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Na titulní straně: Univerzitní knihovna a Multifunkční centrum Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsou postaveny
v místě Masarykovy nemocnice z třicátých letech 20. století. Na
obrázku je přednáškový sál s horním osvětlením s možností zatemnění. Autoři: doc. Ing. arch. Jiří Buček, Ing. František Bielik, SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, generální dodavatel: Unistav
a.s., obestavěný prostor: 49 800 m3, náklady: 321 mil. Kč vč. DPH,
realizace: 2012 (foto: Filip Šlapal).
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a začátek úvodníku trochu čísel. Tento úvodník je mým
třicátým sedmým, který jsem poslal redakci Z+i ČKAIT.
Mám za sebou více než sto deset valných hromad, tedy
mnoho řízků, bramborových salátů, ale i kachen, steaků,
chlebíčků či jitrnic. Až se sám divím, že mám pořád v kondici
žlučník, ale to je pro mne podružné. Důležité a přínosné na nich
je setkávání s mnoha kolegy. Již několikráte jsem se zmínil o rozpravách s profesorem Zdeňkem Šmerdou a inženýrem Mirkem
Loutockým. Na letošním obědě před Valnou hromadou ČKAIT
jsme za hodinu a půl probrali vše možné. Zdeněk přidal něco ze
svého anglického pobytu s pointami typickými pro anglický humor. Mám rád povídky Roalda
Dahla, jež mívají podobný smysl pro nečekaný závěr. O jedno Zdeňkovo vyprávění se s vámi
podělím: Byl oběd, na němž se podávala ryba. Slečně, která seděla s námi u stolu, spadla na
zem. Zvedla ji ze země a dala zpět na talíř. Gentleman sedící naproti ní řekl: „Jistě jste použila
ten správný příbor.“
Mirek přišel s úžasnou zprávou, že se Brno konečně vyváže z područí Prahy. Brněnský primátor začal jednat o propojení Brna s Vídní a Bratislavou superrychlým spojením hyperloopem.
Otázal jsem se, z kterého se bude jezdit nádraží. Občas se takto špičkujeme. (Fóry o Pražákovi
„chlemtajícím“ z kašny na Zelňáku jsou již dávno překonané.)
Nyní se však musím vrátit k serióznějšímu psaní, vždyť jsme váženou společností a nechci
dostávat spršku e-mailů o znevažování naší profese. Budeme mít za sebou dvacet pět let od vzniku
naší Komory. Již několikrát byl změněn autorizační zákon a poslední verze platí od ledna tohoto
roku. Nepovedlo se nám opět přesvědčit poslance, aby komory měly znovu právo vydávat ceníky.
Paní ministryni oslovil senátor Miloš Vystrčil, aby Ministerstvo pro místní rozvoj samo vytvořilo
podklad pro oceňování projektových služeb. Stalo se tak na náš popud, jsme připraveni pomoci.
Účastnili jsme se semináře k novele stavebního zákona (SZ) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Kromě několika plamenných výstupů nic nového. Musel jsem paní Šlechtové vysvětlit,
že neexistuje jenom komora architektů, i když mám pochopení pro to, jak je obtížné vyslovit celý
název naší organizace ČKAIT při dotazech novinářů. Slíbila, že když bude mít čas, přijde na naše
komorové shromáždění delegátů. Projednávaná novela SZ má cca 270 pozměňovacích návrhů.
Co pak bude výsledným produktem? Jisté je, že nepovede k urychlení stavebních řízení, jak bylo
požadováno před dvěma lety.
Ještě nemáme za sebou ani druhé čtení ve sněmovně a již je tady – alespoň verbálně –
příprava zcela nového zákona o povolování staveb. Jsem přesvědčen o tom, že má daleko
k tomu, aby tento zákon spatřil v nejbližších letech světlo světa. Paní ministryně prohlásila, že
stavebník si podá podle tohoto moderního zákona žádost na stavební úřad a v určené době si
odnese příslušné rozhodnutí. Vše vyřídí úředníci. (A pak že není veselo.)
Vrátím se k letošním valným hromadám. Již dopředu tuším, jaký průběh budou v jednotlivých městech mít, a málokdy se mýlím. Letos se objevily otázky k činnosti hostujících osob,
konkrétně k tomu, proč je Komora tak tolerantní při vydávání jejich osvědčení. Není tomu tak.
Hostující osoba dokonce bude muset prokazovat znalosti právních předpisů v češtině. Dohodli
jsme se na zveřejnění podrobností v tomto čísle Z+i ČKAIT. Většina zákonných opatření se totiž
nedělá pro slušné, korektní osoby, ale téměř vždy proti vychytrálkům a darebákům. Na druhou
stranu jsme členy společnosti, a já jsem přesvědčen o tom, že je slušná, když to porovnám
s předchozími více než sedmdesáti lety. Neznamená to, že si musíme „sednout na zadek“ před
každým předpisem z ,,Bruselu“. Je jenom na vládě a europoslancích, aby více jednali a naslouchali
odborným připomínkám.
Myslím, že větší složitosti si vytváříme sami doma. Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku uvedl, že daňový systém v ČR je příliš složitý a náklady na plnění daňových povinností
vysoké. Jeden by si mohl myslet, že „šéf trezoru“ se bude snažit, aby bylo vše jednoduché, aby
při řízení firmy bylo dost času na zlepšování prostředí, vzdělávání či inovace. Nevím, jak jste na
tom vy, ale já to vidím obráceně. Jedna daň (je jedno, zda 10%, nebo 15%) by možná přinesla
do kasy více než všechny spletité daně. Kolikrát jsme před volbami slyšeli sliby, že se vše zlepší
a jistě je uslyšíme zase. Velká část vybraných peněz se pořád přerozděluje a mizí po cestě, těžko
se přitom dopátrává, kde se ztratila.
1

úvodník

Zaujal mne článek docenta Milana Vaška Definice architektury
a její dodržování, proč mají stavby poruchy nebo dokonce padají (který
lze nalézt v internetovém periodiku www.imaterialy.cz v sekci Poruchy,
1. díl byl zveřejněn 20. prosince 2016 a druhý díl 20. ledna 2017).
Co svět světem stojí, dalo by se naše stavitelské řemeslo převést
do tří základních vlastností: firmitas, utilitas, venustas. Jinými slovy
stavba musí být pevná neboli trvanlivá, užitečná a krásná. Dalo by se
říci, že Marcus Vitrivius Pollio měl jasno již v prvém století před Kristem.
A my? Hledáme. Existují zcela nové metody stavění, o jakých se mi ani
nezdálo, ale ony tři artikuly platí vždy.
Chceme zlepšit informovanost autorizovaných osob. Je dobré, že
takové osobnosti jako Pavel Čížek, Pavel Linhart či profesor Jan Vítek
a další se pokoušejí najít cestu ke zlepšení, v níž je budu vždy podporovat. Možná čekáte na mou reakci k havárii tělocvičny v České Třebové.
Nebude žádná. Nic o ní nevím a počkám na výroky znalce. Vím jen
to, že bylo ohromným štěstím, že účastníci turnaje byli všichni mladí
a včas utekli. Takto vyvstanou pouze dohady o tom, co kdo zaplatí,
a nebude to hned.
Zařekl jsem se, že vás nebudu otravovat Prahou, ale bohužel –
místo abych si šel po nedělním obědě narovnat své „atletické“ tělo,
vyslechl jsem v televizi hádanici tří primátorů Prahy. Přemýšlím,
jaké podobné přirovnání by platilo o osmnácti a dvaceti bez dvou,
ale všichni byli strašidelní. Kolik slov padlo o pražském veřejném
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prostoru! V této souvislosti, jeda tramvají 22 přes Malostranské
náměstí, koukal jsem, cože se to na něm vylíhlo. Později jsem se
dozvěděl, že tento ledový artefakt, kvádr o výšce 2 m, se jmenuje
Procesuální instalace. Ještě že je letos klasická zima. Jak příznačné – sníh a led zmizí, obdobně jako v tom hesle Po nás potopa, což
může být krédo pro vedení pražské radnice.
Při přípravě tohoto úvodníku jsem občas vyhlédl z okna. Na protějším domě po fasádě stoupal strakapoud nebo datel (nebylo přesně
vidět, který ptačí druh to je, určitě to ale nebyl papoušek). Začal testovat
omítku, kde by ji mohl začít ničit. Našel místo až pod balkonem, kde
bydlí dcera. Volal jsem manželce, která zrovna byla u našich dětí na
návštěvě, aby vyšla na balkon a datla vyhnala. Než jsem položil telefon,
přiletěla straka a datla vyhnala ze svého regionu. Asi je pravda, že
v Evropě ubývá ptáků. Bylo to drama.
Ve svém možná posledním úvodníku jsem zvolil i odlehčená témata.
Konec konců dramatických událostí nám předkládají v hojné míře jiní.
Přeji vám klid a pohodu v roce sedmnáctém.

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

JUDr. Miroslav Hegenbart oslavuje 90 let
Dne 12. března se dožívá
devadesáti let JUDr. Miroslav
Hegenbart. Svou profesní kariéru začínal na stavebním úřadě
v Praze 7. V roce 1959 byl přijat
na Státní výbor pro výstavbu a po
jeho zrušení přešel sám s celou
agendou „stavebního zákona“
na ministerstvo stavebnictví.
Od roku 1963 působil v nově zřífoto: Tomáš Malý
zené Státní komisi pro investiční
výstavbu jako legislativní právník
v odboru územního plánování a stavebního řádu a následně ve Státní komisi
pro techniku jako zástupce ředitele odboru územního plánování a stavebního řádu. Poté byl v roce 1970 převeden na Federální ministerstvo pro
technický a investiční rozvoj s úkolem vytvořit nový stavební zákon. Jeho
role při tvorbě stavebního zákona č. 50/1976 Sb. byla vůdčí a rozhodující.
Zákon přinesl na základě aplikace zahraničních zkušeností na svou dobu
řadu progresivních ustanovení, s důrazem na kontrolu kvality stavebních
výrobků, zavedení informačního systému ve výstavbě, profesní nároky
na odpovědné osoby působící ve výstavbě a zavedl všeobecné technické
požadavky na výstavbu. Tato právní úprava platila se změnami 30 let a po
novelizacích platí dosud na Slovensku. Podílel se na zavedení systému
zvláštní způsobilosti osob k vybraným činnostem ve výstavbě a jeho pozitivní i negativní zkušenosti byly využity při formulaci vnitřních komorových
předpisů. V říjnu 1989 odešel poprvé do penze a odjel do USA, avšak ihned
2

po návratu začátkem roku 1990 se zapojil do legislativní činnosti v rámci
zvláštní komise Legislativní rady vlády ČSFR, která koordinovala postupy
v přestavbě stavebního práva. Zde působil do konce roku 1992, kdy odešel
podruhé do důchodu, ale nemínil zahálet a nezahálí dodnes.
Z odborné činnosti doktora Miroslava Hegenbarta je nutné uvést
kromě aktivit v oblasti legislativy i jeho publikační činnost v podobě mnoha
komentářů, publikací a článků a lektorskou činnost na renomovaných
vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí. Působil a působí v řadě funkcí
jako člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj nebo jako člen
rozkladové komise předsedy Českého báňského úřadu či zkušební komisař
v rámci autorizací ČKAIT, zkušební komisař při zkouškách autorizovaných
inspektorů, je členem správní rady Nadace ABF, v letech 2007 až 2010 byl
místopředsedou Koordinační rady pro autorizované inspektory. V roce
1992 inicioval založení České společnosti pro stavební právo, kde byl do
roku 2002 předsedou a dodnes je čestným předsedou. Po vzniku SIA ČR –
Rady výstavby, jejíž založení také inicioval, byl zvolen v jednom funkčním
období prezidentem a viceprezidentem této organizace. V letech 1995 až
1997 byl prezidentem a viceprezidentem Evropské společnosti pro stavební
právo. V roce 2013 byl vyhlášen v rámci akce Stavba roku osobností roku.
Přejeme panu doktorovi, který je nejenom skvělým odborníkem, ale
i přátelským kolegou, vše nejlepší k jeho jubileu, hodně zdraví a elánu do
dalších let a také spoustu muzikantských a výtvarných zážitků.
JUDr. Jan Mareček
předseda České společnosti pro stavební právo
a viceprezident SIA ČR – Rady výstavby

25. výročí ČKAIT
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Postavení ČKAIT po dvaceti pěti letech
Dvacáté páté výročí si zasluhuje zamyšlení nad dosaženými hodnotami. A to nejen nad těmi, které jsou ze zákona
náplní činnosti Komory, ale zejména nad těmi existenčně pozoruhodnými pro autorizované inženýry a techniky.
Tradice naší Komory, jejíž základy vznikaly za rakouské monarchie
a vedly k založení Inženýrské komory pro Československou republiku
v roce 1921, byly nejen přerušeny, ale doslova zničeny nacistickou
okupací a následujícím totalitním režimem. Pro obnovení činnosti
Komory po roce 1989 byly nové politické podmínky. Úloha zakladatelů, obnovitelů české komory byla nesnadná a vyžadovala novou
filozofii příslušného zákona včetně souvislostí politických, odborných
a organizačních. Společnost vybraných odborníků z Českého svazu
stavebních inženýrů, působící v Praze a Hradci Králové, zahájila po
roce 1989 práce na definici zákona. Byl zřízen ustavující výbor, který
završil úsilí v květnu 1992, kdy vyšel zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Ochrana veřejného zájmu a udržení odborné a etické úrovně,
které Komoře ukládal zákon, se staly stěžejním úkolem nových orgánů
ČKAIT v počátcích působení. Komora se tohoto úkolu zhostila úspěšně,
navázala spolupráci s vysokými a středními odbornými školami, získala
pro funkce v oblastních orgánech kvalitní spolupracovníky z řad nově
autorizovaných členů a postupně stabilizovala informační systém.
Významného rozměru dosáhla zahraniční spolupráce s komorami
sousedních států, kterou udržují zejména oblasti ČKAIT s těmito státy
sousedící. Ústředí Komory řídí naše členství v Evropské radě inženýrských komor a Evropské radě stavebních inženýrů.
Výčet úspěchů Komory nemůže navodit stav uspokojení, protože
v českém stavebnictví rostou problémy rázu legislativního a hospodářského, které do činnosti ČKAIT hluboce zasahují. Velmi obtížně je možno
ošetřovat honorování autorizovaných osob. Prostředí v Evropské unii
není návrhům na honorářový řád, a to ve všech státech EU, nakloněno
a považuje jej za kartelovou dohodu. Náš zájem o nápravu vyžaduje čas
a změny lze očekávat zejména po zavedení BIM pro projektování a realizaci

staveb.V oblasti legislativní je Komora dobře vybavena, leč systém připomínek k zákonům je složitý. Přesto, že zástupci ČKAIT jsou členy některých
vrcholných orgánů v legislativním procesu státu, je síla Komory omezená.
Zdá se, že někdy plýtváme úsilím na střety s komorou architektů.
V naší generaci jsou v Komoře autorizovaní odborníci vychovaní na
dobrých vysokých a středních odborných školách s kvalitní praxí
a zázemím v ČKAIT. Obory a specializace ovládají natolik profesionálně
zdatně, že architekti jim nemohou konkurovat. Nové metody zakládání
a realizace staveb, odvážná až extrémní řešení staveb, znalosti fyziky,
mechaniky a chování materiálů, konstrukcí a technologických procesů
vydělují pro autorizované osoby ČKAIT na stavebním trhu podíl práce,
kterou neumí a nemůže vykonávat jiná profese. Stavby a technologické
soubory popisované v technické literatuře a časopisech, projektované
a realizované našimi členy, stavby roku vyhlašované v krajích i v republice a udělená vyznamenání jsou toho důkazem.
Postavení České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě bude nadále ovlivňováno vývojem právního
a sociálního prostředí státu. Stěžejním postulátem bude ochrana veřejného zájmu. Došlo k základnímu předělu v právní úpravě, k osobní
zodpovědnosti autorizovaných osob za vykonávané vybrané činnosti.
Komora má rozvíjet nástroje podporující autorizované osoby, aby bylo
minimalizováno riziko při výkonu povolání. Tak, jako se podařilo překlenout nesnáze při obnovení Komory, bude přáním nás všech, členů
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
aby Komora byla schopna i v budoucnosti nacházet správné postupy
a východiska k plnění svých úkolů.
Ing. Miroslav Loutocký
čestný člen ČKAIT, čestný člen ČSSI

Profesní informační systém ČKAIT
Novinky
Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7)
Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování
(A 3.1.2)
Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.01)
Časopisy ČKAIT: Stavebnictví, Z+i a ESB
Právní předpisy
Ve 14denních intervalech jsou aktualizovány právní předpisy Sbírky zákonů
a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou potřebné pro výkon profese.

DVD PROFESIS 2016
Aktuální DVD PROFESIS 2016 je možné vyzvednout ve všech oblastních kancelářích ČKAIT.
Přístup do systému
Systém PROFESIS je pro členy ČKAIT zdarma i v on-line verzi (www.profesis.cz).
Pro přihlášení zadejte jako uživatelské jméno své členské číslo (všech 7 z naků),
heslo je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, nebo
o ně můžete požádat na e-mailu jjendruscak@ckait.cz. Heslo bude zasláno na
vaši e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT.
Ing. Dominika Hejduková
vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
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Havárie tělocvičny v České Třebové
Kdo bude odpovědný za pád střechy a mnohamilionovou škodu, určí až soud. Z veřejných zdrojů lze ale vyčíst
závažné informace již nyní. Například stavebník uzavřel smlouvu se zhotovitelem, který pověřil neautorizovanou
osobu k provádění zápisů do stavebního deníku.
Ke kolapsu střešní konstrukce došlo 14. ledna 2017, tedy jen
několik dní po valné hromadě oblasti Pardubice, kde se diskutovalo
i o kvalitě, resp. nekvalitě statických výpočtů, které mohou podle zákona
provádět pouze autorizované osoby (dále jen AO) ČKAIT.

Dokumenty veřejně dostupné
Stavebníkem je Pardubický kraj, který na svých webových stránkách zpřístupnil řadu podstatných informací: nejen povinně uveřejňovanou zadávací dokumentaci a postup při výběru zhotovitele stavby,
ale i fotografie z průběhu výstavby a samotné havárie.

Projektová dokumentace, podle níž byla stavba povolena,
přenáší překvapivě odpovědnost za výpočet statického řešení
některých částí nosné konstrukce na zhotovitele stavby. Citace
z dokumentace pro provedení stavby: Statické posouzení dřevěných
pohledových vazníků se skrytými spoji bude součástí dodávky vazníků dodavatelské firmy. Statický posudek bude doložen dohlížejícímu
stavebnímu dozoru před vlastní montáží střešní konstrukce. Stejný
postup je aplikován i u železobetonového skeletu haly.
Smlouva o dílo na zhotovení stavby tělocvičny byla uzavřena
4. prosince 2015 (doba realizace díla – 330 dní, cena – cca 46 mil.
Kč). Posléze byly uzavřeny i dva dodatky, které navyšují cenu díla
na částku cca 48 mil. Kč. Podle této veřejně přístupné smlouvy
zhotovitel stavby pověřil k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku osobu neautorizovanou (!) podle autorizačního
zákona.

Stavbyvedoucím musí být autorizovaná osoba
Podle § 158 odst. 1 stavebního zákona je odborné vedení
provádění stavby vybranou činností ve výstavbě, to znamená, že
ji může vykonávat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění
k jejímu výkonu podle zvláštního právního předpisu – podle zákona
č. 360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon). Podle tohoto zákona tedy
může být stavbyvedoucím pouze autorizovaná osoba. Zákonné
(veřejnoprávní) povinnosti stavbyvedoucího jsou uvedeny v § 153
odst. 1 a 2 a nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. Dále
v § 160, odst. 1 stavebního zákona je uvedeno, že provádět stavbu

K pádu střechy došlo v již zkolaudované budově tělocvičny VOŠ a SŠ technické Česká Třebová při floorbalovém zápase. V době havárie se uvnitř haly pohybovalo 80 osob.
Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo. Majetkové škody však budou značné. Vlevo fotografie po havárii, vpravo v průběhu výstavby (foto: Pardubický kraj).
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může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím.

Co dělal dozor?
Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru při realizaci
stavby z 24. listopadu 2015 v ceně 294 000 Kč byla uzavřena s jedním
z autorů projektové dokumentace. Konkrétně se jednalo o inženýra
s autorizací pro pozemní stavby, který vypracoval statický výpočet ve
stavebně konstrukční části projektové dokumentace. Dále byla uzavřena smlouva o poskytování služeb – výkon služeb technického dozoru
investora při realizaci stavby z 18. listopadu 2015 v ceně 450 000 Kč.

Pojištění zhotovitele

rozsahu, na niž se nevztahovala povinnost uveřejnění. Všechny
smlouvy nad 50 000 Kč se povinně uveřejňují teprve od 1. července
2016, předtím se uveřejňovaly ty, které byly nad 500 000 Kč. V takovém případě by se jednalo o zlomek doporučeného honoráře,
který vychází z obvyklé časové náročnosti na vypracování úplné,
proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Případ budeme nadále sledovat. Výsledky vyšetřování a případné
soudní rozhodnutí budou zřejmě poučením pro všechny AO i z hlediska
aplikace nového občanského zákoníku. Lze jen doufat, že na rozuzlení
nebudeme čekat tak dlouho jako v podobných kauzách, např. zřícení
mostů ve Studénce či Vilémově.

Zhotovitel má podle smlouvy o dílo mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním
ve výši nejméně 10 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč.

Kolik stojí bezpečná dokumentace?

Ing. Markéta Kohoutová
šéfredaktorka Z+i ČKAIT
Pozn.: Ceny uváděné v textu jsou bez DPH. Veškeré výše uvedené
údaje jsou čerpány z www.pardubickykraj.cz a dalších veřejných zdrojů.

Jediné informace, které nejsou veřejně dostupné, se týkají
výběru zpracovatele zadávací projektové dokumentace (včetně
DUR, DSP, DPS). Zřejmě se tedy jednalo o veřejnou zakázku malého

Nové připojištění pro členy ČKAIT
ČKAIT nabízí svým členům možnost uzavřít od 1. ledna 2017 zvýšené skupinové pojištění profesní odpovědnosti
za škody způsobené při výkonu odborné činnosti až do výše 5 mil. Kč. Základní stávající pojištění pro případ
odpovědnosti za škody do výše 250 000 Kč není dostatečné pro odpovědný výkon profese.
Autorizované osoby, které se přihlásí ke zvýšenému skupinovému
pojištění s limitem plnění do výše 2 mil. Kč nebo 5 mil. Kč, budou pojištěny prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy ČKAIT. Pojistné za
toto zvýšené skupinové pojištění si budou AO hradit samy mimo platbu
členského příspěvku na účet ČKAIT ve výši:
• 4660 Kč pro limit plnění 2 mil. Kč;
• 8420 Kč pro limit plnění 5 mil. Kč;
• v případě energetických specialistů jsou ceny 4960 Kč pro limit plnění
2 mil. Kč a 9020 Kč pro limit plnění 5 mil. Kč.
Zvýšené skupinové pojištění je určeno pro osoby samostatně
výdělečně činné a majitele s.r.o., jejichž hrubý roční příjem z odborné
činnosti ve výstavbě nepřesáhne 2 mil. Kč.
Pojišťovna uznává retroaktivitu z předchozího pojištění bez ohledu
na to, u které pojišťovny měli členové ČKAIT svou individuální smlouvu.
V případě, že člen skončí svou aktivní činnost, může si individuálně
sjednat tzv. udržovací pojištění na dobu pěti let.
Nový druh skupinového pojištění byl dojednán ve spolupráci s pojišťovacím makléřem, firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Pojištění
poskytuje ČSOB Pojišťovna, a. s.
Celý systém přístupu dalších členů ČKAIT ke skupinovému připojištění je otevřený a je možné se k němu kdykoliv přidat přihlášením
buď prostřednictvím kanceláře ČKAIT v Praze, anebo u zástupkyně

pojišťovacího makléře, firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., Ing. Petry
Bartoníčkové (tel.: 728 130 266).
Rámcová pojistná smlouva ČKAIT s ČSOB Pojišťovnou, a. s.,
umožňuje sjednat i individuální připojištění na škody vyšší než 5 mil. Kč.
Individuální připojištění mohou dále využít i majitelé s.r.o., jejichž
hrubý roční příjem z odborné činnosti ve výstavbě přesáhne 2 mil. Kč.
V případě individuálního pojištění lze navýšit limit pojistného plnění
až na 15 mil. Kč.
Ing. František Mráz
místopředseda ČKAIT

Podmínky základního
profesního pojištění ČKAIT
Všechny autorizované osoby ČKAIT jsou pojištěny v tzv. základním skupinovém pojištění s limitem plnění do 250 000 Kč
a se spoluúčastí 10 000 Kč, pokud se neúčastní celoživotního
vzdělávání, a 5000 Kč v případech, kdy se účastní celoživotního vzdělávání. Cenu za základní pojištění hradí ČKAIT
z členských příspěvků.
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Ilustrace: Oldřich Horák

Nový atomový zákon zpřísňuje
požadavky na budovy
Technická komise ČKAIT upozorňuje, že nový atomový zákon se zásadním způsobem týká i činnosti autorizovaných
osob. Zpřísňuje požadavky na ochranu budov před radonem. Nedodržení požadavků je správním deliktem, za nějž
je možné nově uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč.
Od 1. ledna letošního roku platí nový atomový zákon č. 263/2016 Sb.,
který nahrazuje v současné době účinný zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Zrušena výjimka pro pozemky s nízkým
radonovým indexem
Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení
radonového indexu pozemku (§ 98).
Preventivní ochrana před pronikáním radonu do staveb je založena
na tom, že každý, kdo navrhuje umístění nové stavby, ohlašuje nebo
žádá o povolení změny stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, musí získat informaci o míře rizika pronikání radonu (radonový
index pozemku). Výsledky stanovení a měření je třeba uplatnit při
projektování i realizaci stavby. Není však uvedena povinnost předložit
výsledky stanovení radonového indexu pozemku nebo měření objemové
aktivity radonu stavebnímu úřadu.
6

Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li
stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou
od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit
vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření
založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt. Povinnost stanovit
radonový index podle odst. 1 se nevztahuje na případy, kdy je projektováno
preventivní opatření založené na odvětrání půdního radonu mimo objekt.

Školy, sociální a zdravotnická zařízení musí zajistit
měření radonu i při změnách staveb
Vlastník budovy sloužící škole či školskému zařízení nebo vlastník
budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při
dlouhodobém pobytu fyzických osob musí od letošního roku nově zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do
provozu nebo vždy po provedení změn dokončené stavby. Jde o změny,
které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit,
zejména po provedení zásahů do izolace stavby proti pronikání radonu
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z podloží a úprav, které mohou vést ke snížení účinnosti ventilace ve
stavbě (výměna oken, změna vzduchotechnických zařízení, zateplování
apod.). Ve školách, ve kterých byla vyměněna okna za nová plastová,
se objemová aktivita radonu výrazně zvýšila.
Vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo
zjištěno překročení referenční úrovně, je povinen usilovat o to, aby
ozáření fyzických osob ve stavbě bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek.

Požadavky na stavební materiál
Stavební materiál nesmí být dodáván na trh v České republice,
pokud by efektivní dávka reprezentativní osoby ze zevního ozáření
zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi mohla překročit referenční úroveň a jeho dodávání na trh není
povoleno podle § 9 odst. 2 písm. j) zákona.

Zkoušky na radon jsou nutné i při ohlášení staveb
Povinnost stavebníka je dána stavebním zákonem č. 183/2006,
vyhláškami č. 268/2009 Sb. a nařízením 10/2016 hl. m. Prahy, resp.
č. 499/2006 Sb. Stavebník, resp. vlastník stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob. K tomu je povinen zajistit provedení
a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními
předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících
stavební povolení ani ohlášení. V rámci Souhrnné technické zprávy
musí být uvedeno mj. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický
průzkum apod.), kam patří i stanovení radonového indexu pozemku.
Ing. Ladislav Bukovský
předseda oblasti ČKAIT Praha a Středočeský kraj
Další informace naleznete na:
www.radonovyprogram.cz
www.suro.cz/cz/publikace/radonova-problematika/Radon2016.pdf,
str. 3 až 4

Měření radonového indexu v novostavbách
Počet
změřených
objektů

Podíl nad
Podíl nad
400 Bq/m3 (%) 1000 Bq/m3 (%)

Obce na nízkém
radonovém indexu

60 549

5,41

0,57

Obce na středním
radonovém indexu

68 351

11,40

1,70

Obce na vysokém
radonovém indexu

34 732

35,25

7,83

Výsledky měření uvedené v tabulce sice nelze v žádném případě považovat za reprezentativní pro celou ČR, ale podle tvůrců novely atomového zákona není počet objektů
s vyššími hodnotami na nízkém radonovém indexu zanedbatelný. Podle výsledků měření
v novostavbách vznikají domy s vysokou koncentrací radonu i na pozemcích s nízkým
radonovým indexem. Odhaduje se, že přibližně ve 2 % nových domů je objemová aktivita
radonu vyšší než 400 Bq/m3, v některých dokonce převyšuje 1000 Bq/m3.

Změny v atomovém
zákoně, které mají dopad
na stavebnictví
• Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje
umístění stavby s obytnými nebo pobytovými prostory, musí
zajistit stanovení radonového indexu pozemku.
• V případě změny dokončené stavby je stavebník povinen
zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě.
• Referenční úrovně jsou stanoveny stejné pro nové i existující
stavby.
• Vlastníci stanovených budov musí zajistit měření radonu při
uvedení do provozu, nebo po provedení stavebních úprav.
• Vlastníci stanovených budov musí v případě překročení
referenční úrovně objemové aktivity radonu zvážit dostupná
řešení a provést přiměřená opatření.
• Při ročním průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu nad
3000 Bq/m3 je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou
místností povinen provést opatření, která snižují míru ozáření.
• Podmínky pro poskytování dotací se změnily pouze v případě
budov určených pro dlouhodobý pobyt dětí. Dotace jsou pouze na odstranění starých radiačních zátěží ve stavbách, ke
kterým bylo vydáno stavební povolení před 28. únorem 1991.
• Nedodržení požadavků atomového zákona je přestupkem
nebo správním deliktem s vysokými pokutami.

Sankce ve výši až 500 000 Kč
• Osoba, která navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými prostory, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí
stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 odst. 1.
• Osoba, která je vlastníkem budovy s obytnou nebo pobytovou
místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně
nebo překročení hodnoty ročního průměru objemové aktivity
radonu ve vzduchu podle § 99 odst. 1 nebo 4, se dopouští
správního deliktu.
• Osoba, která je dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem
stavebního materiálu, se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle § 101.

Sankce ve výši až 1 000 000 Kč
• Osoba, která je vlastníkem budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních
anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických
osob, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší podle § 99 odst. 2,
nebo neprovede opatření ke snížení ozáření podle § 99 odst. 3.
• Osoba, která vysílá zasahující osobu k zásahu, se dopustí
správního deliktu tím, že nezajistí splnění povinností podle
§ 104 odst. 5, nebo že nezajistí souhlas zasahující osoby
podle § 104 odst. 6 nebo 8.
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ČKAIT je již druhým rokem oficiálním
připomínkovým místem
Od roku 2015 má ČKAIT statut oficiálního připomínkového místa v meziresortním připomínkovacím řízení. Hlavním
úkolem Legislativní rady ČKAIT (LK) byla i v roce 2016 příprava podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT
v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa řadových členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky
a náměty ke stávajícím právním předpisům či tvorbě těch nových.
Legislativní komise ČKAIT má osmnáct členů a byla, jako orgán
Komory pověřený sledováním legislativního procesu, ustanovena rozhodnutím představenstva ČKAIT č. R0805-8 z 18. září 2008 a znovu
potvrzena rozhodnutím představenstva R1403-17 z 10. dubna 2014.
LK ČKAIT se v roce 2016 zabývala zejména rozborem, připomínkami
a přípravou podkladů k následujícím legislativním okruhům.

Autorizační zákon
Meziresortní vypořádání dvanácti doporučených a šesti zásadních
připomínek ČKAIT týkající se změn §§ 1–29 proběhlo v dubnu 2015 a tyto
návrhy upravující problémy z aplikační praxe a soulad s novelou občanského zákoníku a novelou živnostenského zákona byly do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR následně odeslány v září 2015. Ve třetím čtení
9. listopadu 2016 byly návrhy Komor vesměs akceptovány. Nepodařilo se
nám ovšem, ani ve spolupráci s ČKA, prosadit opětovně možnost Komor
vydávat ceníky a honorářové řády. Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2017.

Stanoviska k novelám dotčených zákonů
Statistický přehled stanovisek ČKAIT k novelám legislativních
předpisů, ke kterým Legislativní rada vlády ČKAIT vyzvala, je v tabulce.
Způsob připomínkovacího procesu

Počet zákonů a připomínek

ČKAIT byla k připomínkám vyzvána
– nepřipomínkovala

58 zákonů

ČKAIT nebyla k připomínkám vyzvána
– připomínkovala

3 zákony, z toho připomínek
– zásadních 9
– doporučených 12

ČKAIT byla k připomínkám vyzvána
– připomínkovala

10 zákonů,
z toho připomínek
– zásadních 132
– doporučených 26

Celkem připomínkovaných zákonů

13 zákonů, připomínek
– zásadních 141
– doporučených 38

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky
V září 2015 bylo v meziresortu projednáno 37 zásadních a šest
doporučených připomínek ČKAIT. Vláda připravila novelu zákona
s cílem zjednodušit povolovací řízení tak, aby bylo možné sloučit nyní
oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní
prostředí (EIA). Počátkem října 2016 byl poslancům rozeslán návrh,
jehož první čtení proběhlo na konci roku.
V návaznosti na novelu stavebního zákona byli zástupci ČKAIT
účastni při přípravě nových příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., konkrétně
příloh k rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
liniové stavby technické infrastruktury a umístění jaderného zařízení.
Termín meziresortního vypořádání novely vyhlášky zatím není znám.

Zákon o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky
Pracovní skupina ČKAIT a zástupci Komory v expertní skupině
MMR se v roce 2016 podíleli na přípravě prováděcích vyhlášek ZZVZ,
konkrétně vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr a nařízení vlády o stanovení bližších podmínek
pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení. Bylo
odesláno deset zásadních připomínek, které byly ze strany MMR na
80 % akceptovány. V září 2016 zpracovala LK námitku vůči znění § 77
ZZVZ (kvalifikace pro nadlimitní režim – profesní způsobilost). Podmínky
prokazování způsobilosti nejsou v souladu se stavebním zákonem, autorizačním zákonem a zákonem o uznávání odborné kvalifikace.
8

• Připomínky byly zaslány zejména k následujícím návrhům.
• K návrhu vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na zajišťování kvality,
technickou bezpečnost, posouzení a prověřování shody vybraných
zařízení (leden 2016) z dílny SÚJB, jsme zaslali devět zásadních
připomínek. Na vypořádání jsme nebyli pozváni.
• K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, a další související zákony (březen 2016), jsme zaslali jednu
doporučující připomínku, s vypořádáním jsme nebyli seznámeni.
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení
vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
z odborné způsobilosti, s vyznačením navrhovaných změn (duben
2016), jsme připomínkovali devíti zásadními připomínkami, akceptovaných bylo šest.
• K návrhu věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití
do staveb (květen 2016) připravila Technická komise ČKAIT 84 zásadních připomínek. Akceptace ze strany MPO byla padesátiprocentní.
• K významu metody BIM (Building Information Modeling) pro stavební
praxi v České republice a návrhu dalšího postupu pro její zavedení –
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podklad pro usnesení vlády (září 2016) připravila komise ČKAIT EPBD II
prof. Kabeleho devět zásadních připomínek, které byly MPO přijaty.
Jednotlivá ministerstva nás obeslala 58 návrhy zákonných
předpisů, kterými se LK nezabývala jednak z titulu nepříslušnosti,
anebo z toho důvodu, že neměla k zákonům připomínky. Jednalo se
například o návrh zákona o opatřeních pro dodržování pravidel, která
vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům
a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich
využívání (zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů a sdílení
přínosů z nich); návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů
o vyhlášení zvláště chráněných území; návrh alternativ legislativního
řešení ochrany oznamovatelů atd.
• ČKAIT je zapojena do boje s korupcí
V souhrnu sedmi zásadními připomínkami – k Závěrečné sebehodnoticí
zprávě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
na období let 2014 až 2016 (srpen 2016), Akčnímu plánu boje s korupcí
na rok 2017 (listopad 2016) a návrhu změn statutu a jednacího řádu
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (prosinec 2016) – ČKAIT
přispěla k dalšímu zviditelnění všech dvanácti profesních komor
zřízených ze zákona. Svým návrhem se ČKAIT podařilo prosadit, aby
v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí byl od roku 2017 i zástupce
těchto komor. (Pozn.: ČKAIT má už od roku 2015 svého zástupce v Radě
vlády pro stavebnictví.)
V této souvislosti je nutné připomenout, že proti tomuto návrhu se
v meziresortním připomínkovacím řízení se svou zásadní připomínkou
postavila pouze Hospodářská komora ČR. Citace HK ČR: Hospodářská
komora ČR nevidí žádné důvody vysvětlující, proč je účast zástupce
profesních komor nutná a k čemu by měla přispět. Profesní komory
sdružují podnikatele pouze v určitém sektoru, obecným zástupcem podnikatelů v radě je však HK ČR. Ta sdružuje 15 000 přímých členů, resp.
20 000, vezmeme-li v úvahu kolektivní členy sdružené prostřednictvím
100 oborových společenstev. HK ČR má tak v České republice nejširší
podnikatelskou základnu a nejširší oborové pokrytí.
Protiargumentace ČKAIT: Dle informací zástupců Úřadu vlády ČR na
jednání profesních komor zřízených zákonem, které se uskutečnilo v roce
2015, se členská základna těchto komor svým počtem vyrovnává počtu
zaměstnanců ve státní správě. Hospodářská komora ČR na svých webových
stránkách neuvádí, že je profesní komorou, ale že zastupuje podnikatelskou
veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR. HK ČR
podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství
a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Sdružuje téměř
15 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 60 regionálních a 98 oborových asociacích. Každý člen a každý zájemce o členství
si vybírá, zda bude začleněn v rámci regionů, nebo oborů.
• ČKAIT reaguje na zákon o znalcích
ČKAIT připomínkovala tři předpisy dotýkající se činnosti autorizovaných
osob, aniž by byla původci (Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo
průmyslu a obchodu) oficiálně vyzvána.
•N
 ávrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů (únor 2016), jsme z důvodu nekoncepčního návrhu odmítli.
• K návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech (červen 2016) jsme zaslali dvanáct zásadních připomínek.
Na základě urgence směrem k Ministerstvu spravedlnosti byly připomínky vypořádány on-line. Akceptovány byly tři z nich.

• Novelu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, jsme připomínkovali
devíti zásadními připomínkami. Poté, co jsme upozornili MPO, že
jsme připomínkovacím místem, byli zástupci Komory k vypořádání
pozváni a nakonec bylo pět připomínek akceptováno.

Ostatní činnost
• Novela zákona o ochraně veřejného zdraví
V lednu 2016 iniciovala LK sepsání připomínky ministru zdravotnictví
ohledně novely zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
Připomínky se týkaly § 77 – měření hluku u staveb bytového domu,
rodinného domu, stavby pro předškolní zařízení nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální účely ve vztahu k výkonu
činnosti autorizovaných osob. ČKAIT svou připomínkou poukázala
na skutečnost, že novela je v protikladu s usnesením vlády ohledně
urychlení výstavby a pomoci stavebníkům.
• Vydávání ceníků a honorářových řádů
V témže měsíci byl zpracován podklad pro žádost o přezkum správního řízení ÚOHS k problematice vydávání ceníků a honorářových
řádů ČKAIT a ČKA, který byl adresován ochránkyni veřejných práv.
• Zákon o pozemních komunikacích
Od 31. prosince 2015 do 14. prosince 2016 platila novela zákona o pozemních komunikacích, která přinesla roční zákaz podélného umisťování
inženýrských sítí do pozemních komunikací, vyjma místních komunikací.
Je řada obcí, kde však jiné řešení neexistuje. Předchozí novela z konce
roku 2015 proto měla za následek faktické pozastavení příprav a realizace
velkého množství liniových infrastrukturních staveb v řadě obcí. Proti
novele se ozvala řada starostů a odborníků, reagovala rovněž ČKAIT,
konkrétně dopisem svého předsedy adresovaným MD ČR 10. května
2016. Poslanci tento nedostatek napravili v říjnu 2016 schválením další
novely zákona o pozemních komunikacích, která opravuje kritizovaný
§ 36 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
• Návaznost vybraných činností autorizovaných osob na zákon
o elektronické evidenci tržeb
Legislativní komise ČKAIT v listopadu 2016 připravila informační článek.
• Podnět ke dvěma změnám pravidel pro používání razítka při
výkonu povolání
V roce 2016 LK podala podnět k čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1–2 a podala
návrh na změnu textace rozsahu oboru mosty a inženýrské konstrukce
pro autorizovaného inženýra.
• Dotazy autorizovaných osob
Kromě výše uvedených legislativních okruhů řešila LK ČKAIT v roce
2016 i konkrétní dotazy svých členů. Za uplynulý rok jich obdržela 35.
Dotazy se většinou týkají rozsahu oprávnění autorizovaných osob, jejich
odpovědnosti za vady způsobené vybranými činnostmi, problematiky
vedení realizace stavby a smluvních vztahů ve výstavbě. Stanoviska
LK k jednotlivým dotazům byla autorizovaným osobám zaslána poštou
nebo e-mailem.
Legislativní komise ČKAIT
Pozn.: Konkrétní připomínky ČKAIT k jednotlivým předkládaným legislativním návrhům je možné členům ČKAIT poskytnout na základě
e-mailového požadavku autorizované osoby na adrese ckait@ckait.cz.

9

Z+i ČKAIT 1/17

Evropská komise (EK) uzavřela s Evropskou radou inženýrských komor (ECEC) smlouvu na zpracování projektu s názvem Common Training Principles for Engineers
(Obecné zásady vzdělávání/výcviku inženýrů). Foto: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Dobré a špatné zprávy o uznávání
odborných kvalifikací v rámci EU
ČKAIT se již od svého založení snaží, aby uplatnění autorizovaných inženýrů a techniků v zahraničí bylo rovnoprávné
a aby požadavky na výkon regulovaných činností hostujících i usazených osob byly takové, aby nedocházelo k jejich
diskriminaci, ale ani zvýhodňování.
Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, probíhá dlouhé
jednání o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/
ES o uznávání odborných kvalifikací, přílohy VI, iniciované ČKAIT.
Tato směrnice, která má význam pro Evropský hospodářský prostor
(EEA), definuje nabytá práva pro povolání, jež jsou uznávána na
základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu,
a stanoví i doklady nutné pro uznávání kvalifikace; v našem případě
také kvalifikaci architekta.
Na tomto místě je třeba uvést, že v této příloze jsou uvedeny na
straně 135 pro ČR kromě diplomů vydávaných historickými obory
a fakultami stavitelství a architektury i uměleckých škol v oboru
architektury také v roce 2004 existující stavební fakulty se svými
studijními programy stavební inženýrství (Fakulta stavební ČVUT
v Praze, Fakulta stavební VUT v Brně a Fakulta stavební VŠB – TU
v Ostravě). Na stejné úrovni je uvedeno i osvědčení o autorizaci
udělené Českou komorou architektů bez uvedení oboru nebo pro
obor pozemní stavby.

Vzdělání stavebního inženýra pro výkon povolání
architekta stačí
Z uvedeného vyplývá, že vzdělání stavebního inženýra pro výkon
povolání architekta je postačující. Navíc existuje ve Sbírce zákonů
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č. 71/2009 Sb. sdělení, kterým se vyhlašuje, že dokladem o formální
kvalifikaci architekta je osvědčení o autorizaci udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor
pozemní stavby. Slovenská republika má v evropské směrnici uvedeno,
že všechny diplomy musí být doprovázeny osvědčením o autorizaci
Slovenskou komorou architektů nebo Slovenskou komorou stavebních
inženýrů v oboru pozemní stavby.
ČKAIT o zařazení podobné formulace také usilovala. Byla nám
přislíbena pomoc náměstků MŠMT, která skončila z důvodu ukončení
jejich působení na ministerstvu. Jen pro pobavení uvádím, že v některých členských zemích lze nabývat práva konat práci architekta
s diplomy v oborech hydrotechnika a vodní stavby, aplikovaná geodézie,
telekomunikační technika a v dalších „typických“ architektonických
oborech – viz příloha VI uvedené směrnice.

Ignorování změn ze strany úředníků
Za zásadní problém evropských úředníků včetně těch našich považuji ignorování změn ve struktuře vysokých škol a vzniku nových škol,
nekoordinované změny zákonů o vysokých školách v zemích EU, změny
studijních programů i studijních oborů, neexistenci celoevropských
akreditačních institucí s úředně uznávanými pravomocemi a změny
v kompetencích národních akreditačních úřadů. Podle vyjádření MŠMT
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lze provádět změny v příloze VI pouze při vstupu nové členské země do
EU a EEA (v době našich jednání se o brexitu ještě nemluvilo) – seznam
kandidátských zemí a potenciálních kandidátů je na stránkách EU.
Znění zmiňované směrnice bylo upraveno další směrnicí 2013/55/EU,
obě jsou na stránkách EU i v češtině. Databáze regulovaných povolání,
včetně pokynů jak postupovat při působení v jiných zemích EU, je
v angličtině, němčině a francouzštině na webových stránkách http://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Důležité je upravené
ustanovení směrnice 2013/55/EU, že příslušníci povolání, kteří využijí
uznávání odborných kvalifikací, musí mít jazykové znalosti nezbytné
k výkonu povolání v hostitelském členském státě.

Projekt Obecné zásady vzdělávání inženýrů
Zmíněna by měla být také iniciativa Evropské rady inženýrských
komor (ECEC), Evropské rady stavebních inženýrů (ECCE) a dalších
nadnárodních organizací (FEANI, CLGE, ENAEE). Evropská komise
(EK) uzavřela s ECEC kontrakt na zpracování projektu s názvem
Common Training Principles for Engineers (Obecné zásady vzdělávání/výcviku inženýrů). Projekt trval půl roku, začínal v dubnu
2016 a závěrečná zpráva měla být předložena do konce roku 2016.
Kontraktorem projektu byl Črtomir Remec, prezident ECEC, ředitelem
projektu Klaus Thürriedl, generální sekretář ECEC. Termín byl splněn
a závěrečná zpráva o projektu a doporučení ECEC pro EK byly odeslány 21. prosince 2016. Tyto dokumenty budou dostupné z hlavní
stránky www.ecec.net poté, co je EK schválí – odkaz na ně není ke
dni přípravy tohoto článku ještě aktivní.

Návrh pravidel ověřování kvalifikace
Cílem projektu bylo navrhnout zásady ověřování kvalifikace a ověřit
možnosti mechanismů automatického ověřování kvalifikace na základě
odsouhlasených zásad vzdělávaní i odborné praxe. Návrh projektu byl
zaměřen na pět skupin profesí:
• stavební a environmentální inženýry;
• strojní a průmyslové inženýry;
• elektrotechnické inženýry;
• důlní inženýry;
• inženýry-geodety.
Jeden z hlavních problémů, který se
objevil hned v začátku, spočíval v obtížnosti najít a oslovit kompetentní instituce
a komory, které by byly schopny poskytnout věrohodné informace a vyplnit ne
vždy jasné dotazníky. Situace v jednotné
EU je velmi nejednotná. Několik málo zainteresovaných zemí má všechny inženýry
v jedné komoře; v ČR byly dotazovány
MMR, MŠMT, MPO, MPSV, ČKAIT, ČÚZK,
ČBÚ, ČSVTS a ČSSI. V řadě zemí není
inženýrská činnost regulována vůbec.
Zájemcům o působení v zahraničí znovu
připomínám stránky http://ec.europa.
eu/growth/tools-databases/regprof/
s informacemi o jednotlivých profesích
a zemích. Již na červnovém workshopu ve
Vídni bylo konstatováno, že projekt bude
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se souhlasem poskytovatele omezen především na činnost stavebních
a environmentálních inženýrů, v ostatních oblastech bude zpracován
jen v omezeném rozsahu. Jednání 30. června 2016 se zúčastnil autor
tohoto článku a dvě zástupkyně MŠMT.

Připomínky k návrhu zásad
K předloženému návrhu byla vznesena řada připomínek, které
byly zapracovány do revidované zprávy z 24. října 2016. Zpráva je
k dispozici na stránkách ECEC, akceptované změny jsou vyznačeny
červeně v souboru s názvem Draft_CTP_Proposal_24_Oktober_2016.
pdf ve složce Workshop Materials na adrese http://www.ecec.net/
common-training-principles-for-engineers/events.
Z navrhovaných změn je v angličtině doporučován název profese
European Licenced Civil Engineer místo Chartered Engineer, což je
podle autorů zprávy užíváno v několika zemích v rozdílném významu.
Navrhována je kratší odborná praxe, velká pozornost byla věnována
v té souvislosti dvěma úrovním autorizace – magisterské a bakalářské, stále však se stejným názvem, ale s poznámkou Magister level
nebo Bachelor level, což jsme nedoporučovali. Tento návrh vyvolal
otázku kompetencí v navrhovaných úrovních. Stanoven byl rámec pro
celoživotní vzdělávání, který nám vyhovuje. Rovněž plnění požadavku
na povinné pojištění odpovědnosti máme podchyceno velmi kvalitně.
Závěrečného jednání 27. října 2016 se zúčastnili za MŠMT Mgr. Monika
Holečková a za ČKAIT Ing. Hedviga Klepáčková i autor tohoto článku.
Očekávejme tedy, jak Evropská komise využije společné úsilí inženýrských organizací k volnému pohybu inženýrů v rámci současné zatím
nerozšířené, ale zmenšené Evropské unie.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
1. místopředseda ČKAIT
a předseda oblasti ČKAIT Brno

Ilustrace: Oldřich Horák
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Osoby hostující v českém stavebnictví
ČKAIT od prosince loňského roku prověřuje odbornou úroveň hostujících osob a dohlíží nad výkonem jejich profese.
Snaží se tak narovnat chyby v evropské směrnici a v zákoně o uznávání odborné kvalifikace.
Svobodný přístup odborníků – příslušníků členských států k výkonu
povolání na území EU upravuje rámcově směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Její zásady jsou
rozpracovány pro konkrétní podmínky v navazujících národních zákonech.
V ČR je to zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků
jiných států a o změně některých zákonů, zjednodušeně nazývaný zákon
o uznávání odborné kvalifikace. Konkrétní postupy v uznávacím procesu
zahraničních uchazečů o registraci pro výkon činnosti ve smyslu stavebního zákona (projektování a provádění staveb) určuje komorová směrnice
pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné
kvalifikace osoby hostující (dále jen „směrnice“).

Uznávací proces je stanoven u usazených osob,
u hostujících nikoliv
Zatímco v kategorii osob usazených probíhá uznávací proces stanovený směrnicí standardně a prakticky bez komplikací, v případě osob
hostujících bylo nutné ve směrnici upravit postupy uznávání tak, aby alespoň
částečně řešily závažná pochybení v evropské směrnici a následně v zákoně
o uznávání odborné kvalifikace. Slepým převzetím příslušných ustanovení
by totiž nastala disproporce v právech a povinnostech mezi českými autorizovanými a usazenými osobami a osobami hostujícími. Diskriminace
vzniká jako následek těchto tří atributů statutu hostující osoby:
Usazených osob registrovaných u ČKAIT bylo k 1. 2. 2017 celkem 193
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• osoba hostující pouze oznamuje, že hodlá v ČR vykonávat regulovanou
činnost podle stavebního zákona, a to dočasně a příležitostně bez
adresného určení stavby;
• u znáním a registrací v ČKAIT končí veškerý kontakt s Komorou, která
na rozdíl od osob usazených a českých autorizovaných osob nemá
možnost takovou osobu dále v její činnosti sledovat a hodnotit její
působení ve světle vnitrokomorových řádů;
• ČKAIT jako garant, který má státu zaručit, že v regulovaných povoláních
podle stavebního zákona budou vykonávat odbornou činnost pouze
kvalifikované osoby (autorizační zákon), propouští na český stavební trh
osoby, které nejsou při své činnosti odpovědny žádné stavovské autoritě.

Povinné určení adresy stavby
Ve snaze eliminovat diskriminační důsledky vůči českým autorizovaným osobám a osobám usazeným, které jsou povinnými členy
Komory, obsahovala až do 30. listopadu 2016 směrnice ustanovení
o povinném určení adresy stavby, na které bude osoba hostující
vykonávat danou regulovanou činnost. Adresa stavby v osvědčení
bránila hostující osobě figurovat současně ve větším počtu nabídek do
veřejných soutěží a svým způsobem i odpovídala významu pojmu „příležitostná činnost“ spojenému s hostováním v zastřešujících zákonech.
V průběhu roku 2016 se výše uvedené ustanovení směrnice stalo
předmětem stížností právních subjektů, které zamýšlely do nabídek
pro veřejné soutěže v ČR uplatnit cizince a poukazovaly na požadavek
Komory vázat registraci na konkrétní stavby. Pojem „příležitostná
stavba“ nám nebyl vysvětlen ani nadřízeným orgánem, ani garantem
zákona o uznávání odborné kvalifikace a po prověření situace v EU
a konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme proto z naší
směrnice příslušnou pasáž vyřadili.

Osobní pohovor s uchazeči o hostování
Snahu o alespoň částečné narovnání nerovných vztahů mezi
členy ČKAIT a anonymní skupinou hostů jsme nevzdali a rozhodli
jsme se u všech uchazečů o hostování prověřovat odbornou úroveň
stejně náročně jako u uchazečů o usazení. Jestliže do 30. listopadu
2016 jsme po prozkoumání povinné dokladové části oznámení ihned
rozhodli o registraci, směrnice platná od 1. prosince 2016 umožňuje
komisi prověřit znalosti uchazeče o hostování v osobním pohovoru.
Pohovor probíhá v českém nebo slovenském jazyce. Čeština a pohovor
(v zákoně označený jako rozdílová zkouška) jsou ze zákona přípustné
a tato dvě selektivní opatření mají za cíl propustit na stavební trh jen
ty cizince, kteří budou mít předpoklady vykonávat zde své povolání
v souladu s našimi zákony.
Ing. Josef Velíšek
předseda Komise ČKAIT pro uznávání kvalifikace
občanů členských států EU
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Změny v zákoně o výkonu povolání
S účinností od 1. ledna 2017 dochází v několika paragrafech ke změně zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlavním cílem návrhu zákona byla především úprava a zpřesnění
ustanovení zákona představujících problémy v aplikační praxi a uvedení
autorizačního zákona do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Níže uvádíme předmětné úpravy i s jejich zdůvodněním. V hranaté
závorce je uveden text, který byl ze zákona vyškrtnut, nové znění je
zvýrazněno tučně.
§2
(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob
k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností
v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.
Doplnění slov „nebo pro prostorové a funkční změny v území“ do § 2
odst. 1 je upřesněním definice autorizace, neznamená rozšíření této
definice. Definice je upřesněna z toho důvodu, že mezi obory autorizace
udělované Českou komorou architektů patří i krajinářská architektura.
Předkládaná novela v tomto ohledu nenavrhuje žádné změny, tento
autorizační obor je již součástí platného znění zákona.
Autorizace pro zahradní a krajinářskou tvorbu je vybranou činností
ve výstavbě, souvisí-li tato činnost se změnou ve využití území, jako je
zřizování, rušení a úprava např. lesů, parků, zahrad a sadů. Zahradní
a krajinářské úpravy jsou součástí úpravy území v souvislosti s výstavbou. Ustanovení § 2 hovoří o „odborné činnosti ve výstavbě“, kterou
nelze omezit jen na „výstavbu“, jelikož výsledkem činnosti autorizované
osoby v oboru krajinářská architektura nemusí být nutně výstavba.
Definice autorizace je doplněna o jiné prostorové a funkční změny
v území, tedy např. o zahradní a krajinářské úpravy, z důvodu zpřesnění
ustanovení zákona. Nejedná se o rozšíření definice autorizace ani
o rozšíření autorizačních oborů.
§7
(1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo
c) je plně [způsobilý k právním úkonům] svéprávný
Úpravou dochází ke sladění terminologie se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
§8
(8) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví
pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační
poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se
stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši [500 Kč]
3500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.

Stávající poplatek 500 Kč byl do autorizačního zákona vložen zákonem č. 164/1993 Sb. s účinností od 1. července 1993. Zvýšení tohoto
poplatku na 3500 Kč pokrývá zvýšené náklady na udělení autorizace
(zkušební místo, zkušební komisaři, slib, razítka a osvědčení) od roku
1993. Poplatek je stanoven jako fixní.
§ 10
(2) Komora odejme autorizaci tomu,
[a) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost
k právním úkonům byla omezena,]
a) komu byla omezena svéprávnost,
§ 11
(2) Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci,
b) bylo-li zahájeno řízení o její [způsobilosti k právním úkonům] svéprávnosti, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
Úpravami v § 10 a § 11 dochází ke sladění terminologie se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 12
(7) Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky.
Dozorčí rada a stavovský soud jsou dva komorové orgány, které v praxi
vypořádávají případy nezaplacených členských příspěvků. Na základě
praktických zkušeností s těmito případy lze konstatovat, že přestože
se jedná o víceméně jednoduché případy, ve kterých jde o zřejmé provinění s jasnými důkazy, zatěžují tyto případy oba orgány nadměrnou
agendou spojenou s vypořádáním každého jednotlivého případu.
Nezaplacení členského příspěvku je zákonem č. 360/1992
Sb. řazeno mezi běžná disciplinární provinění a podle toho musí
být s každou autorizovanou osobou, která porušila povinnost
placení členských poplatků, zacházeno. Úpravou dojde k nápravě
stávajícího stavu, kdy je pro komory řešení případů porušení těchto
povinností autorizovanými osobami administrativně i finančně
nadměrně zatěžující.
§ 13
(3) Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem
její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním
znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod
nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou
a vyznačeným oborem, popřípadě specializací [a] své autorizace.
Úprava opravuje původní chybnou formulaci textu.
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[(6) P
 o zániku, odnětí nebo pozastavení autorizace zajistí Komora péči
o dokumenty uvedené v odstavcích 3 a 4 podle zvláštních právních
předpisů 3k).
3k) § 6 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.]
Úprava zrušuje povinnost komor po zániku, odnětí nebo pozastavení
autorizace zajistit péči o dokumenty uvedené v § 13 odstavcích 3
a 4 autorizačního zákona podle zvláštních právních předpisů (zákon
č. 499/2004 Sb.), neboť tato povinnost komor je již zakotvena v § 3
odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb.
§ 14
(1) A
 utorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena
autorizace, jako
d) společníci veřejné obchodní společnosti zřízené za účelem výkonu
povolání,
e) společníci společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem
výkonu povolání.
(3) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost i kombinací
způsobů podle odstavce 1 písm. b) až e).
Původní znění zákona neupravovalo rozlišení jednotlivých způsobů výkonu povolání ze strany autorizovaných osob jednoznačně.
Nejasnosti jsou zejména v chápání rozdílu mezi výkonem profese
v rámci svobodného povolání na straně jedné a výkonem profese
na základě živnostenského oprávnění na straně druhé. Úprava tyto
nejasnosti odstraňuje.
§ 15
(1) S vobodný architekt nebo svobodný inženýr
[b) může současně vykonávat pouze činnost pedagogickou, přednáškovou
nebo publikační, nesmí však vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při
nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,]
b) nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil
nezávislost svého postavení,
Úpravou dochází ke zjednodušení textu. Odborné služby uvedené
v § 15 odst. 1 písm. a) zahrnují i činnost publikační, pedagogickou
i přednáškovou. Vypuštění textu tedy odstraňuje duplicitu.
[§ 15a
Sdružení
(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání
společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou (dále jen
„sdružení“). Účastníky sdružení mohou být výlučně svobodní architekti
nebo svobodní inženýři. Účastníci sdružení jsou povinni vykonávat
povolání pod společným jménem.
(2) S družení musí mít společné místo podnikání.]
§ 15a
Společnost
(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání
společně12), upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.
14
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(2) Společníci musí mít společné sídlo.
12) § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Úpravou dochází ke sladění terminologie se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (§ 2716).
§ 15b
Veřejná obchodní společnost založená za účelem výkonu povolání
(1) Vykonávají-li [svobodní architekti nebo svobodní inženýři] autorizované osoby povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti,
musí být společníky pouze svobodní architekti nebo svobodní inženýři.
(2) [Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří] Autorizované
osoby, které jsou společníky společnosti podle odstavce 1, vykonávají povolání jménem společnosti a na její účet; ustanovení tohoto
zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání
tím nejsou dotčena.
V návaznosti na praktické interpretační problémy adresátů této
úpravy se doplňuje nedotčenost osobní odpovědnosti za výkon povolání autorizované osoby vykonávající činnost ve veřejné obchodní
společnosti.
§ 17
Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4), pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané
a další odborné činnosti:
c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských
úprav včetně územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně
plánovací dokumentace (koncepce uspořádání krajiny, systémy
sídelní zeleně) a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
zahradních a krajinářských úprav,
Úprava navazuje na novelizovaný § 2.
§ 19
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace,
pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané
a další odborné činnosti:
[a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo
projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních
případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a projektové dokumentace, v případě oboru
pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů
a staveb pro rodinnou rekreaci a dále dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní
pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení
11) na pozemku stavby pro bydlení,]
a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních
případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace,
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[11) § 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.]
Úpravou dochází ke sjednocení rozsahu oprávnění autorizovaného
technika v oboru pozemní stavby s ostatními obory.
§ 23
(7) Do působnosti Komory dále náleží vydávat následující doklady [dotčeným]
autorizovaným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle
práva Evropských společenství1)
c) osvědčení, že [dotčená] autorizovaná osoba vykonává vybrané
a další odborné činnosti ve výstavbě soustavně v souladu s právními předpisy České republiky a že je oprávněna používat profesní
označení podle tohoto zákona,
Dotčené osoby nejsou v zákoně definované. Úprava tento stav
napravuje.
§ 25
(4) [Valná hromada, popř. shromáždění delegátů] Nejvyšší orgán Komory
[a) volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let z řádných členů Komory
členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu a členy těchto
orgánů také tajným hlasováním odvolává,]

autorizace

(5) Valná hromada České komory architektů nebo všichni řádní členové
České komory architektů volí z řádných členů České komory architektů členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na
dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává.
Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České
komory architektů.
(6) Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě volí z řádných členů České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě členy
představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let
a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné
podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. (nová verze)
Úpravou dochází k rozšíření kompetencí orgánů profesních komor ČKA
a ČKAIT, které vyplynuly z potřeb praxe. Navrhované znění umožňuje
orgánům profesních komor v rámci jejich vnitřních předpisů nastavit
podmínky voleb do svých vrcholných orgánů, když variantami je volba
na valné hromadě, nebo volba distanční.
Legislativní komise ČKAIT

Boj o zlevněný přístup k ČSN on-line
Na téměř každé valné hromadě se diskutovalo o přístupu členů k normám. Každý člen může využít službu přístupu
k ČSN on-line ve kterékoli oblastní kanceláři, pro každodenní práci s normami to však není ideální.
V roce 2016 jsme se proto opět snažili zajistit službu ČSN on-line,
internetový přístup k normám dostupnější pro členy Komory. Naší snahou
bylo snížit cenu za službu na úroveň roku 2013 nebo vyjednat obdobný
přístup jako v letech 2007–2009, tj. přístup k vybraným třídám norem za
výrazně nižší cenu. Několikrát jsme navštívili s Ing. Křečkem předsedu
ÚNMZ Mgr. Pokorného a diskutovali s ním o možnosti přístupu našich
členů k normám. Podařilo se nám nalézt kompromisní řešení, které nakonec sám ÚNMZ přenesl do úhradové vyhlášky, jež definuje podmínky
a ceny přístupu k normám. Úřad do návrhu vyhlášky začlenil slevu pro
členy komor založených ze zákona, což pro nás znamenalo úspěch.

ÚOHS slevu napadl
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je také připomínkovým
místem, však tuto slevu napadl jako neopodstatněnou výhodu. Ceny tak
bohužel i přes naše úsilí zůstaly pro rok 2017 stejné jako v roce 2016.

Roční smlouvy a vyšší počet stran tisku
Ke dvěma drobným změnám však přece jen došlo. ÚNMZ po zkušenosti uznal prodlužování platnosti smlouvy po půl roce za nepraktické a vrátil možnost uzavřít smlouvu na celý rok, resp. 12 měsíců.

Přístup není omezen kalendářním rokem, je možné uzavřít smlouvu
např. od května do konce dubna. Druhou pozitivní změnou je u roční
smlouvy s tiskem možnost tisku vyššího počtu stran, a to o 50 %.

Ceny za přístup do ČSN on-line v roce 2017
Při přístupu na období 6 měsíců:
• 1000 Kč za uživatele bez možnosti tisku;
• 1500 Kč za uživatele s možností tisku 50 stran celkem;
• 2500 Kč za uživatele s možností tisku 200 stran celkem;
• 3500 Kč za uživatele s možností tisku 1000 stran celkem.
Při přístupu na období 12 měsíců:
• 2000 Kč za uživatele bez možnosti tisku;
• 3000 Kč za uživatele s možností tisku 150 stran celkem;
• 5000 Kč za uživatele s možností tisku 600 stran celkem;
• 7000 Kč za uživatele s možností tisku 3000 stran celkem.
Tiskové stránky lze v rámci předplaceného období dokupovat.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT
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ČKAIT podpořila památky a nadace
Představenstvo ČKAIT v listopadu 2016 schválilo finanční podporu tří kulturních památek a také tří nadací, jejichž
cílem je podpora studia specializovaných oborů ČVUT v Praze. Celková darovaná částka 500 000 Kč je v plné výši
daňově odpočitatelnou položkou, o niž si ČKAIT snížila daňový základ.
Oprava vyhořelého Libušína na
Pustevnách – dar v hodnotě
200 000 Kč
V noci 3. března 2014 došlo k rozsáhlému požáru národní kulturní památky
Libušín, která patří do souboru nejznámějších
beskydských secesních lidových staveb.
Byla postavena v letech 1897 až 1899 podle
návrhů Dušana Samo Jurkoviče a stavitele
Michala Urbánka ze Vsetína. Veřejnou sbírku
na její obnovu vyhlásilo Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Projektovou dokumentaci na obnovu
Libušína zpracovala firma Masák & Partner,
s.r.o. Zhotovitelem stavby je společnost
ARCHATT, s.r.o. V současnosti probíhá kácení
stromů v nadmořské výšce nad 500 m n. m.
Následně bude kulatina opracována tradiční
technologií ručně na trámy. Stromy věnovaly
Lesy ČR a pocházejí z téměř stejné lokality
jako ty původní. Jedná se také o originální
barevnosti Libušína – barvy jsou vyneseny
na dřevu a budou umístěny na Pustevnách,
aby se ověřila jejich stálost.
Více informací: www.vmp.cz/cs/oprava-libusina.

Pořízení píšťalových varhan
do Betlémské kaple ČVUT
v Praze – dar v hodnotě
150 000 Kč
Digitální varhany byly do Betlémské
kaple zakoupeny v roce 1993. V provozu
jsou již přes dvacet let, což je doba,
která výrazně překračuje odhadovanou
životnost digitálních nástrojů. Navíc jsou
současné varhany vzhledem k rozlehlosti
a majestátnosti prostoru nedostačující.
Cílem sbírky pořádané Spolkem absolventů a přátel ČVUT je obohatit koncertní prostředí o královský hudební nástroj – dvoumanuálové píšťalové varhany
s 26 rejstříky, které budou prostřednictvím
autentického zvuku svých píšťal přinášet
skutečně hluboký umělecký prožitek, a to
jak návštěvníkům tradičních koncertů,
tak účastníkům promocí a imatrikulací
studentů všech oborů, včetně těch, kteří
se stanou členy ČKAIT.
Více informací: varhany.cvut.cz/cil-sbirky.
html.

Oprava nejstaršího
dochovaného podlahového
kolotoče v Evropě – dar
v hodnotě 50 000 Kč
V roce 1892 nebo 1893 se v Praze
na Vinohradech poprvé roztočil dřevěný
kolotoč. V roce 1894 se kolotoč stěhuje na Letnou, do Kostelní ulice před
Národní technické muzeum, kde stojí
dodnes. Jedná se o nejstarší dochovaný
kolotoč v Evropě a chráněnou technickou
památku. Kompletní oprava dřevěného
pavilonu proběhla v roce 1995, nicméně
k rekonstrukci interiéru nedošlo. V roce
2004 koupilo kolotoč v kritickém stavu
Národní technické muzeum. Rekonstrukci
potřebuje nyní zejména vlastní točna,
devatenáct koní, autíčka a čáp, stahovací
rolety, okolní terén a odvodnění, elektrorozvody a elektrická svítidla. Náklady na
celkovou rekonstrukci přesahují 7 mil. Kč
(z toho interiéry činí 3,5 mil. Kč). Sbírku
pořádají MČ Praha 7 a Národní technické
muzeum.
Více informací: www.letenskykolotoc.cz.

Nadační fond
Stanislava Hanzla –
dar v hodnotě 55 000 Kč

Oprava vyhořelého Libušína bude stát 88 mil. Kč, sbírka doposud přinesla 10,8 mil. Kč. Sbírka byla prodloužena.
Foto: www.vmp.cz
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Nadační fond byl založen v roce 1997
na počest prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc.,
prvního rektora ČVUT po listopadu 1989.
Profesor Hanzl působil ve funkci rektora
až do svého úmrtí v červnu 1996. Cílem
nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných
na fakultách a vysokoškolských ústavech
ČVUT v Praze. Podpora nadačního fondu je
směřována zejména k modernizaci studia
a prohloubení jeho kompatibility se studiem
na evropských technických univerzitách, ke
zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia.
Více informací: intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/nfsh.
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Zvoníčkova nadace – dar
v hodnotě 25 000 Kč
Zvoníčkova nadace byla založena
a registrována na Fakultě strojní ČVUT v Praze v roce 1993 z podnětu tehdejšího děkana
Fakulty strojní prof. Ing. Petra Zuny, CSc.,
a byla pojmenována po prof. Janu Zvoníčkovi,
který byl vynikajícím konstruktérem a zakladatelem novodobého českého technického
pokroku a spolutvůrcem základů československého strojírenství. V letech 1914–1915
a 1919–1920 působil jako děkan strojní fakulty, v letech 1922–1923 jako rektor ČVUT.
Nadace podporuje činnost související se
zvyšováním úrovně ve všech oborech studia
na Fakultě strojní ČVUT v Praze.
Více informací: www.fs.cvut.cz/studium/
stipendia-nadace-fondy/zvonickova-nadace.

Na opravu nejstaršího dochovaného podlahového kolotoče v Evropě je třeba získat ještě téměř 3 mil. Kč
(foto: www.ntm.cz)

Nadace Františka Faltuse – dar
v hodnotě 20 000 Kč
Nadace podporuje vzdělání a práci
studentů a pedagogů v oboru stavebních
ocelových konstrukcí na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Nadace je zřízena k uctění
památky dlouholetého profesora ČVUT
v Praze Františka Faltuse, který byl zakladatelem svařovaných ocelových konstrukcí
v Československu.
Více informací: www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz.
Ing. Markéta Kohoutová
PhDr. Markéta Pražanová

Pořízení píšťalových varhan do Betlémské kaple bude stát 12 mil. Kč, prozatím je vybráno 2,5 mil. Kč
(foto: Rektorát ČVUT v Praze)

Standardy projektových dokumentací a pracností
projektových prací v roce 2017
V loňském roce pracovní skupina pod
vedením Ing. Pavla Štěpána zrevidovala
standardy projektových dokumentací
v oboru pozemních staveb a dokončila
standardy pracností projektových prací
tohoto oboru. Výsledkem těchto elaborátů je specifikace rozsahů a podrobností
jednotlivých projektových dokumentací,
určení toho, co nepovažujeme za součást
projektových dokumentací a co nelze zahrnout do ceny projektových dokumentací
a stanovení 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, zejména těm
z oblasti veřejných prostředků, kteří na
tuto metodiku již dlouho čekají.
Výpočetní kalkulačka pro stanovení
potřebných hodin se již nachází na webových stránkách obou profesních komor.
To je vše, co je možné pod hlavičkou
ČKAIT a ČKA vykonat. Projektant, který
vypracovává nabídku na projektové práce,
musí do výpočtu honoráře vložit svoji

hodinovou sazbu. Násobek těchto hodnot
je možno prohlásit za nabídkový honorář.
Čekají nás jednání na MMR o zveřejnění
těchto metodik. Nabízí se například
Ústav územního rozvoje v Brně, ale nelze
předbíhat.
Ing. Karel Vaverka
člen pracovní skupiny
PS: Standardy pracností projektových prací
vytváří pracovní skupina sestavená z členů
Aktivu pozemních staveb ČKAIT a zástupců ČKA.
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Ze zasedání Představenstva ČKAIT
Představenstvo ČKAIT má patnáct členů a mezi jednáním Shromáždění delegátů ČKAIT je nejvyšším výkonným orgánem
ČKAIT. V průběhu loňského roku se sešlo pětkrát k projednání všech důležitých témat spadajících do působnosti Komory.
Zasedání probíhala v brněnské a pražské kanceláři, jedenkrát se konalo výjezdní
zasedání v oblasti Pardubice. Na každém
zasedání se kontroluje plnění úkolů, členové
představenstva jsou seznámeni se stavem
žádostí o autorizaci, počtem autorizovaných
členů a termíny slibů nových členů v Praze
a Brně. Vždy jsou také předneseny průběžné
výsledky hospodaření ČKAIT a Informačního centra ČKAIT a jsou porovnávány se
schváleným rozpočtem. Pravidelně je také
podávána informace o činnosti Legislativní
komise ČKAIT.

Zasedání 11. února 2016
Pojišťovací komise ČKAIT informovala,
že průběh škodních událostí je pro ČKAIT
příznivý. Byla schválena úprava pravidel pro
používání autorizačního razítka tak, aby odpovídala novým řádům Komory. Byly předloženy
návrhy na udělení v soutěži Cena Inženýrské
Komory, na změnu soutěžních podmínek,
složení poroty atd.
Proběhly oslavy 150 let SIA, včetně
putovní výstavy o významných osobnostech
stavitelství a architektury. K novému zákonu
o zadávání veřejných zakázek přišlo přes
3000 připomínek.

Zasedání 14. dubna 2016
•P
 ředstavenstvo ČKAIT schválilo výsledky
hospodaření ČKAIT za rok 2015
– Celkové příjmy: 94,4 mil. Kč.
– Základ daně: 5,5 mil. Kč, daň: 1,0 mil. Kč.
•P
 ředstavenstvo ČKAIT schválilo výsledky
hospodaření INFORMAČNÍHO CENTRA
ČKAIT s.r.o. za rok 2015
– Celkové příjmy: 10,4 mil. Kč.
– Základ daně: 0,3 mil. Kč,daň: 0,0578 mil. Kč.
• I nformační centrum ČKAIT
Jednatel a ředitel INFORMAČNÍHO CENTRA
ČKAIT s.r.o. Mgr. Jan Táborský písemně podal
výpověď s termínem 30. září 2016. Představenstvo souhlasilo s návrhem jmenovat
od 1. října 2016 jednatelkou a ředitelkou IC
ČKAIT s.r.o. Ing. Šárku Janouškovou. Představenstvo vzalo na vědomí, že novou vedoucí
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Střediska vzdělávání a informací je od 1. října
2016 jmenována Ing. Dominika Hejduková.
• Redakční rada Z+i ČKAIT
Časopis výrazně zvýšil kvalitu jak po obsahové, tak i grafické stránce. Novým předsedou
redakční rady Z+i ČKAIT byl po Ing. Miroslavu
Loutockém jmenován Ing. Radim Loukota.
• Různé
Chystá se vydání výkonových standardů ve
spolupráci s ČKA.
Bylo řešeno ukládání vrácených autorizačních
razítek na oblastních kancelářích – řada členů
má pozastavenu autorizaci déle než pět let
a pravděpodobně ji již neplánuje využít, ale
Komora je stále eviduje, platí jim pojištění atd.
Připravuje se nový zákon o zadávání veřejných zakázek – expertní skupiny Legislativní
rady vlády pro stavebnictví spolu s Ing.
Štěpánem se zaměřují na způsob vypisování výběrových řízení, cenu projektových
prací a mimořádně nízkou nabídkovou
cenu. Soutěžní řád ČKAIT bude z pověření
Shromáždění delegátů ČKAIT dopracován
po vydání zákona.
ČKAIT dlouhodobě podporuje střední i vysoké
školy. Žádosti o podporu se budou schvalovat individuálně. Představenstvo schválilo,
že ekonomická komise založí zakázku na
podporu SŠ a VŠ.
Počet členů ČKAIT podle oblastí v roce 2016
█ Pardubice 3 %
Praha 32 %
České Budějovice 6 % █ Brno 14 %
█ Plzeň 5 %
█ Ostrava 9 %
█ Karlovy Vary 3 %
█ Olomouc 5 %
█ Ústí nad Labem 6 %
█ Zlín 5 %
█ Liberec 3 %
█ Jihlava 3 %
Procentuální rozdělení
podle počtu členů
█ Hradec Králové 6 %
█
█

5%
5%

55%%

33%%
32% %
32

9%
9%

Zasedání 27.–28. května 2016
• Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2017
Byla zahájena příprava návrhu rozpočtu
ČKAIT na rok 2017. Z režijních položek narůstají výdaje v těchto kapitolách.
– Valorizací osobních nákladů zaměstnanců
kanceláří ČKAIT o 2 % se zvýší výdaje
o 277 000 Kč.
– Skupinové pojištění osob se zvýší cca
o 272 000 Kč vlivem nárůstu počtu členů
o 900 AO.
–D
 istribuce časopisu Z+i bude mít vyšší výdaje v případě rozhodnutí o samostatném
rozesílání o 437 000 Kč. Představenstvo
souhlasilo s redakční radou Z+i ČKAIT,
aby byl zachován stávající formát časopisu, zejména se zachováním ISSN. Ing.
Hladík doporučuje opakovat nabídku na
rozesílání časopisu v elektronické formě,
a to i s ohledem na nové členy, kteří jsou
převážně mladšího věku a elektronickou
formu preferují.
Tyto zvýšené náklady oproti letošnímu roku mohou být kryty předpokládaným vyšším příjmem
z členských příspěvků vlivem nárůstu členů.
• Pojištění autorizovaných osob
Pojišťovací makléř, firma GrECo JLT Czech
Republic s.r.o., přednesl zprávu o stavu
průběhu škodních událostí v období od
1. ledna 2011 do 17. května 2016.
• Uznávání odborných kvalifikací v zemích EU
Představenstvo schválilo novelu směrnice
a formulářů pro uznávání odborné kvalifikace
v zemích EU s účinností od 1. června 2016.
• Pozastavená autorizace
Představenstvo doporučuje v případě uložených razítek na oblastech skartovat razítka
těch členů, kteří mají autorizaci pozastavenou
déle než sedm let. Ekonomická komise vyčíslí
náklady na pozastaveného člena pro stanovení výše udržovacího členského poplatku.
• Různé
Členové řídicí komise celoživotního vzdělávání budou navštěvovat akce pořadatelů
a hodnotit jejich úroveň. Doporučený minimální počet přihlášených pro konání akce je
dvanáct osob.
Praha

České Budějovice
Plzeň

Karlovy Vary

Ústí nad Labem
Liberec

Hradec Králové
Pardubice
Brno

Ostrava

14 %

14%

Olomouc
Zlín

3%
3%

6%
6
%
6%
6%

3%
3%

6%
6%

33%%

5%

5%

Jihlava
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Nový zákon o veřejných zakázkách – ČKAIT
spolupracuje na některých metodikách (celkem
jich bude asi padesát až šedesát). Probíhá
školení veřejných zadavatelů. Bylo proškoleno
4000 osob. Zpracovává se soutěžní řád.
Probíhá jednání o novelách příloh k vyhlášce
č. 499/2006 Sb. Přílohu k liniovým energetickým stavbám připomínkuje Ing. Kliner.
Stále je cca devadesát nevyřešených rozporů
ministerstev ke stavebnímu zákonu.

Zasedání 15. září 2016
• Pojištění
Zájem o účast ve skupinovém připojištění AO
na škodu do 2 mil. Kč, respektive 5 mil. Kč,
projevilo zatím více než dva tisíce členů.
Oslovena byla proto ČSOB pojišťovna, aby
stanovila definitivní podmínky. Průběh škodních událostí je příznivý a neovlivní podmínky
stanovené smlouvou pro zvýšení ceny pojistného. Ty mohou být změněny pouze z důvodu
zvýšení počtu členů ČKAIT.
• Soutěžní řád ČKAIT
Soutěžní řád připravovala skupina osob
z komise ZZVZ. Návrh byl rozeslán k připomínkování a připomínky byly vypořádány.
• Rada pro podporu rozvoje profese (RPRP)
Rada zasedá dvakrát ročně a projednala aktualizace stávajících pomůcek a návrhy nových
pomůcek – např. srážkové mapy, slovník
techniky prostředí či vzorové smlouvy. Ing.
Jindřich Pater navrhl snížit počet členů RPRP
o členy, kteří se zasedání trvale neúčastní.
• Standardy výkonů
Společnou prací ČKAIT a ČKA vznikají standardy výkonů. Na posledním jednání bylo
domluveno rozdělení procent na jednotlivých
sedm výkonových fází. Stanovil se vzorec
průměrné hodinové sazby. ČKA vytvořila
přehledné a jednoduché check listy. Společná
kalkulačka časové náročnosti projektových
prací je publikována na webových stránkách
obou komor.
• Různé
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, informoval o připomínkování návrhu materiálu pro
vládu o zavedení BIM.
Předpis Správy železniční dopravní cesty uvá
dí, že AO v oboru pozemní stavby nemohou
projektovat stavby související s drahami. Informace bude podrobněji analyzována.
Předložena a schválena byla nová úprava rozsahu oboru mosty a inženýrské konstrukce.
Změna metropolitního plánu – Představenstvo ČKAIT doporučilo, aby se změnou

zabývala a plán připomínkovala oblast Praha.
Zákon o zadávání veřejných zakázek – je
platný od 1. října 2016, přičemž § 77 definuje
profesní způsobilost a bohužel obsahuje také
informaci, že pokud je zadavatel ze země,
kde není autorizace povinná, tak ji nemusí
mít ani v ČR.

Struktura členů ČKAIT podle stupně
autorizace v roce 2016
█
█
█

Inženýři
Rozdělení
podle stupňů autorizace
Technici
Stavitelé

77%
%

Zasedání 24. listopadu 2016
• Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2017
Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2017 je podkladem pro výroční zprávu ČKAIT za rok 2016
a bude předložen na Shromáždění delegátů
ČKAIT 25. března 2017. Z návrhu rozpočtu
na rok 2017 vyplývá, že i pro rok 2018 lze
navrhnout členské příspěvky ve stejné výši
jako dosud, tj. 3000 Kč za autorizovanou
osobu. Ve výsledném návrhu rozpočtu na
rok 2017 je navíc proti předchozím jednáním
zařazena položka týkající se oslav a materiálů
k 25. výročí založení ČKAIT ve výši 1 mil. Kč.
Očekává se schválení novely zákona
č. 360/1992 Sb., která zvyšuje poplatek při
přihlášení zájemce o autorizační zkoušky
z dosavadních 500 Kč na 3500 Kč a bude
mít kladný dopad na hospodaření ČKAIT
(autorizované osoby nebudou doplácet na
nové uchazeče).
Ekonomická komise projednala a předložila
Představenstvu ČKAIT návrh úpravy textu
ekonomických pravidel ČKAIT, související
s pojištěním AO, vztahu ČKAIT a člena v této
oblasti. Přidání nového článku č. 9 představenstvo schválilo.
• Hospodaření INFORMAČNÍHO CENTRA
ČKAIT s.r.o.
Výsledky hospodaření IC ČKAIT s.r.o. jsou
podle bilance k 31. říjnu 2016 ziskové. Zatím nejvíce ztrátovou položkou je vydávání
elektronického časopisu Energeticky soběstačné budovy. Jednatelé IC ČKAIT s.r.o.
budou jednat s partnery, kteří se na vydávání
časopisu podílejí, jak dále u tohoto časopisu
pokračovat.
Jednatelé IC ČKAIT s.r.o. předložili návrh
finančního plánu na rok 2017. Předpokládá
se vyšší celkový obrat, než bylo v plánu na letošní rok, a to o cca 4,5 mil. Kč s ohledem na
skutečné hospodaření v roce 2016.
• Připojištění autorizovaných osob
ČSOB pojišťovna připravila návrh dodatku
k pojistné smlouvě.
• PROFESIS
Představenstvo pověřilo předsedu ČKAIT
k podpisu smlouvy s firmou Grand-soft-

35
%
35%
58 %
58%

ware, s.r.o., na zajišťování právních předpisů
on-line do systému PROFESIS a na provoz
systému PROFESIS.
• Různé
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno se plánuje na 25. dubna 2017.
Inženýrský den na téma Návrat života do
historických center měst proběhne v Brně
26. dubna 2017 v rámci veletrhu IBF.
Do veletrhu FOR ARCH 2017 vydá IC ČKAIT
s.r.o. almanach o činnosti Komory k výročí
25 let činnosti ČKAIT. Komisi pro přípravu
publikace tvoří Ing. Pavel Štěpán, Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Pavel Křeček, Ing. Šárka
Janoušková a Ing. Jan Korbel.
Setkání V4 se letos uskuteční 5. až 8. října
v Zaječí.
Memorandum stavebních fakult k přechodu na
studijní programy, které se nečlení do oborů,
podepsali předseda a 1. místopředseda ČKAIT
spolu s děkany stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB – TU v Ostravě.
Ing. Radim Loukota informoval o stránkách
www.cenyzaprojekty.cz na oceňování projektových a inženýrských prací.
Redakčně kráceno a upraveno.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT
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Z jednání Dozorčí rady ČKAIT v roce 2016
V průběhu roku 2016 řešila Dozorčí rada ČKAIT 55 podání, z nichž zatím šestnáct bylo předáno ke Stavovskému soudu ČKAIT.
Dozorčí rada ČKAIT se v loňském roce
sešla celkem šestkrát. Dozorčí komise se
sídlem v Praze a Brně, ustanovené dozorčí
radou jako její pomocné orgány, zasedaly
každá dvanáctkrát. Obě dozorčí komise se
zabývaly hlavně šetřením podnětů a stížností,
podaných k ČKAIT na autorizované osoby
(AO). Řešily problematiku související s podanými stížnostmi a přijímaly závěry i usnesení
k jednotlivým kauzám.
V průběhu roku 2016 pokračovali členové dozorčích komisí v oblastech v systematickém dohledu nad činností autorizovaných
osob, zejména formou kontroly deníků autorizovaných osob (DAO). Zpoplatněním výdeje
nového DAO po nahlášení jeho ztráty (ztráta
byla často oznámena až před kontrolou DAO,
nebo při disciplinárním šetření stížnosti)
výrazně ubylo nahlášených ztrát DAO.
Členové dozorčí rady a dozorčích
komisí se také účastnili kontrol oblastních
kanceláří Komory.
V roce 2016 proběhlo i společné výjezdní zasedání dozorčí rady, obou dozorčích
komisí a Stavovského soudu ČKAIT v Praze.

Na svých pravidelných zasedáních dozorčí
rada koordinovala práci obou dozorčích
komisí, prováděla vlastní disciplinární šetření v případech odvolání, řešila další úkoly
a přijímala závěry a usnesení.

Co se prošetřovalo v roce 2016
• V některých složkách projektové dokumentace, která je předmětem stížnosti, jsou
zmenšené kopie autorizovaných výkresů.
Některé přílohy nejsou autorizované, některé
přílohy jsou v angličtině.
• AO v průběhu stavby vydala několik verzí
výkresů – všechny verze výkresu jsou se
stejným datem bez popisu změny.
• Podle projektu zděného domu se realizovala dřevostavba bez toho, že by tuto změnu
stavby před jejím dokončením předem

povolil stavební úřad, což nakonec vyústilo
v rozhodnutí, aby byla stavba odstraněna.
• Přišla stížnost na provedení stavebního dozoru
AO – ležatá kanalizace v RD je realizována bez
spádu a zasypání schválila AO zápisem do stavebního deníku. AO kanalizaci před zasypáním
neviděla a spolehla se na otce stěžovatelky,
tj. neautorizovanou osobu, a dále netrvala na
doložení tlakové zkoušky kanalizace.
• Po dopsání předtištěného DAO se objevují
zápisy na volných listech.
• Podle sdělení stěžovatele – stavebního úřadu městyse – stěžovaný podává opakovaně
obdobně nevyhovující projekty, které zásadně
nesplňují požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
předseda Dozorčí rady ČKAIT

Dozorčí rada ČKAIT má devět členů a je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.
Předsedou Dozorčí rady ČKAIT je prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Do kompetence
dozorčí rady patří kontrola hospodaření Komory, kontrola plnění usnesení, dohled nad
činností autorizovaných osob, dodržování povinností daných zákonem č. 360/1992 Sb.
i řešení odvolání stěžovatelů na autorizované osoby.

Stavovský soud ČKAIT
V letech 2011–2016 řešily disciplinární senáty Stavovského soudu ČKAIT (dále StS) celkem 139 žalobních návrhů
(nejčastěji v oboru pozemní stavby) v tzv. profesních kauzách a přibližně tisíc tzv. neplatičů.
Vznikem profesních Komor přenesl stát
část svých pravomocí také na ČKAIT (dále Komora). Z autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.
vyplývá pro Komoru povinnost garantovat
vysokou úroveň činnosti autorizovaných osob,
a to nejen při výkonu vybraných činností.
Převzetím návrhu Dozorčí rady ČKAIT
(dále DR) na zahájení disciplinárního řízení
StS je zahájeno disciplinární řízení, vedené
prostřednictvím disciplinárních senátů StS
v souladu s interními řády Komory. Nařízené
ústní jednání probíhá za účasti disciplinárně
obviněné osoby (dále DO) a zástupců DR.
Jednání je neveřejné, pořizuje se z něj proto20

kol a končí zpravidla výrokem o prokázané
(ne)vině, resp. (ne)uděleném disciplinárním
opatření. Následně obdrží DO poštou nebo
datovou schránkou písemné vyhotovení
rozhodnutí s podrobným zdůvodněním.
Ve stanovené lhůtě lze prostřednictvím
StS podat odvolání proti rozhodnutí k Představenstvu ČKAIT. Představenstvo může
napadené rozhodnutí pouze zrušit nebo
potvrdit, nikoliv však měnit. Stanovisko představenstva jako kontrolně odvolacího orgánu
je konečné a nelze se již proti němu v rámci
Komory dále odvolat. Výkon disciplinárních
opatření potom zajišťuje kancelář Komory.

StS v rámci disciplinárního řízení samozřejmě zachovává nestrannost, zároveň se vždy
snaží v maximální míře respektovat i stavovské
a sociální zájmy DO z řad svých kolegů. V případě,
že je v předmětné věci proti DO již vedeno trestní
řízení, disciplinární řízení se přerušuje. Pokud se
jedná o první pochybení malé závažnosti, disciplinární opatření se většinou, i přes prokázanou
vinu, neukládá. Rozsah možných disciplinárních
opatření stanoví § 20 zákona č. 360/1992 Sb.
Řešená disciplinární provinění jsou v zásadě
dvojího druhu: jednak profesní (odborná, etická),
nebo se jedná o neuhrazení členského příspěvku
k 31. březnu kalendářního roku.
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Problematická je dodatečná
legalizace černých staveb
Je zajímavé, že mezi nejčastěji řešená
pochybení autorizovaných osob stále patří
problematika související s dodatečnou legalizací menších nepovolených (černých)
staveb. Jedná se většinou o technicky či majetkoprávně komplikované kauzy (sousedské
spory), kde si některý z účastníků stavebního
řízení snaží kompenzovat svoji frustraci
stížností, jak jinak, na úkor jediné zúčastněné
autorizované osoby – nejčastěji projektanta,
ale i osob odpovědných za odborné vedení
stavby. Pravděpodobná je také snaha opatřit
si zdarma podklady pro eventuální pokračování sporu u obecného soudu. Také dokumentace pro dodatečné stavební povolení (DSP)
musí formálně splňovat podmínky vyhlášky
č. 499/2006 Sb., respektovat katastrální

hranice, požární a hygienické předpisy apod.
Téměř pravidlem v předmětných případech je
absence průzkumů či nedodržení podmínek
správců inženýrských sítí.

Průzkum podle archivu nestačí
Pochybení DO lze často nalézt také
v přehnané snaze vyhovět nereálným požadavkům klienta za každou cenu nebo ve
využití archivních podkladů bez ověření na
staveništi – tedy v celkovém podcenění
zakázky. Stěžovatelem, ale i samostatným
zdrojem nepříjemností jsou občas místně
příslušné stavební úřady, jejichž činnost však
nepřísluší StS hodnotit.

vedení deníku autorizované osoby (mj. chybí
stupeň dokumentace) a stavebního deníku,
neoprávněné používání razítka (statika,
technici), neplacení členských příspěvků
a formálně bezesmluvní vztah (ústní objednávka). Při posuzování složitých odborných
provinění se rozhodování StS opírá také o vyžádané posudky nezávislých odborníků z řad
autorizovaných osob. Odborné pochybení se
vyskytuje často v kombinaci s pochybením
etickým. Extrémním samostatným případem
porušení etiky byla nedávná stížnost vedoucí
stavebního úřadu na autorizovaného inženýra, který svoji nespokojenost řešil e-mailem,
doslova nabitým nepublikovatelnými výrazy...

Nesprávné vedení deníku

Ing. Jan Korbel
předseda Stavovského soudu ČKAIT

Z hlediska četnosti stěžovaných pochybení je dále nutno uvést i nesprávné

Autorizační rada ČKAIT
Autorizační rada ČKAIT (AR) byla jmenována pro funkční období od 1. července 2014 do 1. července 2017, tedy na
tři roky. AR zasedá jednou za měsíc, a to podle potřeby i během letních prázdninových měsíců.
Návrh na jmenování AR v souladu se
zákonem č. 360/1992 Sb. předložila ČKAIT již
v souladu s vládním usnesením o posílení dohledu státu nad profesními komorami, jehož
zpracovatelem a předkladatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a jehož obsahem
a cílem je, aby profesní komory měly silnější
zastoupení státní správy ve svých orgánech.
Toto rozhodnutí mělo vliv na personální
složení AR, kde ke stávajícím zástupcům
orgánů státní správy byli nominováni další,
a to z Ministerstva zemědělství, Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy,
Ministerstva životního prostředí a z České komory architektů. Předsedou AR je
Ing. Miroslav Najdekr, CSc., který je zároveň
garantem oboru statika a dynamika staveb.
Ve vlastní pracovní činnosti AR nadále
zůstává zachován systém garantů pro jednotlivé obory, který se plně osvědčil v minulosti,
a nebyl tudíž důvod ke změně tohoto organizačního modelu. Z dosavadní zkušenosti
musíme zmínit práci kolegů ze státní správy,
kteří se pravidelně jednání účastní a zatím se
jeví jako velký přínos pro jednání AR, zejména
při řešení komplikovaných rozhodnutí. Pokračujeme v dohledu nad zkušebními komisemi

a jejich přístupem k hodnocení uchazečů
o autorizaci. Zde se projevuje absence zástupců z realizační činnosti, kteří by více přiblížili
obsah pohovorů s uchazeči o autorizaci před
zkušebními komisemi směrem k aktuální
praxi ve stavební činnosti. Bohužel v získávání
zkušených odborníků z praxe nejsme úspěšní.
Na základě namátkové kontroly bylo zjištěno,
že publikaci Rozdílová zkouška, vydaná AR, úspěšně používají zkušební komisaři. Pokládané otázky
jsou v souladu s touto publikací a jsou zaznamenávány do zkušebních protokolů. Publikace byla
revidována a rozšířena o obor městské inženýrství
za účasti zástupce České komory architektů.

Funkci tajemnice dlouhodobě zajišťovala Ing. Lenka Zimová a svou práci dělala
dobře, neboť vyhodnocování agendy AR
vyžaduje hluboké odborné znalosti a zejména
zkušenost v hodnocení obsahu dokumentů,
které předkládá tajemníce radě. AR uvítala
vytvoření nového Střediska autorizací, které
Ing. Zimová v roce 2016 vedla.
Dalším úkolem, který rada řešila v hodnoceném období, byla analýza současného stavu
rozsahu působnosti autorizovaných osob
s cílem současný stav vyhodnotit a na základě
výsledků připravit novou obsahovou náplň rozsahu činnosti autorizovaných osob. Tento úkol

Věk nově příchozích členů

Počet členů s více obory autorizace

█

do 40 let
40 ‒ 60 let
█ přes 60 let

█

█

█

5 oborů
4 obory
█ 3 obory

Věk nově příchozích členů

0%
0%

Počet členů s více obory autorizace

24%
24 %

230
230

do 40
40-60
přes 60

76%
76
%

35
35

55
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je splněn, zpracovaný dokument byl předložen
představenstvu ČKAIT a odsouhlasen.
Nadále platí požadavek, aby dokument
o odborné praxi uchazeče byl potvrzen
nejlépe dvěma autorizovanými osobami,
které působí v daném oboru, nebo přímým
nadřízeným, jenž je odpovědný za obsah
předložené odborné praxe, a nikoli útvarem,
který nemá odpovídající znalosti, aby mohl
takový dokument odpovědně potvrdit.
Podle návrhu garantů oborů jsou průběžně doplňovány zkušební komise pro

Z+i ČKAIT 1/17

autorizační zkoušky. V této souvislosti vyzývá
AR oblastní kanceláře k podávání návrhů na
zkušební komisaře z řad autorizovaných osob
v oblasti, která spadá pod jejich působnost.
AR má velmi dobrou zkušenost právě se zkušebními komisaři z řad odborníků, kteří jsou
aktivní a působí v současné stavební praxi.
Členové AR se v rámci výkonu své funkce účastní některých autorizačních zkoušek
s cílem získávat poznatky z práce zkušebních
komisí, které jsou následně předkládány
k diskusi na zasedání AR.

Pokračuje práce Legislativní komise AR,
která zajistila již čtrnácté vydání příručky pro
přípravu testů z legislativní části autorizační
zkoušky. AR touto cestou vyslovuje poděkování
za práci této komisi, jež po celou dobu aktualizuje vydávání výše uvedené publikace, kladně
hodnocené odbornou veřejností a uchazeči,
kteří se připravují na autorizační zkoušku.
Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
předseda Autorizační rady ČKAIT
Ing. Lenka Zimová, Autorizační rada ČKAIT

Hospodaření ČKAIT
Podle předběžných výsledků hospodaření dosáhla ČKAIT zisk na úrovni předchozích let, tj. ve výši cca 3 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet
představenstvem upraven s ohledem na
Cenu pojistného (4660 Kč do výše škody
na rok 2016 byl vyrovnaný, došlo v některých
zkušenosti z plnění rozpočtu loňského
2 mil. Kč a 8420 Kč do výše škody 5 mil. Kč)
kapitolách k úsporám, neboť příjmová část,
roku. Výsledné hospodaření v roce 2017
hradí každý zájemce zvlášť mimo členský
tvořená zejména členskými příspěvky, byla
je navrženo jako vyrovnané. Tento návrh
příspěvek na samostatný podúčet ČKAIT.
díky členům naplněna na 100 %. Výrazné
bude předložen k projednání a schválení
ČKAIT je výhradním vlastníkem
Složení
ČKAIT
podle
oborů týkajících
úspory byly
dosaženy
v položkách
na shromáždění delegátů 25. března 2017
a společníkem podnikatelského subjektu
###
### podíl
se odborných činností, a to i těch, které byly
v Praze. Nově zvolené představenstvo bude
INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Tato
Pozemní
stavby
###
### mít pro
49.1
určeny oblastem. Výsledky hospodaření buzačátek své činnosti úkol zabývat
společnost změnila v závěru roku 2016
Dopravní
stavby auditorem a připravíme
###
### se zkušenostmi
9.2
dou ještě prověřeny
ze skutečného hospodaření
osobu jednatele a ředitele, protože skončil
Vodohospodářské
stavby
###
###
8.6
daňové přiznání, které má být odevzdáno na
v uplynulých letech, a to hlavně v kapitole
svoji činnost Mgr. Jan Táborský a na základě
Mosty
a inženýrské konstrukce ###
### Odborné
3.0
finanční úřad nejpozději do 30. června 2017.
činnosti.
rozhodnutí Představenstva ČKAIT byla jme###
###
11.4
Technologická
zařízení staveb
ČKAIT má také připraven návrh
Výraznou položkou v hospodaření
nována na jeho místo Ing. Šárka Janoušková.
Technika prostředí staveb
###
###
11.6
rozpočtu na rok 2017, který musí být ještě
ČKAIT je každoročně platba za základní skuINFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. zajišťuje
Statika a dynamika staveb
###
###
3.2
pinové pojištění všech členů ČKAIT. Částka
obchodní činnosti, které nemůže ze zákona
Městské
inženýrství
###
0.4
Počet členů
podle autorizací v roce 2016 ###
dosahuje výše 9,5 mil. Kč a kryje pojistné
dělat ČKAIT, a také poskytuje servis v někteGeotechnika
###
###
1.3
█ Požární bezpečnost
█ Mosty a inženýrské
události jednotlivých autorizovaných osob
rých činnostech pro ČKAIT. Od roku 2016
Zkoušení
a diagnostika
staveb ###
###
0.3
staveb 1,5 %
konstrukce 3 %
do výše 250 000 Kč. Vzhledem k tomu, že
je také vydavatelem časopisu Stavebnictví.
█ Zkoušeníbezpečnost
Požární
###
1.5
a diagnosti- █ Vstaveb
odohospodářské ###
se
v
posledních
letech
ze
strany
našich
Představenstvo mělo záměr, aby se IC stalo
ka staveb 0,3 %auditorství
stavby 8,6 %
Energetické
###
###
0.2
█ Geotechnika 1,3 %
█ Dopravní stavby 9,2 %
členů ozývaly hlasy, proč není pojistná
vydavatelským domem ČKAIT. Nyní již vydává
Stavby
pro plnění funkce lesa
###
###
0.2
█ Městské inženýrství 0,4% █ Pozemní stavby 49,1 %
částka vyšší, provedla ČKAIT v roce 2016
Zprávy a informace ČKAIT, Tepelnou ochranu
█ Statika a dynamika
█ Stavby pro plnění ###
###
100.0
průzkum mezi všemi členy, zda mají zájem
budov a Energeticky soběstačné budovy.
staveb 3,2 %
funkce lesa 0,2 %
█ Technika prostředí
█ Energetické
o pojištění do výše škody 2 mil. nebo 5 mil.
Předběžné výsledky hospodaření při obratu
staveb 11,6 %
auditorství 0,2 %
Kč v rámci sjednaného skupinového pojišcca 21 mil. Kč v roce 2016 hovoří o zisku.
█ Technologická zařítění.
Na
základě
zájmu
o
tento
další
způsob
Přesné údaje budou známy po dokončení
zení staveb 11,4 %
0,3 %
skupinového pojištění byl proto od roku 2017
roční výsledovky a rozvahy hospodaření
1,5 %
1,3 %
sjednán prostřednictvím pojišťovacího maka následného prověření auditorem. Výsledky
0,2 %
0,4 %
léře dodatek k pojistné smlouvě. Do něj byl
hospodaření projednává a schvaluje předstaPozemní
stavby
Dopravní stavby
0,2 %
3,2 %
zakotven další možný způsob skupinového
venstvo v působnosti valné hromady této
11,6 %
49,1 %
Vodohospodářské stavby
Mosty a inženýrské
pojištění našich členů, tzv. zvýšené skupinové
konstrukce společnosti s ručením omezením. Na činnost
pojištění
na
způsobené
škody
do
výše
2 mil.,
INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. včetně
11,4 %Technologická zařízení staveb
Technika prostředí staveb
resp. 5 mil. Kč. Toto pojištění je pro některé
hospodaření dohlíží dozorčí rada ustavená
Statika a dynamika staveb
Městské inženýrství
obory výrazně levnější, než měly individuálně
Představenstvem ČKAIT.
Geotechnika
Zkoušení a diagnostika staveb
sjednané dosud. Systém zařazování zájemců
Požární
Energetické
auditorství
z řadbezpečnost
našich členů jestaveb
otevřený a je možné
se
Ing. František Mráz
3%
Stavby
pro
plnění
funkce
lesa
8,6 %
k němu přihlásit kdykoliv v průběhu roku.
místopředseda ČKAIT
9,2 %
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Shromáždění delegátů ČKAIT bude volební
Oblastní valné hromady letos navrhovaly nejen své zástupce na shromáždění delegátů, ale i kandidáty do
představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu. Shromáždění delegátů se uskuteční 25. března 2017 v hotelu
Pyramida v Praze 6, kde budou vyhlášeny i výsledky letošní Ceny Inženýrské komory.
Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 5. do 26. ledna
2017 a potvrdily, že ČKAIT je stabilní ekonomicky i organizačně. Oblastních valných
hromad se pravidelně účastnili představitelé orgánů ČKAIT, aby informovali členy
o aktuálním dění a službách, které jsou jim
nabízeny. Připomínalo se i 25. výročí vzniku
ČKAIT a upozorňovalo se na připravované
vydání almanachu, ve kterém by se oblasti
měly prezentovat.
Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení
obvykle zmínil stavební zákon a informoval
o stavu projednávání jeho novely, při níž se
podařilo zabránit ustanovení experta na statiku. Tato činnost musí podléhat autorizaci.
Mluvil o trvalé snaze ČKAIT prosadit změny,
které by přinesly opravdové zjednodušení
výstavby. V autorizačním zákonu se podařilo
vyjasnit postavení techniků. Vyzdvihoval
důležitost zavádění BIM do stavebnictví
od projektových prací až po provoz staveb,
zejména v dopravních stavbách, kde se jeví
největší možnost úspor při realizaci. Dále
informoval o mírně přebytkovém rozpočtu
Komory za rok 2016 a o návrhu vyrovnaného

rozpočtu na rok 2017. Ing. Jindřich Pater
informoval o publikacích ČKAIT, o PROFESISu, který považuje za velmi užitečný a ve
kterém budou smlouvy potřebné v projektové
i realizační činnosti. Veškeré dokumenty si AO
mohou stáhnout. Upozornil na Cenu Inženýrské komory, která byla letos obeslána velmi
nízkým počtem návrhů. Je škoda, že kolegové
nechtějí prezentovat svou práci.
Mezi hosty oblastních valných hromad
také pravidelně vystupoval ředitel Kanceláře
ČKAIT Praha Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., který
informoval o činnosti kanceláře a připomněl
služby Komory pro členy: on-line normy,
EET, PROFESIS, právní poradnu, vydávání
publikací a časopisů atd.
Mgr. Jakub Doležel a Ing. Petra Bartoníčková, zástupci pojišťovacího makléře,
firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o.,
připomněli postup vypořádání pojistné
události. Ing. Bartoníčková upozornila na
skutečnost, že AO končí odpovědnost za
svou činnost až smrtí.
Ing. Markéta Kohoutová
šéfredaktorka Z+i ČKAIT

Kuloárové diskuse a setkání jsou neodmyslitelnou součástí oblastních valných hromad (foto: Ing. Anežka Najdekrová)

Návrh kandidátů dozorčí rady
(počet volených členů orgánu: 9)
OK Brno:
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
OK Jihlava – Ing. František Kavina
OK Hradec Králové – Ing. Vlastimil Klazar
OK Karlovy Vary – Ing. Martin Šafařík
OK Ostrava:
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Ing. Vlastimil Šmiřák
OK Plzeň – Ing. Petr Bureš
OK Praha:
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
OK Ústí nad Labem – Mgr. Ing. David Jedinák
OK Zlín – Ing. Ladislav Smola
Návrh kandidátů stavovského soudu
(počet volených členů orgánu: 11)
OK Brno:
Ing. Miroslav Klos
Ing. Josef Luňáček
Ing. arch. Zdena Umlášková
OK Hradec Králové – Ing. Vítězslav Bezpalec
OK Jihlava – Ing. Pavel Hořejší
OK Karlovy Vary – Ing. Michal Odvody
OK Liberec – Ing. Jaroslav Urban
OK Olomouc – Ing. Zdeněk Tomek
OK Ostrava – prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
OK Plzeň – Ing. Josef Kubr
OK Praha:
Ing. Jiří Knob
Ing. Jan Korbel
Ing. Milan Skyva
OK Ústí nad Labem – Ing. Bc. Josef Dvorský
OK Zlín – Ing. Petr Chytil
Návrh kandidátů představenstva
(počet volených členů orgánu: 15)
OK Brno:
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Ing. František Mráz
Ing. Pavel Pejchal, CSc.
OK České Budějovice – Ing. František Hladík
OK Hradec Králové:
Ing. Jiří Hájek
Ing. Jan Chaloupský
OK Jihlava – Ing. Karel Vaverka
OK Karlovy Vary – Ing. Svatopluk Zídek
OK Ostrava:
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Jindřich Pater
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
OK Pardubice – Ing. Radim Loukota
OK Plzeň – Ing. Robert Špalek
OK Praha:
Ing. Ladislav Bukovský
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Ing. Pavel Křeček, FEng.
Ing. Vladimíra Špačková
Ing. Michael Trnka, CSc.
OK Ústí nad Labem:
Ing. Josef Filip
Ing. Martin Mandík
OK Zlín – Ing. Jaroslav Valkovič

23

valné hromady oblastí ČKAIT

Z+i ČKAIT 1/17

Brno diskutovalo uznávání cizích autorizací
Brněnská oblast ČKAIT organizovala valnou hromadu svých členů 19. ledna 2017 v prostorách hotelu Avanti
v Králově Poli za účasti 136 členů z celkového počtu 4405 AO (3 %).
Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois
Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení
doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou
všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě.
Dále předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček
seznámil všechny s děním v ČKAIT v uply-

nulém roce a s připravovanými aktivitami
v letošním roce. Prof. Ing. Miloslav Novotný,
CSc., místopředseda Dozorčí rady ČKAIT,
přednesl a komentoval zprávu dozorčí rady.
Návrhy činnosti oblasti ČKAIT Brno na rok
2017 přednesla Ing. Svatava Henková, CSc.

Součástí jednání bylo přednesení návrhu činnosti oblasti a v závěru návrhu usnesení z jednání
(foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Valné hromady se také účastnili
hosté z Prahy v čele s předsedou ČKAIT
Ing. Pavlem Křečkem, ředitelem Kanceláře
ČKAIT Ing. Radkem Hnízdilem, Ph.D., poradkyní předsedy Marií Báčovou, vedoucí
Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
Ing. Dominikou Hejdukovou, vedoucí
Střediska autorizací Ing. Lenkou Zimovou
a vedoucí propagace ČKAIT Mgr. Soňou
Rafajovou. Dále na valné hromadě byli přítomni prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
1. místopředseda ČKAIT a předseda
brněnské oblasti, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, a Ing. František Mráz,
místopředseda ČKAIT.
V rámci diskuse Ing. František Peléšek seznámil účastníky se založením Unie
mostařů České republiky. Další dva členové
(Ing. Radek Molák a Ing. Radovan Hrnčíř)
diskutovali na téma uznávání autorizací
v ČR cizím osobám a porovnání s podobnými
procesy v zahraničí.
Ing. František Mráz
zástupce předsedy oblasti ČKAIT Brno

České Budějovice se zaměřují na vzdělávání
Oblast České Budějovice zorganizovala valnou hromadu svých členů 11. ledna 2017 v prostorách Clarion Congress
Hotelu v Českých Budějovicích za účasti 125 členů z celkového počtu 1720 (7,3 %).
Po organizačních náležitostech
přečetl předseda oblasti Ing. František
Hladík zprávu o činnosti výboru oblasti
a oblastní kanceláře Komory za rok 2016,
představil také plán činnosti a rozpočet.
Vzpomenul rovněž všechny organizace,
se kterými oblast spolupracuje, a poděkoval přítomným zástupcům za účast
i spolupráci. Kromě jmenovitých činností
zajišťovaných Komorou byla také přečtena
zpráva dozorčí rady.
Ze zprávy předsedy oblasti o činnosti výboru a oblastní kanceláře vyplynulo,
že v rámci CŽV bylo v roce 2016 zorganizováno patnáct akcí, jichž se zúčastnilo
celkem 416 autorizovaných osob: sedm
24

seminářů (183 účastníků), sedm exkurzí
a výstav (137 účastníků), jedna prezentace firem (96 účastníků).

Z nejzajímavějších exkurzí
Dálnice D3 a stavba IV. železničního
koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí –
Š evětín je v jihočeském kraji stále velmi
diskutovaným problémem, nejen z hlediska čistě technického, ale i z hlediska
stále se prodlužující lhůty výstavby propojení krajského města České Budějovice
s Prahou a dále na Rakousko. Rozsah
prací a rozlohy staveniště jsme si plně
uvědomili až při pohledu shora z výšky
55 m z horní plošiny obilního sila, které se

nachází mezi dálnicí D3 a IV. železničním
koridorem. Exkurzi navrhl předseda jihočeské pobočky UMČR (Unie mostařů České republiky) Ing. Josef Pumpr. Exkurze
se uskutečnila 20. září 2016 a zúčastnilo
se jí 51 účastníků.
Ve dnech 27.–30. října 2016 se
uskutečnila odborná exkurze s prohlídkou
zajímavých staveb technických a kulturních památek severní Moravy a Slezska.
Prohlédli jsme si národní kulturní památku
Důl Hlubina v Dolních Vítkovicích. Odborný výklad nám poskytl Ing. Milan Šraml,
a utorizovaný inženýr, který společně
s arch. Josefem Pleskotem přestavbu
(revitalizaci) Dolu Hlubina a Žofínské
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hutě připravil a celé přestavby se aktivně
zúčastnil. Z jednotlivých výrobních a sociálních objektů byla vytvořena kulturní,
společenská a vzdělávací centra.
Navštívili jsme také přečerpávací
vodní elektrárnu Dolní stráně, která patří
do skupiny ČEZ a vyznačuje se třemi
významnými parametry: má největší
reverzní vodní turbínu v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW, je to elektrárna
s největším spádem v ČR (510,7 m) a je
vodní elektrárnou s největším instalovaným výkonem v ČR 2 × 325 MW.
Absolvovali jsme prohlídku podzemního
díla včetně podzemní haly o rozměrech
87,5 × 25,5 × 50 m a vrcholové vodní
nádrže. Odborné exkurze se zúčastnilo
33 autorizovaných osob.
Každoroční společnou závěrečnou
akcí ČSSI a ČKAIT je adventní setkání, jež
bylo tentokrát spojené s odbornou exkurzí
do rekonstruovaných klášterů v Českém
Krumlově. Z dřívějších klášterů klarisek
a minoritů se stalo středisko kulturních
a vzdělávacích akcí, prezentující někdejší
život a umění nejen v klášterech, ale
i řemeslný život tehdejší doby. Atraktivní
program přilákal 17. prosince 2016 celkem
74 účastníků.
Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

Při odborné exkurzi se účastníkům nabídl pohled z horní plošiny sila na rozestavěnou část D3 v úseku Veselí nad
Lužnicí – České Budějovice (foto: Ing. František Hladík)

Připravované odborné semináře oblasti České Budějovice
16. března

BOZP

12. a 13. dubna

DŘEVOSTAVBY Volyně

13. dubna

BIM – zkušenosti z praxe

26.–29. dubna

Stavební veletrhy Brno

18. května

Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků
a jejich posouzení podle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení
ocelových styčníků a kotvení.

15. června

Jak být úspěšný při získávání stavebního povolení u stavebního úřadu

Hradec Králové vyzývá k vyšší účasti
Oblast Hradec Králové zorganizovala valnou hromadu svých členů 3. ledna 2017 v malém sále Kongresového centra
Aldis v Hradci Králové za účasti 86 členů z celkového počtu 1932 (4,5 %).
Valné hromady se zúčastnilo pouze
4,5 % členů oblasti. Bude příští rok valná
hromada oblasti u kulatého stolku v kavárně?
Přitom o té předcházející jsme psali, že: Mnoho z těch 1804 členů, co v roce 2015 nepřišli
na svoji valnou hromadu, pravděpodobně dění
v Komoře nezajímá. Nezájem ale 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 bouřku. Doufám, že za
rok, konkrétně již 3. ledna, si vše povíme.
Celý rok členové naší oblasti přemýšleli,
co by chtěli změnit, co se jim na Komoře nelíbí, jak by měla Komora vystupovat a chránit
zájmy autorizovaných osob, až zapomněli na
valnou hromadu a dostavili se na ni v počtu
o čtyřicet členů nižším. Nebo nízký zájem
o valnou hromadu znamená nezájem o dění
v Komoře, autorizované osoby berou povinné
členství jako nutné zlo, dávají přednost řešení
problémů pracovních či rodinných, Komora je

u nich až na posledním místě? Také to může
znamenat, že vše je v pořádku, že není co měnit, že takto si představovali funkci a postavení
Komory. Pokud bude klesající trend účasti
nadále pokračovat, může být opravdu některá
z dalších valných hromad u stolku v kavárně.

Počet členů začíná stagnovat
Kancelář oblasti si asi před třemi
roky dala nikde nepsaný závazek – do
roku 2020 mít v oblasti 2020 registrovaných členů. V době, kdy závazek vznikl,
byla vysoká pravděpodobnost, že bude
splněn, ale průběh roku 2016 znamená
jeho ohrožení, neboť došlo k navýšení
25
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pouze o dvě autorizované osoby (přihlášku podalo 56 osob, ve stejném období
zaniklo členství devíti osobám, autorizace
byla pozastavena třinácti osobám, šest
osob zemřelo, j edna se přestěhovala
do jiné oblasti a 25 osob zatím nebylo
prozkoušeno). Za minulý rok se také
zvýšil průměrný věk registrovaných členů
v oblasti – v roce 2013 činil 51,9 roků,
vloni to bylo 55,3 roků. Z uvedených údajů vyplývá, že ve 25. roce své existence
je Komora na vrcholu, co se týče počtu
členů, a v dalších letech bude počet členů
stagnovat, nebo se dokonce snižovat. Stárnutí populace a členů Komory bylo jedním
z témat hlavního referátu předsedy oblasti
na valné hromadě. Tím dalším byly nastávající volby do vrcholných orgánů Komory.

Vysoký věkový průměr členů
orgánů Komory
Pro osvěžení paměti jsem ve svém
archivu vyhledal materiály ze shromáždění
delegátů z roku 2014 a v nich seznam tehdy
kandidujících autorizovaných osob. Ke svému
překvapení jsem tam nalezl i jedno zajímavé
číslo – průměrný věk tehdy zvolených členů
představenstva byl 62,7 roků, což znamená, že v letošním roce je jejich průměrný
věk 65,7 roků. Jeden z nejvyšších orgánů
Komory by měl být sestaven vyváženě se
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zachováním kontinuity, aby nemohlo dojít
k situaci, že najednou se dvě třetiny členů
představenstva rozhodnou skončit, dále nepokračovat a činnost Komory bude nejméně
jedno celé volební období stagnovat a hledat
svoje postavení mezi ostatními organizacemi
v oboru stavebnictví. Představenstvo je statutárním orgánem Komory a podle toho, jak
pracuje směrem navenek a zároveň směrem
dovnitř k autorizovaným osobám, je Komora
hodnocena partnery a zevnitř jejími členy.
Výbor oblasti se domnívá, že rozložení členů
představenstva má být takové, aby zkušení
členové předávali svoje zkušenosti a kontakty
těm novým, aby v případě nutnosti nebo při
pouhé generační výměně mohlo plynule dojít
k převzetí funkcí, aniž by se to projevilo ve
změnách názorů Komory nebo v jejím postavení ve sféře stavebnictví. Poslední možností, jak změnit věkovou strukturu a zbavit
představenstvo nálepky představenstva
důchodců, je letošní volba. Aby nenastala situace, že představenstvo po volbách zůstane
stejné, doplněné pouze o jednoho nebo
dva nové členy, je nutno příslušně upravit
volební kandidátku členů představenstva.

Jak efektivně sestavit návrh
kandidátů
Při diskusích o procedurálních krocích
kolem návrhu kandidátů pátral výbor oblasti

po správnosti v našich řádech a zjistil, že
v organizačním řádu je napsáno mimo jiné to,
že představenstvo svolává shromáždění delegátů a připravuje podklady pro jeho jednání.
Ve volebním a jednacím řádu je pak napsáno,
že orgán Komory, který svolává jednání, připraví návrh kandidátky do orgánů s počtem
kandidátů nejméně o třetinu vyšším, než je
počet volených členů orgánu. Z porovnání
výše uvedeného vyplývá, že představenstvo
si připravuje kandidátku samo na sebe. Hned
se škodolibě nabízí přirovnání, že „kapři si
svůj rybník sami nevypustí“ nebo že „větev
si nikdo sám pod sebou nepodřeže“. To však
určitě o našem představenstvu neplatí. Kdo
jiný než členové představenstva by měli mít
na mysli dobrý obraz Komory i potom, co za
tři roky skončí ve svých funkcích? Komu více
než členům představenstva by mělo ležet na
srdci fungování Komory po skončení jejich
volebního mandátu? Nicméně výbor oblasti
se domnívá, že do příštích voleb by tato anomálie, kdy orgán navrhuje sám sebe, měla
být z řádů zcela odstraněna, nebo alespoň
částečně omezena. Příští valná hromada
2018 je volební, rádi se s některými z vás
v příštím roce sejdeme jako s novými členy
výboru oblasti.
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové

Jihlava – proč stavebnictví nevzkvétá?
Oblast Jihlava zorganizovala valnou hromadu svých členů 4. ledna 2017 v Gotické síni radnice Jihlava za účasti
75 členů z celkového počtu 959 (7,3 %).
Rok 2016 skončil konstatováním, že se
české stavebnictví opět propadlo. V porovnání s rokem předchozím jde o snížení o 9 %.
Když se v současné době ekonomice daří
a veřejné pokladny jsou ochotny investovat,
proč stavebnictví nevzkvétá? Nevzkvétá
proto, že naše společnost zdola i shora
vytvořila legislativní prostředí, které nám
znemožňuje stavět. Jak je možné, že stavby,
na které byla schválena EIA v roce 2002,
ještě nestojí? Jak je možné, že připravovaná
trasa metra D v Praze nemá již vykoupené
pozemky na své budoucí stanice? Absence
ministerstva, které by „vyčistilo“ a napravilo
výše uvedené skutečnosti, jenom dokládá, že
situace není dobrá.
26

Spolupráce a vzdělávání
Již několik roků jsme vázáni smlouvou
o spolupráci mezi ČKAIT a KÚ Kraje Vysočina.
Velmi aktuálním prostorem pro spolupráci je
například problematika veřejných zakázek
nebo součinnost v posuzování kvality projektových prací, které Kraj Vysočina zadává.
Dohodli jsme s vedením HZS kraje parametry spolupráce a s vybranými kolegy –
statiky, dopravními odborníky, vodohospodáři
a dalšími – jsme vytvořili havarijní tým, který
spolupracuje s HZS v krizových situacích.
Cílem smlouvy o spolupráci se středními
školami je přiblížit školy současné praxi, propojit
zkušenosti a znalosti našich členů s potřebami
středních stavebních škol.

Oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem soutěže
Stavba Vysočiny. V loňském roce jsme se
rozhodli udělovat Cenu Inženýrské komory,
kterou za rok 2015 získal pasivní rodinný
domek vybudovaný v Telči.
Odborné semináře proběhly většinou v prostorách krajského úřadu. Několik seminářů jsme
uspořádali v přednáškové místnosti Střední školy
stavební v Jihlavě. Na všechny semináře jsme
zvali pracovníky krajského úřadu, stavebních
úřadů a zástupce středních stavebních škol.
Chceme vzájemně propojit prostor povolování
staveb s prostorem projektování, chceme, aby se
úředník stavebního úřadu a projektant vzájemně
pochopili a porozuměli svým procedurám.
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Valná hromada oblasti Jihlava se tradičně koná v Gotickém sále radnice (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Dne 5. dubna 2016 jsme uskutečnili
exkurzi do Univerzitního centra energeticky
efektivních budov v Buštěhradě. Zasvěceným
průvodcem nám byl prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Motivem exkurze do Bratislavy byl slogan
Bratislava 2016 – město, které již neznáme.
Pro přípravu exkurze jsme využili přátelských
osobních kontaktů. Volba průvodců padla
na dva kolegy, profesionály, Ing. arch. Jana
Fibingera a Ing. Jana Tomka. Jan Fibinger je
architekt, který spolupracoval při projektování
mnoha budov v Bratislavě, Jan Tomko je dopravák, kterému Bratislava vděčí za komunikace
v prezidentském parku, za lávku přes Moravu
z Děvínské Nové Vsi do Rakouska a za mnoho
dalších staveb. Díky této dvojici jsme navštívili
podařené stavby (například vysokopodlažní
bytové domy v Ružinově nebo Jižní Město), ale
také stavby problémové (halové garáže, které
se zřítily, nebo budovu bývalého ministerstva
zemědělství z devadesátých let, jejíž nosnou
konstrukci nelze opravit a bude demolována).
Právě takovéto exkurze mají obrovský výchovný
dopad na profesní kvalitu našich členů. Kdy je
možno si silněji uvědomit potřebu profesionality
a míru odpovědnosti projektanta a stavbyvedoucího? Je to v okamžiku, kdy stojí před
takto postiženou stavbou, poslouchá výklad
zasvěceného průvodce a v jeho slovech slyší:
nevhodná statická koncepce, chybný statický

výpočet, nekvalitně provedené ocelové hlavice
bezprůvlakového skeletu, škoda cca 1 mld. Kč,
odpovědnost, soud, vězení...
Těch dobře provedených staveb však bylo
naštěstí mnohem více. Namátkou je možno
jmenovat novou budovu letiště Bratislava –
Ivanka, nově vybudované nábřeží Dunaje
s obchodními centry, restauracemi a zelenými
plochami nebo památkářsky ošetřený hrad
Děvín nad soutokem Dunaje a Moravy. Na
mne však velmi pozitivně zapůsobila ocelová,
krásně zkonstruovaná lávka pro pěší (a sanitní
vozy) přes řeku Moravu z Děvínské Nové Vsi
do Rakouska. Silné emoce byly patrné hlavně
u pamětníků „železné opony“. Vždyť středem
toku řeky Moravy probíhala Rakousko-československá hranice a na této hranici ještě před
třiceti lety umírali lidé. A my jsme si šli do
Rakouska na „kafe“. Z ohlasů kolegů a kolegyň
je možno konstatovat, že exkurze do již lépe
známé Bratislavy plně splnila svůj účel.

Dostali jsme se do legislativní pasti
Uplynul rok 2016, rok krajských voleb, rok
usilovného projednávání novely stavebního
zákona, rok potupného dokončení dálnice D8 se
všemi smutně oslavnými ceremoniály. Stavebnictví se dostalo do legislativní pasti, s platným
stavebním zákonem souvisí 52 dalších zákonů,
s právě projednávanou novelou stavebního

zákona souvisí dalších 26 zákonů (někteří tvrdí,
že jich je přes 40). Stavební zákon se dotýká
sedmi resortů, čtyři resorty mají své stavební
úřady. Do stavebních procedur významně
vstoupil občanský zákoník, který posílil pozice
vlastníků pozemků, účastníků řízení a výrazně
zvýšil zapojení soudů do procesu povolování
staveb. Všichni víme, jak to může dopadnout,
když soudy budou povolovat stavby.
Řešení tohoto nedobrého stavu je jediné:
• z měnit kompetenční zákon ve smyslu
přeskupení kompetencí resortů a s cílem
zřídit ministerstvo výstavby (nebo například
veřejných prací);
• odebrat stavební úřady z kompetencí samospráv a resortů a zřídit Nejvyšší stavební
úřad ČR s působností po celé zemi;
• p o letošních parlamentních volbách prosadit do programového prohlášení nové vlády
úkol: připravit nový, jednoduchý a funkční
stavební zákon.
Nově zvolené Představenstvo ČKAIT dostane do vínku v rámci usnesení shromáždění
mnoho úkolů. Na prvním místě by však měl
být úkol prosazovat zřízení ministerstva výstavby a přípravu nového stavebního zákona.
Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti ČKAIT Jihlava
27
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Karlovy Vary se zabývaly neautorizovanými stavbyvedoucími
Oblast Karlovy Vary zorganizovala valnou hromadu svých členů 21. ledna 2017 ve společenském sále krajské
knihovny za účasti 69 členů z celkového počtu 888 (7,8 %) a dvanácti hostů.
K osvědčenému osvěžení průběhu
přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce
2016 patřilo promítání snímků, tentokrát
z 23. a dventního setkání, pořádaného
v C entru stavitelského dědictví NTM
v Plasích, z průběhu 21. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary
a jejích doprovodných programů a rovněž
filmů o stavbách oceněných Cenou Inženýrské komory. Podstatné z přednesené
zprávy o činnosti bylo konstatování, že
veškeré úkoly uložené valnou hromadou
pro rok 2016 byly splněny.

Z vystoupení hostů
Mezi hosty VH byli představitelé správních orgánů, odborných škol
a partnerských institucí. Z významných
hostů jmenujeme alespoň senátora PČR
a starostu Božího Daru Ing. Jana Horníka.
Partnerské a spolupracující organizace
reprezentovali Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS v ČR, Ing. Jaroslav
Korbelář, předseda oblastní pobočky
ČSSI. Valné hromady se zúčastnili i před-

stavitelé středních škol – PaedDr. Zdeněk
Hrdina, ředitel Střední průmyslové školy
stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
a Ing. Jan Kümmel, zástupce ředitele
Střední odborné školy stavební v Karlových Varech.

Role autorizovaného
stavbyvedoucího a technického
dozoru stavby
Ing. Jan Horník zdůraznil roli autorizovaného stavbyvedoucího i roli technického
dozoru stavby, který by měl být podle jeho
názoru rovněž autorizovanou osobou. Oba
jsou neocenitelnými pomocníky starostů,
kteří většinou nejsou v investiční výstavbě
odborníky. Uvedl příklady neodborného
rozhodování například při výběru levného,
nicméně pro naše klimatické poměry nevhodného materiálu pro kamenné dlažby.
Nabídl představitelům Komory spolupráci
s výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Informoval o dobré
spolupráci s NPÚ při snaze o zápis Hornické
kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na

Valná hromada uložila delegátům oblasti, zvoleným valnou hromadou k účasti na shromáždění delegátů,
aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení předseda ČKAIT
Ing. Pavel Křeček (foto: Jan Borecký)
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seznam světového dědictví UNESCO. O zápis
na stejný seznam usiluje rovněž Žatec jako
město chmele.

Stavba Karlovarského kraje
Ing. Anna Vlášková při příležitosti konání
valné hromady ČKAIT oficiálně vyhlásila
17. ročník soutěže Stavba Karlovarského kraje
a dále informovala, že v rámci Dnů stavitelství
a architektury Karlovarského kraje se uskuteční 8.–10. června 2017 již 22. mezinárodní
konference Městské inženýrství Karlovy Vary,
tentokrát na téma městský inženýr – městský
architekt. Dále proběhne 21. ročník soutěže
studentů 3. ročníků SPŠS. Vyvrcholením
Dnů stavitelství a architektury Karlovarského
kraje bude společenský večer v Karlovarském
městském divadle. I letos bude udělena Cena
Inženýrské komory pro stavbyvedoucího
a projektanta roku 2017 a cena Osobnost
stavitelství Karlovarského kraje 2017. Svoji
cenu předá rovněž časopis Stavebnictví.

Z diskuse
Nespokojenost nad přijetím směrnice
pro hostující členy ze zemí EU vyslovil
Ing. Pavel Šlapa. Hostující členové podle jeho
názoru nemusí prokazovat znalosti českého
právního řádu. Předseda Ing. Křeček mu
odpověděl v tom smyslu, že i hostující osoba
musí prokázat znalost právních předpisů, a to
v české řeči.
Ing. Radim Peterka upozornil na skutečnost, že pozvánky ke kontrole autorizačního
deníku jsou zasílány obyčejnou poštou a hrozí nebezpečí nedoručení.
Ing. Jiří Stehlík nesouhlasí s praxí, kdy
normy v zemi, kde je úředním jednacím jazykem čeština a slovenština, jsou vydávány
pouze v angličtině. Přitom angličtinu běžně
neovládají nejen partneři ve výstavbě, ale
ani pracovníci stavebních úřadů.
Jaromír Pešek doporučuje, aby se
hledal přísnější způsob pro ověřování
celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
a hledal se i způsob jejich trestání, pokud se ve smyslu autorizačního zákona
průběžně nevzdělávají. Dále upozornil
na skutečnost, že v mnoha případech
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obcházejí dodavatelské firmy stavební
zákon při skutečném výkonu funkce
stavbyvedoucího, kdy autorizovaná osoba, která fakticky stavbu neřídí, takzvaně
„překrývá“ funkci stavbyvedoucího, který,

ač není autorizovanou osobou, funkci
stavbyvedoucího fakticky vykonává. Toto
je umožněno zejména nekvalitním či vůbec nevykonávaným státním stavebním
dozorem pracovníky stavebních úřadů.

Závěr proběhl při neformálním osobním
setkání účastníků s hosty i vedením Komory.
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Liberec usiluje o větší zapojení členů
Valná hromada oblasti Liberec proběhla 26. ledna 2017 v multimediálním sále budovy Libereckého kraje za účasti
83 členů z celkového počtu 1015 členů (8,2 %).
Po organizačních záležitostech přednesl
předseda oblasti Ing. Karel Urban zprávu
o činnosti oblasti za uplynulý rok. Zprávu
o činnosti dozorčí rady přednesl Ing. Vladimír Moc, zprávu mandátové komise pak
Ing. Anna Jeníčková. Nakonec proběhla volba
delegátů a diskuse, v níž se hlavním tématem
stala problematika uznávání vzdělání cizích
státních příslušníků a uznávání kvalifikace
a také kvalita projekčních prací předkládaných stavebním úřadům.

Činnost výboru oblasti
Výbor oblasti pracoval v devítičlenném
složení a scházel se pravidelně v plánovaných termínech, desetkrát za rok. Výborové
schůze měly převážně 80 % účast. Na schůzích se probíraly přihlášky autorizovaných
osob, byly hodnoceny akce CŽV a další
aktuální témata. Při účasti na výborových
schůzích informoval Ing. Moc výbor o projednávaných stížnostech. Smutným faktem
zůstává, že převážným důvodem stížností
je ekonomická nedohoda. Výboru oblasti
jsou předkládány požadavky na připomínkování legislativních dokumentů.

Kontrola deníků členů ČKAIT
Ke kontrole činnosti autorizovaných
osob formou kontroly deníků autorizovaných
osob v rámci uplynulého roku bylo vyzváno
93 osob, dostavilo se jich 72. V kontrolách
bychom rádi překonali hranici 10 % zkontrolovaných autorizovaných osob oblasti za rok.
Záznamy o kontrolách, které byly pořizovány,
jsou uloženy v oblastní kanceláři. Při kontrolách deníku autorizované osoby skončilo
období tolerance deníku „bez záznamu“. Ze
záznamů má být čitelné, že autorizovaná
osoba nepřerušila svou odbornou činnost.
Přerušení na dobu delší než 5 let vede k pozastavení autorizace.

Novinkou pro obnovení autorizace je, že
Autorizační rada ČKAIT na svém 277. zasedání, konaném 11. ledna 2017, odsouhlasila
ustanovení pro osoby s pozastavenou žádostí, které si ji budou obnovovat: Autorizovaná
osoba s pozastavenou autorizací trvající déle
než 5 let doloží společně se žádostí o obnovení
autorizace přehled činností, které vykonávala
během pozastavení své autorizace. Zkušební
komise posoudí a rozhodne o rozsahu případného přezkoušení.

Celoživotní vzdělávání
V roce 2016 v působnosti OK proběhlo 9 akcí CŽV, jedna prezentace a dvě exkurze s celkovou účastí 300 osob. V rámci
CŽV pokračujeme ve spolupráci s ČSSI
a SPS v ČR v oblasti. Základem školení
jsou legislativa, praktické problémy staveb
a aktuální rozvojové aktivity v regionu. Navazujícími tématy jsou odborné přednášky
specialistů, které se zaměřují zejména
na nejčastější pochybení. Významným
partnerem ve školení je nám HZS Liberec,
stavební odbor kraje a impulzy ze stavebních úřadů.

Spolupráce s ostatními
organizacemi
Ve spolupráci s Regionálním stavebním
společenstvím, které působí uvnitř SPS
v Libereckém kraji, oblastní pobočkou ČSSI
a Libereckým krajem jsme organizovali další
ročník Dne Stavařů Libereckého kraje. Společným úsilím se snažíme stále vylepšovat
koncepci organizace DSA v Libereckém
kraji a posilovat jeho prestiž a důstojný
rámec. ČSSI i po obnově výboru v loňském
roce zůstává tradičním partnerem a svou
činností nám napomáhá v organizaci školení
CŽV. Spolupracujeme s ČSSI a Regionálním
stavebním společenstvím na další populari-

zaci stavebnictví a zvýraznění význačných
stavbařských osobností i historie naší oblasti.
Jednou takovou událostí v loňském roce
bylo 140. výročí založení liberecké stavební
průmyslovky.

Stavba roku Libereckého kraje
Ve spolupráci s krajským úřadem,
TU v Liberci, SPS v ČR a ČSSI se podílela
ČKAIT na organizaci 12. ročníku soutěže
Stavba roku Libereckého kraje 2016, která
byla uzavřena vyhlášením výsledků na
Dni stavbařů v sídle Libereckého kraje při
příležitosti DSA. Začlenili jsme se do Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, které je
součástí struktury Paktu zaměstnanosti
Libereckého kraje. Zajímáme se i o další formy spolupráce v poradních orgánech kraje.
Oblastní kancelář se též zabývá regulativy
stavění v oblasti Lužických, Jizerských hor
a Krkonoš.

Cíle pro další období
• Vytvořit základ kalendáře stavbařských
výročí v Libereckém kraji.
• Spolupracovat na projektu soutěž Stavba
roku Libereckého kraje (třináctý ročník).
• Zaměřit se na celoživotní vzdělávání.
V letošním roce bychom chtěli přitáhnout k malé skupince aktivních spolupracovníků další, kteří by nám pomohli
naplňovat stanovené cíle i dále rozvíjet naši
činnost v oblasti. Uvítali bychom i korespondenční spolupráci při připomínkování
návrhů zákonů, které se nám díky aktivitám
pražského vedení nyní dostávají do rukou.
Doufáme také ve vyšší účast na akcích,
které připravujeme.
Ing. Karel Urban
předseda oblasti ČKAIT Liberec
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Olomouc prosadila námitky proti územnímu plánu
Oblast Olomouc zorganizovala valnou hromadu svých členů 17. ledna 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci za účasti 109 členů z celkového počtu 1471 (7,4 %).
Kromě hostů z Magistrátu města O lomouc, Hospodářské komory ČR
v Olomouci, ČSSI, ČKA atd. se jednání zúčastnili také zástupci ČKAIT – předseda Ing.
Pavel Křeček, 1. místopředseda prof. Ing.
Alois Materna, CSc., MBA, místopředseda
Ing. Jindřich Pater, člen dozorčí rady Ing.
Vlastimil Šmiřák, ředitel Kanceláře ČKAIT
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., člen výboru oblasti
Ing. Miroslav Klos a pojišťovací makléři firmy
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Ze zprávy o činnosti
V rámci celoživotního vzdělávání
proběhlo jedenáct odborných akcí a dvě
odborné exkurze, a to ve firmě Fenix Group
v Jeseníku a ve víceúčelovém domě Sokolská v Olomouci.
Během Dne otevřených dveří
v Olomouckém kraji na stavbách a průmyslových odborných školách se OK zúčastnila
akcí na SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou
a SŠ stavební – Horstav v Olomouci s informacemi a materiály ČKAIT, které jsou pro
školu přínosem.
V současné době lze přihlašovat
stavby do soutěže Stavba roku 2016
Olomouckého kraje.

K návrhu územního plánu Olomouce
podala OK 27. listopadu 2013 první námitku
žádající nápravu pochybení v textové části,
opakovaně pak 3. dubna 2014. Rovněž
dopisem upozornila a vysvětlila pochybení
v návrhu ÚP všem zastupitelům města
před jeho odsouhlasením. I přesto byl ÚP
odsouhlasen v rozporu s právními předpisy.
V koordinaci s Legislativní komisí ČKAIT
Praha žádal předseda Ing. Křeček dopisem
ředitele odboru územního plánování MMR
o nápravu. Rovněž předseda písemně
žádal Magistrát města Olomouce a trval
na pořízení změny ÚP. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21. září 2016 vydal rozhodnutí, kterým ruší námi připomínkované
části územního plánu. Děkujeme zejména
předsedovi Ing. Křečkovi, který se do věci
vložil a velmi nám pomohl.
Ing. Vlastimil Šmiřák, člen Dozorčí rady
ČKAIT, přednesl výsledky kontroly na OK a informoval o činnosti DR ČKAIT Praha. Podal
informaci o stížnostech na AO a kontrole
deníku autorizovaných osob.

Plán činnosti pro rok 2017
• Zajistit CŽV na první pololetí a připravit
program na druhé pololetí.

• Spolupracovat s krajským úřadem a partnerskými organizacemi při přípravě soutěže
Stavba Olomouckého kraje 2016.
• Naplňovat smlouvu o spolupráci s krajským úřadem 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.
• Zajistit odbornou činnost ve spolupráci
s oblastní pobočkou ČSSI.
• Sledovat investiční akce v kraji a na
technicky zajímavé stavby zajistit exkurzi
v aktuálním čase.

Z diskuse
Ing. Milan Stejskal sdělil, že má velmi
rád úvodníky v komorových časopisech.
Přítomných se zeptal na jejich názor na
záměr, že stavební povolení bude vydáno
do třiceti dní.
Ing. Vladimír Michalička informoval
o připravovaných investicích města
Olomouce (stavby IIB – protipovodňová
opatření, rekonstrukce třídy 1. máje,
oprava střechy a krovu radnice a následně
i oprava fasády).
Ing. Jan Drábek poukázal na nedostatky ve využívání autorského a technického
dozoru. Vyzval k aktivitě členy ČKAIT o rozumné ceny v investiční výstavbě, považuje
za žádoucí vznik ministerstva stavebnictví,
nelíbí se mu postavení naší profese ve
společnosti.
JUDr. Eva Hyravá se vyjádřila k novele
stavebního zákona, v níž nevidí mnoho
nového. Urychlení povolovacího procesu
záleží také na stavebníkovi, který musí
být řádně připraven. Je nutné si uvědomit
trestně právní odpovědnost – nezákonné
rozhodnutí, což si stavební úřad musí
hlídat. Stavební úřad v Olomouci prochází
generační výměnou.
Ing. Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti ČKAIT Olomouc

Valná hromada v Olomouci se těší vysoké účasti členů (foto: Ing. Anežka Najdekrová)
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Ostrava připomíná 20. výročí stavební fakulty
Sto osmdesát autorizovaných osob (tj. 6,56 % z 2725 řádných členů) se účastnilo oblastní valné hromady ČKAIT
v Ostravě, která se konala 16. ledna 2017.
Jednání valné hromady, která se konala
ve společenském sále Domu kultury města
Ostravy, zahájil a zároveň řídil místopředseda oblasti Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Po zahájení a přivítaní 26 hostů a členů
představenstva v čele s předsedou ČKAIT
Ing. Pavlem Křečkem přednesl předseda
oblasti Ing. Svatopluk Bijok zprávu o činnosti
oblasti Ostrava za rok 2016 a zároveň seznámil
účastníky VH s navrženými kandidáty do představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu.
Poté následovalo již tradiční vystoupení hostů.
Tematické vystoupení starostky Třince
RNDr. Věry Palkovské seznámilo přítomné
s pokračováním tzv. Třinecké výzvy – iniciativy zadavatelů veřejných zakázek za kvalitu
ve stavebnictví. Ve svém vystoupení také
podpořila zavádění systému projektování
v BIM. Pozitivním závěrem jejího vystoupení
byla prosazovaná zásada, že za dobrou kvalitu je třeba dobře zaplatit.
Děkan Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Radim Čajka, CSc., ve svém
vystoupení informoval o 20. výročí založení
fakulty a neopomněl ocenit významný podíl
ČKAIT na jejím vzniku. V závěru svého vystoupení pozval přítomné na doprovodnou
výstavu tohoto výročí do prostor Velkého
světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic. První

místopředseda Komory prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, doplnil informace o stavební
fakultě a hovořil o novele vysokoškolského
zákona. Ve svém vystoupení také zmínil
uznávání odbornosti absolventů oboru pozemní stavitelství v cizině, kde jsou oprávněni
projektovat jako architekti.
Viceprezident Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík, Ph.D., připomněl mimo jiné 10. výročí soutěže Stavba
roku Moravskoslezského kraje a dále podal
informace o poklesu zakázek a těžké situaci
ve stavebnictví.
Z dalších hostů vystoupil například náměstek pro prevenci HZS MSK
plk. Ing. Miloš Střelka, jenž seznámil přítomné s personálními změnami ve vedení
HZS MSK a informoval o složité situaci
s vydáváním závazných stanovisek. V rámci
MSK se vydává ročně cca 7000–8000 stanovisek, ale tomu neodpovídá současný stav
personálního obsazení. Z tohoto důvodu se
omezí počet staveb, ke kterým se stanoviska
budou vydávat. Neméně významné bylo
vystoupení zástupce OIP pro MSK a OLK
Ing. Libora Černého s informacemi o činnosti OIP, nedostatcích v předkládaných dokumentacích a nedostatcích při závěrečných
prohlídkách staveb.

Závěrečné vystoupení v bloku hostů měl
prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., historicky
první děkan Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava, v kterém poděkoval Komoře za iniciativu
při vzniku fakulty a za dlouholetou spolupráci.
Při svém projevu zdůraznil významnou úlohu
Ing. Václava Macha a Ing. Jana Merendy při
prosazování vzniku fakulty.
Po vystoupení hostů byli přítomní
seznámeni se zprávou o kontrole hospodaření oblasti Ostrava a o činnosti dozorčí
rady, kterou přednesl Ing. Vlastimil Šmiřák.
Následně proběhly volby delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT. V rámci diskuse
vystoupil Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.,
s kritikou nedostatečné činnosti Komory
při vazbě na politiky a špatnou prezentaci
Komory vůči veřejnosti. Po posledním
diskutujícím vystoupil předseda návrhové
komise Ing. Vít Hudeček, který přečetl návrh
usnesení z valné hromady, jenž byl přijat
všemi přítomnými členy oblasti Ostrava.
Po ukončení setkání se většina přítomných
členů ČKAIT a hostů zúčastnila rautu
v přilehlých prostorách hlavního sálu, kde
pokračovali v neformálních diskusích.
Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblasti ČKAIT Ostrava

Pardubice upozorňují na problémy statiků
Oblast Pardubice zorganizovala valnou hromadu svých členů 5. ledna 2017 v Domě techniky Pardubice spol. s r.o.
za účasti 94 členů z celkového počtu 1007 (9,33 %).
Pozvání přijali čestní hosté poslanec
Ing. Martin Kolovratník, 1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje Ing. Roman Línek, MBA,
starosta Chrudimi Mgr. Petr Ř ezníček,
RNDr. Eva Malinová a Ing. Jiří Doležal, CSc.,
z Krajské hospodářské komory Pardubic
kého kraje. Za školy se stavebním zaměřením přijeli nový děkan Dopravní fakulty
Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., ředitelka
Střední průmyslové školy stavební v Pardubi
cích Mgr. Renata Petružálková, ředitel

Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
stavební ve Vysokém Mýtě a zároveň člen
našeho výboru Ing. Pavel Vacek, ředitel
Průmyslové střední školy v Letohradě
Ing. Martin Prikner.
Za ČKAIT nás navštívili kromě
předsedy Ing. Pavla Křečka a ředitele
Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., také předseda
výboru OK Praha Ing. Ladislav Bukovský,
předseda výboru OK Hradec Králové
Ing. M ilan H avlišta a člen dozorčí rady
Ing. Vlastimil Klazar, Mgr. Eva Stropková

a Iva Tichá z INFORMAČNÍHO CENTRA
ČKAIT s.r.o. a za makléřskou firmu GrECo JLT
Czech Republic s.r.o. Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel.

Ocenění nejlepších studentů
Po zahájení ocenil Ing. Křeček nejlepší
studenty za jejich studijní výsledky a obdaroval je knihou a finanční odměnou. Oceněnými byli Karolína Kohoutová, Lukáš Langr,
Michaela Stachová, Lucie Šárová, Petr Šrajer
a Adam Tužil.
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Ze zprávy o činnosti Dozorčí
rady ČKAIT
Ing. Klazar mimo jiné zmínil bezchybný
výsledek kontroly naší oblastní kanceláře.
Následně Ing. Burša, člen dozorčí komise,
vystoupil s informací o průběhu stížností
v oblasti a jejich šetření v roce 2016.

Již 25 let od založení ČKAIT
Po prezentaci zprávy mandátové komise
a volbě delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT vystoupil emeritní
přednosta Ing. Vlastimil Moucha a promluvil
na téma 25. výročí založení Komory. Zaměřil
se především na podrobnosti vzniku oblastní
kanceláře Pardubice.

Z diskuse
Ilustrační fotografie z registrace na valné hromadě v Karlových Varech, kam přijely i Marie Báčová, odborná
poradkyně předsedy ČKAIT, a Ing. Renata Karasová, Informační středisko ČKAIT (foto: Jan Borecký)

Zpráva o činnosti oblasti
Ve zprávě o činnosti výboru ČKAIT OK
Pardubice předseda výboru Ing. Loukota seznámil přítomné s činností oblastní kanceláře
v roce 2016 včetně předběžných výsledků
hospodaření za uplynulý rok a představil plán
činnosti oblastní kanceláře pro 1. pololetí
roku 2017 a návrh rozpočtu OK pro rok 2017.

Z vystoupení hostů
Téma dopravních staveb – za hosty
promluvil nejdříve poslanec Ing. Kolovratník
o projednávání připravované novely stavebního
zákona a dále o zavádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe. Zdůraznil,
že jeho hlavní prioritou je téma dopravních
staveb. V té souvislosti nám nabídl členství ve
Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 a také
nás pozval na 3. ročník železniční konference
konané 30. března 2017, jejímž tématem budou
vysokorychlostní tratě.

Investiční akce v regionu – Ing. Línek,
MBA, zodpovědný za investice, majetek
a kulturu pro Pardubický kraj nás informoval o rozpočtu a plánu investic kraje pro rok
2017. Z celkového rozpočtu cca 3 mld. Kč
vydá kraj cca 0,5 mld. Kč na investice. Hodnota připravovaných investic včetně dotací
pro rok 2017 činí cca 3 mld. Kč. Uvedl, že
Pardubický kraj podepsal s Ministerstvem
dopravy memorandum o výstavbě D35
a DUP – dopravní uzel Pardubice.
Univerzita třetího věku – děkan DFJP
Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., nabídl spolupráci ohledně CŽV členů
ČKAIT a informoval o probíhajícím vzdělávání
v rámci univerzity třetího věku.
Spolupráce komor – na závěr vystoupení hostů Ing. Jiří Doležal, CSc., porovnal
činnost Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a ČKAIT a vyzval k pokračování
spolupráce.

Problémy při konstrukčně statickém
navrhování staveb – Ing. Čížek upozornil
na konstrukčně statické navrhování staveb,
jemuž se nevěnuje náležitá péče už ve fázi
zpracování dokumentace pro územní řízení.
Vyzval k větší kontrole zásadních statických
výpočtů (zanedlouho poté jeho slovům bylo
třeba dát za pravdu – v sobotu 14. ledna 2017
nastal kolaps střešní konstrukce tělocvičny
v České Třebové).
Výročí 120 let VOŠ a SOŠ stavební ve Vysokém Mýtě – Ing. Vacek všechny přítomné
pozval na 10. června 2017 do Vysokého Mýta
na oslavy založení školy. Vyzdvihl důležitost
podpory a propagace technického vzdělávání,
zvláště stavebního zaměření.

Doprovodný program
Po splnění všech náležitostí valné hromady proběhla společná večeře a prohlídka
fotografické výstavy, kterou organizovala
VOŠ a SOŠ stavební ve Vysokém Mýtě.
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti ČKAIT Pardubice

Plzeň očekává lepší rok pro stavebnictví
Valná hromada oblasti Plzeň se konala v sále kulturního domu Měšťanská beseda 12. ledna 2017. Plzeň má 1605
členů, z nichž přijelo 156 osob, což je 9,67 %. Účast členů je v této oblasti trvale vysoká, v minulosti představovala
i 10,41 až 14,14 % celé krajské členské základny.
Práce výboru a oblastní kanceláře
se řídila usnesením a plánem činnosti
výboru a OK ČKAIT Plzeň na rok 2016.
32

V kanceláři Komory jsou pořádány výborové schůze oblasti, setkání členů,
kontroly deníků a menší odborné akce. Je

zde také knihovna se základní literaturou
vydávanou Komorou a odborné časopisy.
Jako příspěvek k celoživotnímu vzdělá-
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vání členů ČKAIT připravil výbor oblasti
pravidelná školení o nových a zajímavých
stavbách a technologiích, technických
řešeních nebo novelizovaných zákonech,
normách a předpisech. Jednalo se o seriál
přednášek o energetické náročnosti budov
organizovaný s pomocí centra ČKAIT
a přednášku o větrných elektrárnách ve
spolupráci s firmou Bögl a Krýsl k.s.

Stavba roku a Cena Inženýrské
komory
V tomto roce vyhlásíme sedmý ročník
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
s předpokládanou uzávěrkou v dubnu 2017.
Vyzývám proto naše členy k účasti s projekty
a realizacemi staveb z roku 2015 a 2016.
O blastní kancelář ČKAIT je každoročně
zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje. K soutěži byl
v tomto roce přičleněn šestý ročník Ceny
Inženýrské komory. Do soutěže Cena Inženýrské komory Plzeňského kraje 2015 bylo
v oblasti přihlášeno sedm staveb. Komise
soutěže vybrala jako vítězný projekt Plzeň –
Culture station, přestavba bývalé staniční
budovy Jižní Předměstí na kulturní centrum
s divadelní scénou a restaurací.

Spolupráce se školami
Členové naší pobočky působí i na
Západočeské univerzitě v Plzni, kde na katedře
mechaniky již jedenáctým rokem probíhá
výuka čtyřletého bakalářského oboru stavební
inženýrství a výuka navazujícího magisterského jedenapůlletého studia s titulem inženýr.
V přípravě výuky je třeba na tomto místě poděkovat vedoucímu oddělení stavitelství prof.
Ing. Františku Pláničkovi, CSc., za dlouhodobé
vedení a prosazení studia stavebního oboru
v Plzni. Dále bychom rádi spolupracovali se ZČU
na rozvoji informovanosti a přípravě platnosti
nových podmínek k nízkoenergetické výstavbě
a výstavbě domů v pasivním standardu k roku
2020 a na seznamování a přípravě zavádění
vhodné formy BIM u stavebních objektů.

Co lze udělat pro lepší stav ve
stavebnictví?
Konečně již asi můžeme konstatovat, že
přichází tolik očekávané lepší období. S rozvojem výroby a spotřeby se objevuje více stavebních zakázek, a to nejprve v přípravě a projektování. Stále se však projevuje celkový tlak na
snížení ceny staveb a projekčních a technických
prací našich členů. K tomu ještě přistupuje
požadavek na kratší dobu zpracování projektů

a často se prodlužující povolovací a složitější
stavební řízení. Tyto skutečnosti bohužel působí
na technickou a obsahovou stránku zakázek,
zajišťovanou našimi autorizovanými členy.
Výsledkem je pak projekt nebo stavba v sice
vyhovujícím, ale méně kvalitním zpracování.
Negativně se to projevuje zejména u pozemních objektů. Pro stavby nejsou zpracovávány
prováděcí projekty, technické dořešení a detaily
jsou ponechávány na dodavatelích. Často chybí
celková návaznost a plná koordinace. Celkově
pak vznikají problémy mezi investory, dodavateli
a projektanty. Je třeba si uvědomit, že organizaci přípravy stavby má pozitivně ovlivňovat
a usměrňovat investor. Komora sice nemůže
přímo zajistit každému svému členovi dobrou
práci nebo dobré zakázky, ale stále hledá cesty,
jak zlepšit podmínky pro práci našich členů.
Komora je jednou z mála organizací, jež zajišťují
prací svých členů odbornou kvalitu stavebního
díla bez dalších společenských vlivů. Naším
hlavním úkolem je dobrá odborná profesní
činnost, využívající platné evropské a české
předpisy vedoucí k technicky i ekonomicky
vhodnému způsobu výstavby.
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti ČKAIT Plzeň

Praha a Středočeský kraj chtějí územní plán pro podzemí
Valná hromada oblasti Praha se konala 10. ledna 2017 nově v Jižním sále Kongresového centra Praha. Zúčastnilo
se jí 279 osob oprávněných hlasovat, tj. necelá 3 % z celkového počtu 9786 pozvaných členů oblasti.
Během celého jednání se promítaly
fotografie a videa z akcí v oblasti. Valnou hromadu zahájil předseda oblasti
Ing. L adislav B ukovský, jenž představil
funkcionáře a přivítal čestné hosty. Mezi přítomnými hosty byli i Ing. arch. Lukáš Vacek
(asistent náměstkyně primátorky Prahy pro
oblast územního rozvoje Mgr. Petry Kolínské)
a Ing. Ludmila Kratochvílová z MPO ČR.
Schůzi dále vedl člen výboru Ing. Jan Matějka,
který nechal schválit program valné hromady.
Zprávu o činnosti výboru v roce 2016
přednesl předseda oblasti Ing. Bukovský. Vyzdvihl spolupráci s ČSSI, pořádání seminářů
CŽV a odborných exkurzí, výjezdní zasedání
ve Středočeském kraji, spolupráci statiků oblasti s HZS Středočeského kraje a poděkoval
Ing. Michaelu Trnkovi, CSc., sr. Připomenul
činnost členů oblasti v odborných komisích

Ing. Ladislav Bukovský přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2016 (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

ČKAIT a profesních aktivech, spolupráci členů
výboru se středními stavebními školami

v Dušní ulici a v Kladně na základě spolupráce
s OP ČSSI i SPŠS Josefa Gočára.
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Návrh plánu činnosti na rok 2017 přednesl místopředseda výboru Ing. Milan Komínek.
Důraz kladl na pořádání přednášek v rámci
CŽV ve spolupráci s ČSSI a IC ČKAIT, uspořádání dvou výjezdních zasedání výboru
ve Středočeském kraji, sledování vývoje
zákonů, jejich připomínkování a vypořádání
připomínek. Zdůraznil i podporu činnosti
členů výboru v komisích ČKAIT, spolupráci
v CACE a spolupráci při vydávání časopisů.
Zprávu dozorčí rady regionu přednesl
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Za rok 2016
bylo podáno patnáct stížností z oblasti Praha
a Středočeský kraj.

Opět kritika Pražských
stavebních předpisů
Diskusi k předneseným zprávám zahájil
Ing. Michal Štěpán, který žádal o iniciaci možnosti elektronického hlasování v horizontu
nejbližších let. Následně Ing. Michal Babič
kritizoval seminář o vysokorychlostní železnici pořádaný ČSSI, na což reagovala předsedkyně pražské pobočky ČSSI Ing. Vaňková.
Další diskusní příspěvky se týkaly Pražských
stavebních předpisů (PSP) a Územního plánu
hl. m. Prahy, spolupráce komor (např. ČKAIT
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a Hospodářské komory ČR), změny směrnic
ČKAIT v hostování AO, zejména při časovém
omezení a nutnosti prokázání jazykových
schopností.
Opět byl kritizován ztížený přístup
autorizovaných osob k ČSN. Informaci
o aktuálním stavu Pražských stavebních
předpisů a Územním plánu hl. m. Prahy podal Ing. Majer, komentář ke stavu webových
stránek ČKAIT přednesl Ing. Bořek. V obecné
diskusi se řešily webové stránky Komory,
komplikace s placením publikací a služeb
v hotovosti v souvislosti se zavedením EET.
Dále byla požadována možnost vedení deníku
AO nejen v písemné formě, ale i elektronicky.

Bouřlivá diskuse o územním
plánu pro podzemí Prahy
Na závěr diskuse proběhla bouřlivá
debata o nutnosti zpracování Územního
plánu hl. m. Prahy i pro podzemí. Přednostně by měly být do podzemí umístěny sítě
a komunikace a měl by se uvolnit nadzemní
prostor pro veřejnost. Zástupci ČKAIT vznesli
požadavek vést jednání se zpracovateli tohoto plánu (diskutovali zejména Ing. Kolečkář
a Ing. Mach). Výbor oblasti chápe nutnost

řešení podzemních staveb v rámci ÚP a bude
jej podporovat. Do usnesení bylo doplněno
několik podnětů, některé až na základě samostatného hlasování.

Z usnesení valné hromady
• Je třeba iniciovat jednání o možnosti
vedení deníku autorizované osoby i v elektronické formě jako jedné z variant (buď
elektronická, nebo písemná verze).
• Je nutné také iniciovat jednání nad rozpracovaným Územním plánem hl. m. Prahy
včetně řešení podzemí.
• Je třeba pokračovat v úpravě webových
stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit vyhledávání, řadit informace podle data
vzniku a zajistit neveřejnou oblast webu).
• Valná hromada dále vyjádřila podporu
úsilí výboru oblasti Praha a Středočeský
kraj v kritickém přístupu k PSP a řešení
ÚP hl. m. Prahy a požaduje pokračovat
v této činnosti.
Ing. Vladimíra Špačková
členka oblasti ČKAIT Praha a Středočeský kraj
a členka Představenstva ČKAIT

Ústí nad Labem chystá další ročník soutěže Stavba roku 2017
Oblast Ústí nad Labem zorganizovala valnou hromadu svých členů 9. ledna 2017 v Národním domě v Ústí nad Labem
za účasti 106 členů z 1783 registrovaných v oblasti, což je 6 %.
nu, předsedu oblastní pobočky ČSSI Ing. Jiřího
Zimu, Ing. Zdeňku Švehlovou, vedoucí odboru
Územního plánu a stavebního řádu Krajského
úřadu Ústeckého kraje a Ing. Petru Bartoníčkovou a Mgr. Jakuba Doležela, zástupce
pojišťovacího makléře firmy G rECo JLT
Czech R epublic s.r.o. Dále byli přítomni představitelé ČKAIT: předseda ČKAIT
Ing. Pavel Křeček, ředitel pražské kanceláře
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., vedoucí Střediska
autorizací ČKAIT Ing. Lenka Zimová, vedoucí
Střediska vzdělávání a informatiky ČKAIT
Ing. Dominika Hejduková a manželé Dolanovi z INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o.
v Hradci Králové.
V Národním domě v Ústí nad Labem

Valnou hromadu zahájil a řídil předseda
Ing. Martin Mandík. Rovněž uvítal hosty – ředitele SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeňka Hrdi34

Vzpomínka na významné členy
Před dalšími body jednání bylo vzpomenuto úmrtí tří významných členů Komory,
především Ing. Jiřího Zavorala, CSc., který patřil

mezi zakládající členy ČKAIT v oblasti a byl
dlouholetým místopředsedou výboru oblasti.
Současně byl duchovním otcem ústecké mezinárodní konference Polní geotechnické metody,
jejíž 33. ročník se konal v roce 2016 poprvé bez
něj. Dalším vzpomenutým je Ing. Jan Fiala,
aktivní a dlouholetý člen Dozorčí komise ČKAIT
v oblasti. Připomenuto bylo i úmrtí Ing. Saši
Kollina, dlouholetého pracovníka ve významných stavebních institucích včetně Krajského
projektového ústavu v Ústí nad Labem.

Ze zprávy o činnosti
Zprávu o činnosti v oblasti za rok 2016
a také o výhledu na rok 2017 přednesl Ing.
Mandík. V úvodu připomenul letošní 25. výročí vzniku ČKAIT. Následně veřejně poděkoval Dagmar Urbanové, která k 31. prosinci
2016 ukončila pracovní poměr tajemnice
kanceláře a která pro Komoru pracovala
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téměř 24 let. K poděkování se připojili
všichni účastníci VH potleskem. Následně
představil Ing. Mandík novou tajemnici,
Bc. Veroniku P
 akantlovou.
Za rok 2016 se počet členů v kraji zvýšil
o devatenáct, celkem je počet členů 1783,
ačkoliv bylo přijato 44 nových žádostí o autorizaci. Pozastavenou autorizaci má z různých
důvodů 173 členů.
V oblasti CŽV se uskutečnilo v roce 2016
celkem 26 akcí (sedmnáct přednášek a seminářů, čtyři odborné prezentace ve spolupráci
s OK, řada dalších neevidovaných akcí a pět
exkurzí). Celkově má naše oblast opět třetí
nejvyšší počet akcí ze všech oblastí, akcí se
zúčastnilo 582 osob, což je osmý nejvyšší počet ze všech OK. O vzdělávání panuje setrvalý
zájem, využíváno je i internetových nabídek.
Oblast převzala opět záštitu nad mezinárodní konferencí Železniční dopravní
cesta v Děčíně, kterou pořádá VOŠ a SPŠ SSD
v Děčíně. Proběhl již 33. ročník mezinárodní
konference Polní geotechnické metody. Konala se exkurze na stavbu D8, dále do Terezína
na realizovaná protipovodňová opatření a na
Masarykova zdymadla na Labi pod Střekovem.

Pokračuje spolupráce s krajským úřadem, který rozšířil Investiční komisi o zástupce ČKAIT.

Stavba roku Ústeckého kraje 2017
Na jaře by měl být vyhlášen nový ročník
soutěže, kterou se nepodařilo vyhlásit v roce
2016. Předseda oblasti vyzval přítomné, aby
byli hrdí na svou práci a přihlásili ji do soutěže
jak na Stavbu roku Ústeckého kraje, tak do
soutěže o Cenu Inženýrské komory. V loňském
ročníku byla do soutěže o Cenu IK přihlášena
jen jedna stavba – rekonstrukce pivovaru
v oseckém klášteře, která si však odnesla cenu.

Z vystoupení hostů
Ing. Pavel Křeček ve svém proslovu
poděkoval předsedovi OK za činnost v oblasti a v Představenstvu ČKAIT. Z hostů dále
vystoupil Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI
v oblasti. Ocenil, že Almanach ke 150. výročí
SIA, vydaný ČSSI, bude inspirací pro prezentování ČKAIT v roce 25. výročí jejího vzniku.

Z diskuse

tace a na nesoulad různých předpisů ve
výstavbě.
Jiří Válek si postěžoval na byrokratický
přístup úředníků a nejednotný výklad pojmů
nejen různých stavebních úřadů, ale i jednotlivých pracovníků jednoho úřadu. Dožadoval
se stanovení hodinové sazby pro činnost AO,
včetně sazby pro znalce. Na diskusi reagoval
předseda ČKAIT Ing. Křeček, jenž potvrdil nárůst byrokracie a překážek pro výstavbu, což
přes ubezpečení ministerstev o zjednodušování SZ při novelách působí velmi paradoxně.
Vysvětlil i to, že Komora má stanovování cen
jednoznačně zakázáno a změna neprošla ani
při poslední novele autorizačního zákona. Na
závěr upozornil na trestní odpovědnost AO
v celém procesu výstavby.
Předseda oblasti Ing. Mandík poděkoval
přítomným za účast a pozval je do přísálí
k další neformální diskusi.
Ing. Martin Mandík
předseda oblasti ČKAIT Ústí nad Labem

Jiří Hrabák upozornil na neúměrný
růst příloh a rozsah projektové dokumen-

Zlín zvýší vzdělávací aktivity
Na valnou hromadu zlínské oblasti ČKAIT bylo pozváno 1429 autorizovaných osob. V den konání 18. ledna 2017 se
prezentovalo celkem 94 řádných členů ČKAIT, což představuje 6,58 %.
Jednání valné hromady se ve Zlíně
účastnila velká řada vážených hostů: Josef
Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje,
Ing. Jan Slanina, poradce předsedy vlády,
Ing. Alena Miklová, vedoucí odboru územního
plánování a stavebního řádu Zlínského kraje,
prof. Roman Prokop, CSc., prorektor UTB ve
Zlíně, Ing. Karel Chudárek, ředitel ŘSD Zlín,
Zdeněk Hoza ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Josef Šenovský, zástupce
Střední průmyslové školy ve Zlíně a Jana
Bubeníková, předsedkyně Syndikátu novinářů
Zlínského kraje.
Za ČKAIT se zúčastnili Ing. Pavel
Křeček, předseda ČKAIT, prof. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT,
Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT,
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT,
Ing. arch. Vladimír Klajmon, člen výboru
ČKAIT Brno, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.,
ředitel Kanceláře ČKAIT.

Na oblastních valných hromadách ČKAIT si mohli účastníci koupit odborné publikace za zvýhodněné ceny
(foto: Ing. Anežka Najdekrová)
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valné hromady oblastí ČKAIT

Po organizačních záležitostech, zvolení
pracovních komisí, přednesení zpráv výboru
oblasti a dozorčí rady byla zahájena diskuse.
Ing. Karel Chudárek, ředitel ŘSD Zlín, informoval o dopravních stavbách v kraji. Předpokládá
se zahájení výstavby D55 obchvat Otrokovic,
D49 Hulín – Fryšták a dále na Slovensko,
silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, rekonstrukce křižovatky I/69-I/57. Dále uvedl výčet
prací na silnicích II. a III. tříd v zastoupení
ředitele ŘSZK Ing. Malého.
Prof. Roman Prokop, CSc., prorektor UTB
ve Zlíně, informoval o stále se rozšiřujících
aktivitách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
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i při snižujícím se počtu studentů, seznámil
s výstavbou objektů UTB a sdělil také, že otevření nových studijních oborů se v nejbližší
době nepředpokládá.
Ing. arch. Kotásek, CSc., vystoupil
s kritickým diskusním příspěvkem k průmyslové zóně v Holešově, zabýval se
neutěšeným současným stavem ve využití
průmyslové zóny a jeho příčinami. Důvody
neobsazování zóny vidí hlavně v činnosti
tzv. zelených aktivistů, kteří tento neutěšený stav vyvolávají.
Součástí jednání VH byla volba delegátů
na shromáždění delegátů v Praze. Oblast Zlín

bude zastupovat devět delegátů. Dále byli
účastníci jednání seznámeni s návrhem kandidátů za pobočku ČKAIT Zlín do orgánů Komory,
a to do představenstva Komory, stavovského
soudu a dozorčí rady. Do každého jmenovaného
orgánu Komory je navrhován jeden kandidát.
Usnesení valné hromady uložilo mimo
jiné výboru oblasti zvýšit aktivity v oblasti
odborných vzdělávacích akcí s cílem využití
finančních prostředků určených pro tuto
oblast.
Ing. Jiří Matúš
předseda oblasti Zlín

Co s nízkou účastí na valných hromadách?
Slabá účast na valných hromadách ČKAIT je pouze jedním z atributů celkově slabé spolupráce členské základny
s vedením a orgány ČKAIT. Přitom Komora poskytuje svým členům mnoho kvalitních služeb, které jsou k dispozici
bezplatně: odborné časopisy, PROFESIS, odborná CD, zastupování v jednáních s příslušnými ministerstvy, účast na
přípravě a projednávání zákonů souvisejících se stavebnictvím atd.
Nejhmatatelnější službou Komory je to,
že umožňuje svým členům naplnit požadavky
zákona, aby mohli vykonávat funkce projektanta či stavbyvedoucího, a to tím, že pro ně
organizuje zkoušky a vydává jim autorizace.

Co dělá Komora pro své členy?
Přes opakované snahy vedení Komory se
tato zákonná povinnost stále ještě nevztahuje
na výkon technického dozoru, ale i v tomto
případě již zásluhou Komory existuje silné
povědomí investorů o ČKAIT i autorizacích.
Například Kraj Vysočina při krajských soutěžích
na technický dozor krajských staveb požaduje
autorizaci v příslušném oboru. ŘSD pro výkon
vedoucího specialisty pro pozemní komunikace
požaduje totéž. Je patrně spíše na oblastních
kancelářích, aby se totéž podařilo realizovat
i v dalších krajích a také ve větších městech
krajů (malých okresech), a to na bázi dobrovolnosti, když se to doposud nepodařilo uzákonit.
U zhotovitelů autorizace uzákoněna je,
bylo by však velmi účelné pokusit se odstranit
z živnostenského zákona institut odpovědné
osoby, kde osobu, která podniká v oboru a autorizaci nemá, může autorizací pokrýt osoba, která
ji má (maximálně současně tři). Také by se mělo
vyřešit to, že stavbu povede skutečně osoba
autorizovaná a ne že se pouze do stavebního
deníku podepíše, zplnomocní někoho, aby vedl
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stavbu a podepisoval stavební deník, a sama na
ní fakticky nebude. Pouze velmi málo investorů
vyžaduje, aby osoba uvedená v nabídce jako
stavbyvedoucí také stavbu skutečně stavěla.

ČKAIT umožňuje výkon povolání
Přesto je možné konstatovat, že bez
ČKAIT by podle platných zákonů podstatná
část lidí podnikajících ve stavebnictví nebo
lidí, kteří jsou ve stavebnictví zaměstnáni,
nemohla své povolání vykonávat a přišla
by o obživu. Bohužel, odměnou značného
množství členů ČKAIT jejich Komoře za
její činnost, která je popsána výše, je to,
že svoji Komoru téměř ignorují. Udělají si
autorizaci a tím jejich činnost končí.

Pomohla by autorizace na dobu
určitou?
Nemá význam plakat nad postupy
příslušníků státní, krajské či městské správy
(to se těžko ovlivňuje), ale je třeba zamyslet
se nad tím, co se dá udělat přímo v Komoře.
Příkladem by mohl být postup Ministerstva
dopravy stran udělování osvědčení pro výkon
technického dozoru na stavbách pozemních
komunikací (týká se to pouze komunikací
vlastněných státem). V tomto případě platí,
že kdo úspěšně složí zkoušky, dostane osvědčení pouze na pět let a jestliže se v průběhu

těchto pěti let nezúčastňuje školení, která
vždy končí testem, a neuspěje-li v těchto
testech, osvědčení zaniká. To by však znamenalo změnu autorizačního zákona.
Snazší by tedy mohlo být důsledně uplatňovat již zavedený systém cyklů celoživotního
vzdělávání, který by měl být důsledně zaveden
stran získání potřebného množství bodů jako
podmiňující možnost pro pokračování členství
v Komoře (kdo by například vynechal více
než jeden cyklus, bylo by mu až do zjednání
nápravy pozastaveno členství). Pokud by se
někdo z jakýchkoli důvodů tohoto vzdělávání
nezúčastnil, měl by mít možnost pokračovat
v členství pouze tehdy, když uspěje u zjednodušené zkoušky před redukovanou komisí
(aby to mnoho nestálo), a jsem přesvědčen,
že takových by bylo minimálně. Pro zapojení
členské základny do dění v Komoře by bylo
prospěšné, aby za účast na valné hromadě
byly přiděleny například dva body, za odbornou
exkurzi jeden bod a podobně.
Zajisté existují další a možná i lepší řešení, ale hlavně je třeba na nečinnost značné
části členské základny nějak reagovat.
Jaromír Pešek
autorizovaný technik, člen oblasti ČKAIT
Karlovy Vary
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Masarykova zdymadla pod hradem Střekov

Představujeme oblast Ústí nad Labem
Oblast Ústí nad Labem patří mezi menší oblasti v České republice. V současné době má 1783 autorizovaných osob.
Plošné uspořádání oblasti mělo několik
etap. Oblasti ČKAIT vznikaly dávno před
zřízením krajů v dnešním smyslu. Hranice našich oblastí se netvořily v souladu s dřívějším
krajským uspořádáním, proto okresy Louny
a Chomutov, patřící dříve do Severočeského
kraje, připadly ke karlovarské oblasti. Po
zřízení krajů přešly opět pod Ústí a členové
ČKAIT v těchto okresech měli možnost se
rozhodnout, zda přejdou pod Ústí, nebo
zůstanou pod Karlovými Vary. Naše oblast
je tak asi „nejdelší“ ze všech. Při činnosti
Komory to však nevadí, ve výboru oblasti
jsou i členové z Loun, Žatce a Rumburku.

Činnost kanceláře v oblasti
Po mnoha stěhováních sídlí OK v centru města Ústí nad Labem v Paláci Zdar na
Mírovém náměstí, blízko nádraží a s dosta-

tečnými parkovacími kapacitami v okolí,
což umožňuje členům snadnou dostupnost.
Tajemnicí kanceláře byla od roku 1993 Dagmar Urbanová, která se rozhodla na konci
loňského roku ukončit pracovní poměr. Na
valné hromadě jí předseda i všichni ostatní
účastníci za její práci poděkovali. Na místo
tajemnice nastoupila Bc. Veronika Pakantlová, dcera paní Urbanové. To se jeví jako
nejlepší z možných řešení, neboť je plně
zajištěn plynulý přechod a případný záskok.

Celoživotní vzdělávání
Hlavní činností kanceláře je kromě
zabezpečení komorových agend zajištění
akcí celoživotního vzdělávání pro naše členy.
V oblasti CŽV se uskutečnilo v roce 2016
celkem 26 akcí (17 přednášek a seminářů,
čtyři odborné prezentace ve spolupráci

s OK a řada dalších neevidovaných a pět
odborných exkurzí). Celkově je to opět třetí
nejvyšší počet akcí ze všech OK, jichž se
zúčastnilo 582 členů (osmý nejvyšší počet
ze všech OK). Velmi významnou akcí v Ústí
nad Labem je mezinárodní konference Polní
geotechnické metody, v roce 2016 se konal
již její 33. ročník.
Velmi vyhledávané jsou odborné exkurze. Snažíme se větší a zajímavé stavby
navštívit v průběhu realizace opakovaně
a sledovat postup výstavby. V minulosti se
jednalo zejména o stavbu malé vodní elektrárny (MVE) v Roudnici nad Labem, Terezín
a dostavbu dálnice D8.
• Malá vodní elektrárna
je umístěna v místě bývalé vorové propusti,
která nyní slouží jako dráha pro vodní
slalom, mezi dva pilíře historického oce37
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lového mostu a přímo sousedí i s jezem
na řece Labi. Z hlediska provádění se tedy
nejednalo o jednoduchou stavbu. Součástí
výstavby byla nejen MVE, ale i nová dráha
pro vodní slalom. První exkurze se konala
v době zahájení výstavby. Seznámili jsme
se s problematikou zakládání včetně
technologií pro sledování vlivu stavby na
pilíře mostu. Po první exkurzi stavba prošla
neplánovanou zatěžkávací zkouškou, když
došlo k jejímu kompletnímu zaplavení při
povodni. Druhá exkurze proběhla v době
dokončení hrubé stavby a viděli jsme místa,
kde budou umístěny turbíny, a další nevystrojené vnitřní prostory. Třetí a závěrečná
exkurze se uskutečnila na elektrárně již
v době zkušebního provozu. Stavba byla
oceněna v soutěži Cena ČKAIT.
• Dálnice D8
Nejvýznamnější inženýrskou stavbou v kraji
byla dálnice D8, kterou jsme navštěvovali
dvakrát ročně. Tradice začala při realizaci
hraničního úseku z Trmic (Ústí nad Labem)
na státní hranice, kde jsme měli jednoduchý
přístup, neboť předseda oblasti zde působil
jako TDI. Nejvíce očekávaný a mediálně
známý je však poslední úsek Lovosice –
Řehlovice, zprovozněný po značných
prodlouženích 17. prosince 2016. Měli jsme
možnost sledovat mimo jiné sanaci sesuvu
svahu nad dálnicí u Prackovic a od odborníků se dozvědět skutečnosti, které v médiích
nebyly většinou správně interpretovány. Je-li
z plochy 42 ha kamenolomu dlouhodobě
vypouštěna srážková voda do jednoho místa
svahu nad dálnicí, kam je současně vyvážen veškerý odval z lomu, nemůže nikoho
překvapit, že dojde k sesuvu, což by se asi
stalo i v jiných lokalitách. Trasa D8 je vedena
tímto prostorem především na základě akcí
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Terezín, protipovodňová opatření (dokončení 2016) a dosud probíhající rekonstrukce pevnosti. Délka ochranné hráze 2143 m,
mobilní stěny 300 m. Dodavatel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, GEOSAN GROUP a.s., Navimor-Invest, S.A.,
celkové náklady 139,5 mil. Kč

pseudoochránců přírody a z rozhodnutí
příslušného ministerstva v rámci posuzování
navržených variant z hlediska EIA.
• Terezín
V roce 2016 jsme dvakrát navštívili Terezín,
kde proběhly a probíhají dvě významné
akce. Jedná se o protipovodňová opatření,
neboť vlivem povodňových stavů na řece
Labi a Ohři docházelo k opakovanému zaplavování historického vnějšího pevnostního
systému města Terezín a docházelo tak k degradacím podzemního systému chodeb. Při
této akci byl v podstatě využit původní systém pro zaplavení vodních příkopů v případě
ohrožení s moderním doplněním. Při druhé
exkurzi jsme se seznámili s vlastní sanací
a rekonstrukcí pevnostního systému. Měli

Malá vodní elektrárna (MVE) Roudnice nad Labem – Vědomice o max. hltnosti 225 m3/s.
Součástí byla i výstavba kanálu pro vodní slalom a rybí přechod. Dokončení 2015.
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jsme možnost navštívit již zrekonstruované
prostory Retranchementu 5 a dále probíhající stavbu obnovy chodebního systému
v opevnění a sanace pevnosti jako takové.
• Masarykova zdymadla na Labi
Velmi zajímavá a poučná byla také exkurze
na Masarykova zdymadla na Labi pod
hradem Střekov v Ústí. Byla postavena
za první republiky. Probíhá rekonstrukce
zdi plavební komory a části malé vodní
elektrárny, která byla postavena současně
s vodním stupněm. Technologie pro výškovou úpravu přepadů, uzavírání plavebních
komor i vodní turbína s většinou navazující
technologie jsou původní a plně funkční.
Dodatečně byla zřízena cesta pro tah ryb,
pravidelné kontroly prokazují její funkčnost.

Nejdelší visutá lanovka v ČR z OC Forum na Větruši , délka 330 m, kapacita 390 osob/hodinu.
Dokončena 2010. Zhotovitel: Viamont DSP.
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Hlavní zásady návrhu
Mariánského mostu:
• Při pohledu z letadla jsou vzdálenosti železničního
a Benešova mostu od sebe stejné jako od Benešova
mostu k Mariánskému.
• Osa mostu směřuje na věž kostela na Novosedlickém náměstí
na střekovské straně (který však není z mostu vidět).
• Výška pilonu nad vozovkou je stejná jako výška gotického
kostela v centru.
(Převzato z prezentace arch. Romana Kouckého před
zahájením stavby)

Spolupráce s odbornými školami

Mariánský most přes řeku Labe byl oceněn v architektonických soutěžích, dopravní napojení na levém břehu ve směru do
centra však není vyhovující

Významná je spolupráce s VOŠ a SPŠ
strojní, stavební a dopravní v Děčíně, kde OK
přebírá každoročně záštitu nad mezinárodním
seminářem Železniční dopravní cesta a spolupodílí se na souběžné odborné exkurzi.
Další partnerskou školou je SPŠS v Kadani
a SPŠS a OU v Ústí nad Labem. V minulosti se
zástupci Komory zúčastňovali maturit, OK vypisuje cenu pro nejlepší maturanty v odborných
předmětech. Studenti se pravidelně prezentují
i na valných hromadách oblasti.

Spolupráce se státní správou
a samosprávou
V letošním roce bude vyhlášen další
ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje. Hejtman Oldřich Bubeníček již tradičně převzal
záštitu. Hlavním pořadatelem je OHK Litoměřice, odbornou část garantuje OK ČKAIT
a krajská pobočka SPS v ČR. Při soutěži je
vždy předávána Cena ČKAIT pro projektanta
a stavbyvedoucího z řad členů ČKAIT.
Zástupce OK ČKAIT je členem Investiční
komise kraje, další členové ČKAIT působí
v obdobných komisích v jednotlivých městech. Pracovníci stavebních úřadů často
konzultují s OK vzniklé problémy a čerpají
odbornou literaturu z nabídky OK.

Vzpomínka na členy oblasti
Považuji za důležité vzpomenout i na
smutné okamžiky. Naše řady v roce 2016
navždy opustil Ing. Jiří Zavoral, CSc., který
patřil mezi osm zakládajících členů Komory
v oblasti a byl dlouholetým místopředsedou
výboru oblasti. Současně byl duchovním otcem
ústecké mezinárodní konference Polní geotechnické metody, jejíž loňský 33. ročník proběhl
poprvé bez něj. Rozloučit jsme se museli také
s Ing. Janem Fialou, aktivním a dlouholetým
členem Dozorčí komise ČKAIT v oblasti.

Most přes Opárenské údolí na dálnici D8 patří mezi největší obloukové mosty. Délka 275 m, rozpon oblouku 135 m. Zodpovědný
projektant: Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, PONTEX, s.r.o., dodavatel stavby: METROSTAV a.s., dokončení: 2010, foto
z jara 2016.

Ing. Martin Mandík
předseda oblasti ČKAIT Ústí nad Labem
(foto: Ing. Martin Mandík)
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Konference o železničních stavbách
Záměry výstavby a využívání rychlých železničních
spojení v České republice
Česká republika připravuje návrhy tras nových železničních tratí
na rychlosti jízdy vlaků vyšší než 200 km/hod. Příprava je zatím ve fázi
vyhledávání vazeb na vysokorychlostní tratě sousedních států či tratě
vyšších rychlostí zejména v Německu, ale také napojení na Rakousko,
Polsko a Slovensko. Na našem území povedou jak vysokorychlostní
tratě (VRT) na rychlost jízdy 300 km/hod a více, tak také tratě rychlých spojení navazující na VRT. Z časového harmonogramu v rámci
dopravní strategie státu vyplývá, že první tratě tohoto druhu by měly
být postaveny do roku 2030 a jsou do nich zařazena spojení Praha –
Drážďany, Brno – Přerov, Brno – Břeclav aj. Problémem, kterého se
všichni obávají, je však projednání těchto nových tras železničních tratí
v území. Tento problém bude nejen časový, ale také věcný.
Konference se konala po mnoha letech 7. listopadu 2016 v Praze
a setkala se s velkým zájmem odborníků na železniční stavby i z jiných
oborů, jež s těmito stavbami souvisejí. Konference se účastnili zástupci
Ministerstva dopravy a také představitelé Správy železniční dopravní
cesty, s.o.

Železnice 2016
Tradiční konference se konala 23. listopadu 2016 a týkala se
projektování, realizace a zajišťování staveb, modernizace železničních
koridorů, elektrizace železničních tratí, přestaveb železničních stanic
a uzlů, ať už realizovaných, anebo připravovaných projektů. Byla také
vyhlášena osobnost železničního stavitelství za rok 2016 – doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
Ing. František Mráz
místopředseda ČKAIT

Doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.: osobnost
železničního stavitelství 2016
V roce 1956 absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT
v Praze. Roku 1977 byl jmenován docentem pro obor železniční
stavby. Od roku 1999 působil docent Kubát na ČVUT v Praze na
Fakultě dopravní, v Ústavu dopravních systémů v území, kde se
věnoval výuce studentů jak v oboru bakalářském, magisterském,
tak i doktorském, na Fakultě dopravní vykonával rovněž funkci
proděkana pro rozvoj a výstavbu. V letech 2002–2009 byl vedoucím
Ústavu dopravních systémů. Přednášel předměty zaměřené na projektování, konstrukci a provoz železničních tratí i stanic a městskou
kolejovou dopravu. Zavedl do přednášek ochranu životního
prostředí před účinky dopravy a založil laboratoř zaměřenou na
hluk a vibrace v dopravě. Publikoval přes třicet vysokoškolských
skript, z nichž některá získala různá ocenění. Dále publikoval čtyři
odborné knihy jako spoluautor, přes sedmdesát odborných publikací a přednášek. Vyřešil čtrnáct výzkumných úkolů, 35 projektů
a studií. Vychoval několik kandidátů věd a v současné době je
školitelem pěti doktorandů. Byl členem několika vědeckých rad,
aktivně spolupracoval i s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Doc. Kubát se zapojil aktivně do práce v ČKAIT
hlavně jako zkušební komisař v oboru dopravních staveb. Jak po
odborné stránce, tak pro své morální kvality patří mezi významné
osobnosti českého drážního stavitelství a jako pedagog vychoval
stovky absolventů, z nichž mnozí dnes zastávají významné posty
v projektových firmách i ve státních institucích.

Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl
Vo Veľtržnom paláci v Prahe sa
konal 4. novembra 2016 slávnostný krst
najnovšej knihy Inžinierske stavby krajín
V4 – III. diel. Krst sa uskutočnil ako sprievodné podujatie medzioborového veľtrhu
obnovy, financovania a využitia výstavy
PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.
Pred samotným krstom knihy boli
predstavené jednotlivé stavby.
• z Poľska: výstavba centrálneho úseku druhej linky varšavského metra,
Európske centrum Solidarity v Gdaňsku, viadukt cez železničnú
trať v Opole, Centrum Jána Pavla II. v Krakove, Varšavský národný
štadión, sídlo Národného symfonického orchestra v Katoviciach;
• z Maďarska: most Ferenca Deáka v Budapešti, Infocentrum Baja, zriadenie bane na kremičitý piesok v pri obce Sóskút, vytvorenie vzájomne
40

prepojenej električkovej dopravy v Bude, priemyselná firemná budova
RATI, Centrum Kodály v Pécsi;
• z Českej republiky: Trojsky most v Prahe, sprístupnenie a nové využitie NKP Hlubina, areál zámku Lednice, tunelový komplex Blanka
v Prahe, rekonštrukcia Znojemského viaduktu, veľkokapacitné sklady
pohonných hmôt v Loukove;
• zo Slovenska: „Nový“ Starý most cez Dunaj v Bratislave, budova Národnej banky Slovenska v Bratislave, rekonštrukcia električkového tunela
pod Bratislavským hradom, City Arena v Trnave, dopravné prepojenie
Chopok sever-juh v Nízkych Tatrách, vysúvaný most na diaľnici v Štrbe.
Veľtrh a sprievodné podujatia boli mimoriadne vydareným podujatím. Rozhodne patrí uznanie firme Incheba Praha za organizovanie
takéhoto úspešného veľtrhu.
Ing. Ján Kyseľ
predseda Výboru RZ SKSI Trnava

středa 26. dubna 2017
od 10.00 hodin
Brno – výstaviště,
pavilon A, sál Morava

Konference
Návrat života do historických
center měst
Inženýrský den ČKAIT
Setkání představitelů evropských inženýrských organizací
Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno a veletrhu URBIS

Struktura konference

Záštitu nad pořádáním konference převzali:

Moderátor: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Garanti: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Libor Honzárek,
Ing. Svatopluk Zídek
Ve dvou tematických blocích se představí města
Opava, Brno, Trnava, Havlíčkův Brod, Písek,
Příbor a Slavonice

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury
Svaz měst a obcí České republiky

Pořadatelé:

Partneři:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní památkový ústav,
Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky,
ICOMOS

Stavby Ústeckého kraje

Nedávno otevřený úsek dálnice D6 u Lubence, zprovozněný 10. listopadu 2015. Součástí stavby jsou tři mosty a přeložky ostatních silnic v délce 2884 km.
(foto: Štěpán Sedláček, RoadMedia s.r.o.)

Rekonstrukce náměstí v Krásné Lípě. Stavba byla oceněna v soutěžích Česká
dopravní stavba a Stavba Ústeckého kraje. Realizace: SaM Česká Lípa.

Univerzitní knihovna a Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí projektu:
doc. Ing. arch. Jiří Buček, Ing. František Bielik, SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, zhotovitel: Unistav a.s., dokončeno v roce 2012 (foto: Filip Šlapal)

