby byla
zpracována řada projektů týkajících se způsobu navrhování a práce
s geometrickými objekty. V neposlední řadě bylo nutné sledovat i vývoj v oblasti výpočetní techniky, bez níž by BIM nebyl v praxi příliš
použitelný.
Dalším myšlenkovým milníkem byla polovina sedmdesátých
let, kdy v projektu řízeném Charlesem Eastmanem (architektem
v Berkeley, později profesorem na Georgia Tech School of Architecture) zazněla kritika klasického způsobu navrhování, jejímž
výsledkem je řada výkresů. Autoři vyjadřovali nesouhlas zejména
s redundancí použití objektů například ve výkresech s různými
měřítky, neaktuálnost a nesoulad uložené dokumentace a nutnost
produkce mnoha papírových výkresů. Také se objevuje poprvé myšlenka automatizované kontroly správnosti návrhu – posouzení
modelu.
První softwarové projekty, které přejímaly myšlenky v součas36

nosti známé pod pojmem BIM, se však objevily až začátkem osmdesátých let. Tehdy se však jednalo zejména o nástroje pro navrhování
(např. firma Graphisoft). Skutečná metodika kladoucí důraz na spolupráci a využití dat po celý životní cyklus stavby souvisí s uvedením
formátu IFC v 1. polovině devadesátých let. Jeho reálně použitelné
verze pro výměnu dat se objevily někdy kolem roku 2003. V nynější
době se jeho implementace rychle rozvíjí.

Založení buildingSMART
V roce 1995 uspořádala firma Autodesk setkání dvanácti společností. Hlavním účelem bylo prokázat výhody interoperability – plné
výměny informací – mezi různými softwarovými produkty používanými ve stavebnictví. Tyto společnosti byly z oblasti jak návrhu stavby
včetně inženýrských profesí, tak z oblasti provádění staveb, ale také
z oblasti vývoje software. Po roce diskusí účastníci dospěli ke třem
hlavním závěrům:
• interoperabilita je životaschopná a má velký komerční potenciál;
• v šechny standardy musí být otevřené a mezinárodní, nikoli soukromé nebo chráněné;
• aliance musí otevřít své členství zájemcům po celém světě.
Tak byla 16. května 1996 v Londýně zástupci severní Ameriky,
Evropy a Asie založena Alliance for Interoperability (IAI). K 11. lednu
2008 se pak název aliance změnil na buildingSMART, název lépe reprezentující cíle celé aliance. Slovo building reprezentuje celé stavebnictví, druhá část SMART ukazuje na způsob, jakým chceme stavět:
s použitím nejlepších znalostí a týmové spolupráce.
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Partnery aliance jsou International Organization for Standardization (ISO) a Open Geospatial Consortium (OGC) a společně se podílejí na
tvorbě otevřených standardů a technických norem pro metodiku BIM.

Co se děje v technické normalizaci?
Technická normalizace umožňuje stanovení základních minimálních pravidel nebo hodnot, které je potřeba dodržovat. Bez nich bychom
nemohli používat například elektroinstalace, ani třeba telefonovat.
Pro metodiku BIM naštěstí platí, že skupina zabývající se technickými normami pro BIM na úrovni Evropy (CEN TC 442) bude vycházet
z již existujících norem vytvořených organizací ISO (ISO TC59/SC13).
Skupina CEN TC442 měla své první zasedání v září 2015 v Bruselu. Setkání se účastnil i zástupce Evropské komise. Jednou z prvních
aktivit evropské skupiny je převzetí technické normy pro formát IFC
(ISO 16739) jako základu pro ukládání dat a údajů o stavbě.
Účastníci odsouhlasili spuštění hlasování nejen o formátu IFC,
ale také o dalších souvisejících technických normách. Vzhledem
k tomu, že technické normy ISO pro BIM jsou poměrně obecné, zástupci na setkání vytipovali témata, o kterých by se v rámci Evropy
mělo určitým způsobem diskutovat a podle výsledků této diskuse
a porovnání přístupů jednotlivých zemí je harmonizovat. Diskuse byla
velmi otevřená a vyplynula z ní řada podnětů a otázek, na které si
každá země bude muset ujasnit svůj názor a zkusit na ně odpovědět.
Vzhledem k tomu, že i v ČR probíhá debata o efektivitě ve stavebních procesech a případných úpravách a změnách, uveďme si hlavní
témata, o kterých se pro harmonizaci uvažuje a diskutuje.
• Identifikace požadavků a očekávání účastníků stavebního procesu (role, fáze...)
Tento bod je základním požadavkem pro spuštění diskuse o dalším
směřování snah o harmonizaci. I když výsledkem stavebního procesu v každé zemi je nakonec podobný produkt, používaný způsob
navrhování, schvalování a organizace vůbec může být odlišný. Je
tedy potřeba nalézt určitý kompromis a neprosazovat zájmy jedné
(nejsilnější) země. Bod o nalezení kompromisu zmínila poprvé Česká republika a poměrně silně s ní souhlasilo Německo.
• Společný základ metodiky pro stavební zakázky v rámci Evropy
Výsledkem tohoto bodu by byl jednodušší přístup k různým stavebním zakázkách (i veřejným) v rámci Evropy. Nebylo by tak nutné pokaždé zjišťovat různé podmínky dané země.
• Terminologie
Terminologie je také podstatným prvkem metodiky BIM. Potřeba
sjednotit pojmy a významy je však nejen mezi zeměmi, ale i mezi
účastníky stavebního procesu v různých fázích. Stává se totiž, že
jednu určitou vlastnost či atribut stavebního elementu nazývá každý
účastník poněkud jinak.
• Výměna dat – IFC standard
O tomto bodě nebyla příliš dlouhá diskuse. Účastníci setkání jej považují za výchozí otevřený a dostupný standard, na kterém se bude stavět
výměna dat. Byly jen zdůrazňovány možnosti IFC a uváděny náměty
na jeho rozšíření (infrastruktura, napojení na GIS) nebo zlepšení implementace.
• Rozšířit a vyvinout standardy pro průmyslové stavby a infrastrukturu
Účastníci konstatovali, že tyto dvě oblasti jsou zatím poněkud opomíjené, i když v některých zemích se již metodika BIM rozšiřuje i pro
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Aupark v Hradci Králové byl projektován v BIM
Investor: HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o.
Generální projektant: OBERMEYER HELIKA a.s.
Vedoucí projektového týmu: Ing. Radko Neumann
Obchodní plocha: 21 000 m2
Projektová příprava záměru: 2007–2014
Hrubá stavba postavena: 01/2016
Náklady: 1,5 mld. Kč
infrastrukturu. Pokud se podíváme na strukturu veřejných zakázek,
jistě infrastruktura patří do jedné z nejdůležitějších oblastí.
• Record management – správa informací o stavbě
Zmiňovala se jako důležitý prvek, který nelze opomíjet a na který nelze zapomínat. O konkrétních řešeních se však zatím nediskutovalo.
• Předávání dat a informací – toto bude patrně nejdůležitější část,
která může ovlivnit používané procesy. Také by měla a mohla pomoci při implementaci metodiky BIM, která v současnosti poněkud
trochu trpí nedostatkem konkrétních pravidel, která by bylo možné
využít. Hrozí proto hledání vlastních cest na firemní či projektové
úrovni, které nemusí být obecně použitelné.
Definovat procesy při výměně dat – v této části půjde o vytipování
hlavních úloh pro předávání dat a jejich obsah.
Rámec pro návody a příručky BIM – vzor obsahu takových dokumentů by uvítala část účastníků setkání.
Energetická náročnost – mezi účastníky se diskutovalo, jak propojit
údaje z projektu s požadovaným hodnocením staveb, otázkou zůstává nejednotnost postupů a rozdílnost požadavků různých zemí.
Odhad nákladů a posuzování po dobu životního cyklu – otázka oceňování se zatím probírala pouze povrchně. Účastníkům bylo zřejmé,
že se jedná o poměrně rozsáhlou problematiku, která rovněž trpí
rozdílností přístupů v jednotlivých zemích. Téma se však vracelo
k použití odhadu nákladů pro veřejné zakázky.
Facility Management (správa a provoz staveb) – účastníci opět zdůrazňovali, že v této fázi se nejvíce projeví výhody a možné úspory,
konkrétní opatření se však neprobírala.
Tvorba aplikací pro plánování a hodnocení (včetně regulace) – tento

Skupina zabývající se technickými normami pro BIM na úrovni Evropy (CEN TC 442) bude
vycházet z již existujících norem vytvořených organizací ISO (ISO TC59/SC13). Modrá
barva označuje členy, kteří se vývoje technických norem pro BIM účastní. Oranžová barva
označuje možné zájemce o BIM. Dánsko se vývoje účastní od roku 2007 (povinně nad
2,7 milionu eur), Finsko od roku 2007, ve Francii se vytváří plán přechodu na BIM (s rozpočtem 20 milionů eur na tři roky). Německo má za úkol stanovit strategii pro rozšíření
BIM, Nizozemsko se vývoje účastní od roku 2011 (povinně nad 10 miliony eur), Norsko
od roku 2005 (veřejné zakázky povinně od roku 2010) a ve Španělsku se vytváří strategie
od roku 2015 (povinně od roku 2018 pro stavby a od roku 2019 pro infrastrukturu). Velká
Británie se začala vývoje účastnit od roku 2011 (povinně od roku 2016).
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BIM – méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci
stavebních projektů
Odborný seminář v rámci Stavebních veletrhů Brno
21. dubna 2016, 13.00–15.00 hod., Výstaviště
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s., ČKAIT
Podrobné informace na www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno,
www.ckait.cz

návrh vyplynul z diskuse o nástrojích, jež bude potřeba připravit podle
příslušných zákonů a vyhlášek. Účastníci uváděli, že by bylo výhodné
mít k dispozici knihovny podporující vývoj aplikací, které s daty budou
zacházet podle dohodnutých pravidel. S tím souvisí i možnost tvorby
API – interface pro programy (Application Programming Interfaces).
• Harmonizace údajů o produktech
Celá kapitola se týká dvou základních témat – údajů o produktech,
které uvádějí výrobci, a pak dostupnost těchto údajů v softwarových
nástrojích. Požadavek ze strany České republiky byl také na zahrnutí
údajů o výrobcích, které jsou povinně požadovány legislativou (prohlášení o vlastnostech – CPR). Stejný požadavek zazněl rovněž od
zástupců Norska.
Harmonizace evropských klasifikačních tabulek – účastníci se
shodli, že zavedení jednotné klasifikace EU není příliš reálné, spíše
jde o nastavení komunikace mezi jednotlivými systémy
Slovníky a knihovny produktů – evropský slovník dat (Data Dictionary) – byla zdůrazněna jednotná struktura údajů s jasně definovanými vlastnostmi, způsob je zatím otevřený
Ze všech výše uvedených bodů vyplývá, že vzniklá technická komise
má náplň práce zajištěnou. Je jen tichým přáním autorky tohoto článku,
aby diskuse probíhaly v podobném duchu jako doposud a aby se skutečně využily veškeré možnosti hledání rozumných kompromisů a budoucí
nastavená pravidla prokázala výhodnost použití metodiky BIM.

o zadávání veřejných zakázek, který reaguje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek. Zmíněná směrnice doporučuje použití
metodiky BIM jako prostředku (nástroje) pro zpracování veřejných
zakázek a je označována za vyjádření podpory metodice ze strany
Evropského parlamentu. Na půdě konferenčního centra Evropské
komise se navíc v březnu 2015 sešli zástupci patnácti zemí, aby
definovali způsob, jak nejlépe sdílet dobré výsledky z použití metodiky BIM a pracovali na přijetí metodiky BIM pro stavebnictví v Evropě. Jen je škoda, že toto setkání proběhlo bez účasti zástupců
z České republiky.
V jiných zemích metodika BIM neustále postupuje nejen na komerční bázi, ale také na úrovni státní správy. Pro přehled si uveďme
mapu těch zemí, které se účastní vývoje technických norem pro BIM
v rámci ISO spolu s uvedením těch zemí, které již mají definována
určitá pravidla pro BIM, někteří i s platností pro veřejné zakázky.
První země se stanovenými pravidly byly ty skandinávské. Velké pozornosti zejména mezi projektanty v ČR se dostalo zavádění
BIM ve Velké Británii, tak trochu bez povšimnutí proběhly zprávy
z Nizozemska a Dánska. Nyní se již přidává i Francie a Španělsko.
Svoji skupinu má i Německo, Rakousko jde cestou zavádění technických norem.

Kdy se přidá i Česká republika?
Obecně lze tedy shrnout, že jednotlivé země při zavádění metodiky BIM sledují a využívají výsledky z technické normalizace. Při
přípravě zákonů a vyhlášek se soustředí na určitý pilotní projekt, pak
na veřejné zakázky určité velikosti a nakonec obecné použití. Pro
tento postup by však v podmínkách České republiky bylo potřebné
definovat požadavky a účel použití dat třeba u pilotního projektu nebo
u veřejných zakázek vůbec. A také se zamyslet nad změnou určitých
požadavků na projektovou dokumentaci při použití metodiky BIM
směrem k využití informací z modelu místo pouhé produkce výkresů.

Co se děje v legislativě?
Zákony a vyhlášky v České republice zatím na prudký rozvoj
metodiky BIM příliš nereagují. Jediným bodem je návrh zákona

Ing. Štěpánka Tomanová
externí spolupracovnice ÚNMZ, členka Rady sdružení czBIM,
CAD – BIM s.r.o. / DDS-CAD

Setkání v klášteře Teplá

Klášter Teplá (zdroj: www.wikimedia.org, autor: Karelj)
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Začátkem prosince 2015 navštívili mysticky klidný premonstrátský klášter Teplá
účastníci 22. adventního setkání, které pořádal Český svaz stavebních inženýrů oblastní
pobočky Karlovy Vary a Ústí nad Labem,
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků – oblasti Karlovy Vary, Ústí nad
Labem a Plzeň za podpory Kanonie premonstrátů Teplá a města Teplá.
Velmi zajímavá odborná komentovaná
prohlídka zrekonstruovaných prostor Hroznatovy akademie byla zakončena koncertem smyčcového kvarteta PiKap quartet

ve slavnostním sále. Úvodní sváteční adventní slovo k němu pronesl sám opat Filip
Zdeněk Lobkowicz, OPraem.
Občerstvení v obnovených prostorách
kláštera vytvořilo příjemné prostředí k vzájemnému setkání kolegů z Karlových Varů,
Plzně a Ústí nad Labem, poznání a výměně
kulturních, společenských i odborných kontaktů. Setkání se zúčastnila i početná delegace zastupitelů města Teplá.
Ing. Jaroslav Korbelář
předseda OP ČSSI Karlovy Vary

Z+i ČKAIT 1/16

Uplatnění ultravysokohodnotného transportbetonu

Dvacátý ročník soutěže
o Cenu Inovace roku 2015
Pro nás stavbaře je důležité, že ani v loňském jubilejním 20. ročníku soutěže Inovace roku 2015 se neztratily nové
počiny přihlášené do soutěže pracovníky z resortu stavebnictví.
Do soutěže se mohou přihlásit jen subjekty, které sídlí v České
republice a svůj nový nebo významně zdokonalený produkt zavedly
na trh v posledních třech letech. Výrobek, technologický postup či
služba musejí být uvedeny na trh, zavedeny v praxi nebo průkazně
poskytovány.
Předávání cen v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku
2015 se tradičně konalo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky 4. prosince 2015. Soutěž pořádá již od roku 1996 Asociace
inovačního podnikání České republiky z.s. (AIP ČR z.s.) a hodnoceny
jsou v ní nejkvalitnější inovační produkty.
Slavnostnímu ceremoniálu bylo přítomno 58 účastníků – zástupci dvaceti oceněných inovačních produktů v soutěži, členové orgánů
AIP ČR z.s., členové komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru Inovace 2015, pozvaní hosté a novináři. Jednání
moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR z.s. a předseda
komise Inovace roku.
V úvodu senátor Petr Bratský uvítal přítomné v Hlavním sálu
Senátu Parlamentu ČR a zdůraznil důležitost pořádání soutěže tohoto zaměření. Pavel Švejda poté vyzval zástupce firem k představení
produktů přihlášených a oceněných v rámci 20. ročníku soutěže a zástupci přihlašovatelů je postupně prezentovali. Dvacet ocenění předali prezident AIP ČR z.s. Karel Šperlink a člen komise Inovace roku
Martin Štícha z MPO.
Na závěr zasedání generální sekretář AIP ČR z.s. poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá

zkvalitňovat inovační podnikání v ČR, a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém
a strategii podpory. Jen tak lze rozvíjet kreativitu a podnikatelské
prostředí.

Ocenění pro produkty z resortu stavebnictví
Čestné uznání
• Sendvičová hydroizolace
Přihlašovatel: COLLEGIUM Trade, s.r.o., Jablonec nad Nisou.
• Zvukoabsorpční skleněný panel GLASIO
Přihlašovatel: AVETON s.r.o., Praha.
• Uplatnění ultravysokohodnotného transportbetonu
Přihlašovatel: TBG METROSTAV s.r.o., Praha.
Účast v soutěži
• Skládaná opěrná stěna
Přihlašovatel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
Ing. Svatopluk Zídek
člen poroty soutěže Inovace roku
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Připravujeme Z+i 2/2016
• Představujeme oblast Zlín
• Národní knihovna BIM
• Expozice statiky v Plasích
• Spolupráce se Slovenskou komorou
stavebních inženýrů
• Povinnost a odpovědnost při
zakládání staveb
Termíny příspěvků: 24. 3. 2016
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Příspěvky posílejte na: zpravy-informace@seznam.cz
Kontakt: Ing. Markéta Kohoutová, 773 222 338
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Voda – povodně – sucho
ČKAIT a Veletrhy Brno, a.s., připravují na 20. dubna 2016, 10.00–14.00 hod., v rotundě pavilonu A Inženýrský den 2016 – zahajovací konferenci Voda – povodně –
sucho, jež se zaměří na hospodaření s vodou a realizaci opatření, která mohou
zmírnit následky extrémních výkyvů počasí – povodně nebo sucha.
Jednotlivá témata představí zástupci ministerstev, povodí, kompetentních úřadů
a vysokých škol. Chybět nebudou ani praktické ukázky protipovodňových opatření ve speciálním bazénu před pavilonem Z. Zahajovací konference je Inženýrským dnem ČKAIT &
ČSSI, který přináší jedinečnou možnost setkání zástupců inženýrské obce z různých oblastí výstavby
a investiční činnosti.
Na Stavebních veletrzích Brno, které se konají od středy 20. do soboty 23. dubna 2016, představí
nové technologie a technická řešení vystavovatelé ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení
budov. Po několika nelehkých letech lze pro rok 2016 hlásit meziroční nárůst počtu přihlášených firem
o 28 % k datu 10. ledna.
Ing. Svatopluk Zídek
jednatel Informačního centra ČKAIT

Jubileum: František Hladík
slaví sedmdesátiny
Informaci o významném životním jubileu je vhodné začít životopisem. To je u Františka jednoduché – narodil se v Českých Budějovicích, vystudoval stavební průmyslovku, obor vodní stavby
a vodní hospodářství, a poté stejný obor jako na průmyslové škole
na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Po promoci v roce 1969 pracoval 38 let ve státním podniku Povodí Vltavy postupně ve funkcích:
projektant, vedoucí projektantů, ředitel závodu, generální ředitel –
až do odchodu do důchodu. Fádní, že?
Ve skutečnosti je jeho život mnohem pestřejší. V podniku řešil vedle ryze odborných činností též problémy při změně formy vlastnictví a systému řízení firmy. Při katastrofální povodni v roce 2002 organizoval činnost povodňového štábu Jihočeského kraje a následně řídil práce na odstranění značných povodňových
škod. Aktivně pracoval v přehradním výboru, v přeshraniční komisi pro česko-rakouské hraniční
vodní toky a v letech 2005 až 2008 působil též jako člen Autorizační rady ČKAIT delegovaný
Ministerstvem zemědělství.
Od roku 1973 je členem ČSSI a po několik volebních období zastával funkci místopředsedy
oblastní pobočky v Českých Budějovicích.
Ing. Hladík získal autorizaci v roce 1994 v oboru vodohospodářské stavby téměř v samém
začátku působnosti autorizačního zákona. V jihočeské oblasti ČKAIT pracoval jako člen výboru
a od roku 2009 jako její předseda. O úspěšnosti jeho práce svědčí, že do této funkce byl zvolen
již na třetí volební období. Jeho zkušenosti z působnosti v autorizační radě jej po zvolení do
Představenstva ČKAIT předurčily k vedení jedné z nejnáročnějších komisí ČKAIT – legislativní.
Více než popis jeho činností napoví silný stisk jeho ruky a přímý pohled. Ruka prozrazuje
to, že dosud aktivně sportuje – hraje tenis, věnuje se cyklistice – a též jeho lásku k přírodě. Je
úspěšným zahrádkářem. Pohled stvrzuje jeho přímou a čestnou povahu.
Co přát jubilantovi nakonec? Ať mu všechny jeho aktivity vydrží ještě mnoho let!
Ing Jiří Schandl
zakládající a čestný člen ČKAIT

21. mezinárodní konference
městské inženýrství k.vary 2016
Téma: „Město a konverze industriálních areálů“

10.června 2016 od 8.30 hodin, HOTEL THERMAL Karlovy Vary

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Český svaz stavebních inženýrů
Platforma „industriální stopy“
ve spolupráci s organizacemi:
BayeriscHe inGenieUrkammer – BaU
inGenieUrkammer sacHsen
inGenieUrkammer tHÜrinGen
verBand Beratender inGenieUre (vBi)
sLovenská komora staveBnýcH inžinierov
Česká společnost městského inženýrství Čssi
sdružení historických sídel Čech, moravy a slezska
regionální stavební sdružení karlovy vary
fakulta stavební vUt Brno
fakulta stavební vŠB-tU ostrava
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Dny stavitelství a architektury
Karlovarského kraje 2016

michal sadílek

Záštitu nad pořádáním konference převzali
ing. karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
mgr. daniel Herman, ministr kultury
JUdr. martin Havel, hejtman karlovarského kraje
a dipl.-ing. Petr kulhánek, primátor města karlovy vary

Oblast Hradec Králové se představuje

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové – titul Stavba roku
v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2009

Rozhledna na kopci Milíř ve Vysoké nad Labem – Čestné uznání
v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014

Klášter Broumov, jenž je ukázkou české barokní architektury, funguje
v současnosti jako vzdělávací a kulturní centrum

Plastiky v Gayerových kasárnách podle návrhu ateliéru Alexandry Koláčkové –
čestné uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2009

Retenční stoka DN 2200 v ulici Dvorská v Hradci Králové byla oceněna
čestným uznáním v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu – titul Stavba
roku v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013

