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Na titulní straně: Jízdárna ve Světcích získala titul Stavba roku  
Plzeňského kraje 2016 v kategorii Rekonstrukce budov. Překrytí 
haly druhé největší jízdárny ve střední Evropě unikátním vzdušným 
krovem s prosklenou lucernou uvidíme málokde ve světě. Pro-
jektant: Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o., investor: město Tachov, 
zhotovitel: BKV Stavební společnost s.r.o., restaurátorský tým:  
NEGEBU, s.r.o., realizace: 2001–2016.
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Vrátil jsem se z Brna, kde jsme měli dvoudenní jednání Před-
stavenstva ČKAIT. V pátek jsme vyřídili běžnou agendu 
a sobota dopoledne byla vyhrazena pro různé záležitosti. Po 
delší době bylo dobré, že jsme měli dostatek času, abychom 

se zabývali v širší debatě mnoha oblastmi, na které není na jednoden-
ním jednání dost času. Mám na mysli vydávání časopisů, překrývání 
oborů, postavení techniků, statiků, vzdělávání a pomoc autorizovaným 
osobám. V pátek večer jsem měl strach, co budeme dělat, a nakonec 
jsme nestačili vše vyřídit ani do oběda. Podrobnosti jsou na webových 
stránkách a v tomto čísle Z+i ČKAIT.

Dnes je neděle. V rychlosti jsem si přečetl zprávy a mezi nimi rozhovor s poslancem  Andrejem 
Babišem. Zase mu všichni ubližují. A představte si, že na Úřadu vlády se utratí za chlebíčky, řezané 
květiny a Fidorky (nebylo napsáno, zda bílé, nebo hnědé), 1,3 miliardy Kč, což zaplatíme my, daňoví 
poplatníci. Hrozné. Na Ministerstvu financí se pila jenom voda kohoutková, někdy s citronem. A přesto 
bude v rozpočtu v roce 2018 díra ve výši 50 miliard Kč. Ó ty Fidorky.

Vraceli jsme se domů v neděli a na dálnici se pracovalo. Dále čtu, že se za čtyři roky této vlády 
dosáhlo prvního stavebního povolení na dálnici D11 Hradec Králové – Smiřice. Pak že to nejde.

Od minulého vydání Z+i ČKAIT jsem měl mnoho jednání a mnoho pozvání na různá  setkání – 
o některá se pokusím s vámi podělit. 

Začnu příjemnějšími záležitostmi. Každoročně se potkáváme s čestnými členy Komory; letošní 
setkání jsem navrhl v centru DOX, soukromé galerii v pražských Holešovicích, kam občas zajdu a vždy 
v ní objevím něco zajímavého. Velmi mě zaujala vzducholoď, která se objevila na střeše. Pozvali jsme 
autory, poseděli uvnitř vzducholodi (kdy se vám něco takového poštěstí?) a vyslechli si, jak se projekt 
líhl. Já jsem řekl v úvodu, je vidět, jak naše společnost bohatne, neb si může dovolit zainvestovat 
zbytečnosti. V minulém čísle jsme si mohli přečíst o muzeu nazývaném Dalekohled v bavorském 
Mittenwaldu – a pak že se nepřibližujeme západní Evropě. 

Dalším setkáním byla konference Labská vodní cesta. Jelo se lodí z Ústí nad Labem do Dráž-
ďan. Část cesty s námi byla primátorka Děčína Marie Blažková. Počasí excelentní, až po vystoupení 
jsme zjistili, jak nás jarní sluníčko opálilo do červena. Doma mě počastovali přívlastkem, že jsem 
červený jak buřt. V průběhu plavby bylo řečeno mnoho zajímavého kolegy Jiřím Zimou, Michaelem 
Trnkou i dalšími. A jak tomu bývá v poslední době, jakákoliv stavba se stane předmětem různých 
oponentních připomínek. Stejně tomu je u plánovaného plavebního stupně Děčín. Konference byla 
důstojným připomenutím obnovení naší Komory. Osobně si myslím, že zlepšení plavebních podmínek 
si Labe a obyvatelé zaslouží. Musí se ale prověřit více variant tak, aby byla vybrána varianta vhodná 
ve všech souvislostech. Dokonce jsem vyslechl zcela jiný názor a musím říci, že byl zajímavý právě 
jiným pohledem, než je stavba plavebního stupně. Uvidíme. Na druhou stranu megalomanský projekt 
Dunaj – Odra – Labe, prosazovaný prezidentem Zemanem, je nepotřebný. K tomu ještě v podtextu 
neustálá akcentace čínského vlivu. Naštěstí si myslím, že vyhraje rozum, kterého se v poslední době 
mnohým politikům přestává dostávat. Jistě nechceme, aby se v ČR stavěly za čínské investice 
stavby typu nejprázdnějšího letiště na Srí Lance, kde přistanou dvě letadla denně. Srílanští budou 
Číně splácet mnohamiliardový dluh bůhví jak dlouho. Číně hrozí však větší problém, a tím je finanční 
bublina z nemožnosti splácet obyvateli úvěry. A to není problém jenom Číny. 

Byl jsem pozván na setkání lídrů českého developmentu. Vystoupení viceguvernéra České národ-
ní banky směřovalo právě k vysvětlení, proč banka občas přibrzdí fiktivní růst. Překvapilo mě, jak je na 
tom špatně Švédsko, u nás prý zatím tento stav nehrozí. Pláč stavebníků, developerů, zejména v Praze, 
nad nedostatkem povolení ke stavbě by tomu odpovídal. Z průběhu konference jsem nabyl dojmu, že 
za vše špatné mohou úředníci stavebních úřadů. Odpovídala tomu zejména emotivní vystoupení paní 
Krnáčové. V jednu chvíli se mi zdálo, že absolvovala školení v intonaci a obsahu řečeného u svého 
šéfa. Paní primátorka by vše vyřešila jednoduše, ale ta neschopná skupina úředníků magistrátu jí 
vše kazí. Jednou jsou to stavitelé a projektanti tunelu Blanka, v současné době úředníci. Neměla 
daleko k užití expresivních výrazů, jaké použila na naši adresu, za které se dodnes neomluvila. Jinak 
by Praha totiž jenom vzkvétala. Na mou otázku, kdy se začne tvořit územní plán Prahy podle zákona 
a kdy zastupitelstvo odsouhlasí změnu ZÚR (zásad územního rozvoje), odpověděla, že mi nerozumí. 
Nedivím se, plete si vilu Tugendhat s Müllerovou vilou, ale na druhou stranu nechtějme nemožné od 
magistry umění. A teď čtu, že se projednávají změny ZÚR s termínem do září t.r.

Připravujeme Z+i 4/2017
• Nový zákon o urychlení výstavby 

vysokorychlostního internetu
• Představujeme oblast Ostrava
Termíny příspěvků: 22. 8. 2017 
Termín vydání: 5. 10. 2017
Příspěvky posílejte na: zpravy-informace@seznam.cz
Kontakt: Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338

Nový web: zpravy.ckait.cz
• Možnost vyhledávání podle tématu a klíčových slov  

od čísla 1/2017
• Starší ročníky ve formátu pdf

úvodník
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Slovenská komora stavebních inženýrů nás pozvala do Bratislavy 
na obnovení Inženýrské komory. Takové setkání s přáteli je vždy více než 
milé. Dostalo se mi cti, že jsem byl jmenován čestným členem slovenské 
komory. Oslava měla i pracovní ráz, konference byla věnována bezpečnosti 
a kontrole staveb. Podrobnější postřehy sdělím někdy jindy, široké jest to 
téma, které hýbe i naší společností. Mimochodem na setkání s vedoucími 
krajských stavebních úřadů jsme prosazovali náš názor, že architekt nesmí 
razítkovat část statika. Tento názor Komory i Ministerstva pro místní rozvoj 
je v tomto čísle uveden. Asi bude muset rozhodnout soud. 

Konalo se také pravidelné jednání s předsedy oblastí. Byly na něm 
projednány administrativní záležitosti. Nechci hodnotit jednotlivé oblasti, 
to uděláte příští volební rok. Pokud chcete něco změnit, máte šanci. 
Všeobecně bych doporučoval větší aktivity na odborných akcích. Peníze 
na tuto činnost Komora má.

Zkusím z jiné „dížky“. Nedávno jsem četl názor jednoho staršího pro-
fesora architektury. Rozčiluje ho neustálý tlak na vybavení obytných domů 
v množství hardwarového a softwarového vybavení. Ví, co mu vyhovuje, 
a ne aby mu bylo vnucováno něco jiného, ať již prostřednictvím předpisů, 
nebo prodejců. V něčem s ním musím souhlasit. Přiznávám, že sám mám 
auto přecpané elektronikou, telefon, televizi, počítač i další přístroje taktéž. 
Jestli jsem z toho schopen využít polovinu, bude to asi moc. Když se mi 
ukáže na displeji v autě nějaká symbolika, pracně hledám, co se pod ní 
skrývá. Po vypnutí a opětovném zapnutí zmizí v nenávratnu. Proč o tom 
píši? Předpisy houstnou a ukládají nám další a další povinnost. Tak tomu 
bude v připojení na vysokorychlostní digitální síť (na něm se „napakují“ 
prodejci), ve vymýšlení šedé vody (v tomto případě se zase vyřádí hygienici) 
a v jakých já vím ještě dalších případech. Jinými slovy mnohdy by stačil 
selský rozum. Na druhou stranu v připravovaných právních předpisech 
nelze připustit, že bude z projektové dokumentace vyloučena část TZB, 
TPS apod., jak si přejí architekti a někteří developeři. To může nastat, až 
se změní kompletně povolování staveb. To současně projednávaný zákon 
v Senátu PČR neumožní. Skoro si myslím, že si nevážíme dobrého bydla 
a mnohé si sami komplikujeme.

Ještě pár poznámek k soutěžím. Je již přesoutěženo. Máme Stavbu 
roku, jsme jedním z vypisovatelů krajské stavby roku, Grand Prix, CEZAR, 

Dopravní stavby roku a další. Na tak malý investiční rybníček, jakým je 
Česká republika, je jich na můj vkus mnoho. Pořadatelé pak žehrají nad 
malým počtem přihlášených. Koneckonců to bylo letos vidět na počtu při-
hlášených o cenu Inženýrské komory, naší vnitrokomorové soutěži. Zatím 
osobně nevím, jak zvýšit zájem, možná ve vztahu na referenční podklady 
při ucházení se o veřejnou zakázku. Máme tedy zase o čem přemýšlet.

Obrátili se na nás z Ministerstva kultury, abychom jim pomohli 
s obsahem studie proveditelnosti, dohodli jsme se, že je to prospěšné 
pro obě strany. Vždyť studie by dala nástroj stavebníkům, zda je investice 
potřebná, ekonomická a provozně udržitelná. Potom by asi nebylo tolik 
velmi frekventovaných trestních oznámení, v českých luzích a hájích, 
moravských a slezských nevyjímaje.

Jsem rád, že vláda svým usnesením č. 389 z 22. května 2017 schválila 
další práce na přípravě vysokorychlostních tratí. Doufám, že Komora bude 
kvalifikovaným partnerem v týmu odborníků.

Nakonec se vám svěřím s jedním velmi příjemným setkáním v Brně, 
pro mne vždy přínosným, u něhož jsem zavázán anonymitou. Tentokráte 
se debata obrátila do cizích zemí a poznatků z pracovních angažmá. Ná-
sledoval návrat do současnosti, ale i v komplexu s historickým exkurzem 
do islámu. Pak přišlo ještě několik aktuálních poznatků o inženýrské profesi 
a najednou byly dvě hodiny pryč. To je pro mne dobře užitý čas.

Mějte se jenom dobře a prázdninový čas užijte ku zlepšení fyzické 
i psychické obnovy své duše. 

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

P.S. …a  trochu odjinud. Dilettante: neodborník, samouk, ale pokud něco 
budete dělat s chutí, vše může být jinak: diletto: fare qc per diletto – dělat co 
pro zábavu/radost; diletto: trarre diletto da qc – mít radost z čeho, těšit se, 
radovat se z čeho, užívat si co.

Aktualizace
• Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování 

(TP 1.21)
• Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně proti pádu při údržbě 

(TP 1.21.1)
• Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)
• Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)
• Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení (MP 1.5.2)
• Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení (MP 1.5.5) 
• Technologická zařízení staveb. Projektování ocelových konstrukcí 

technologických staveb (MP 1.5.7)  

Novinky
Navrhování železobetonu v pozemním stavitelství – tabulky  
(TP 1.13.2)

Právní předpisy
Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené 
v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve čtrnáctidenních interva-
lech.

Přístup do systému
Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. Uživatelské jméno je 
 členské číslo (všech 7 znaků), heslo je možné vygenerovat na webu po-
mocí 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

Profesní informační systém ČKAIT

úvodník
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Dvacet pět let ČKAIT – stručné ohlédnutí
Na 25 let existence autorizačního zákona a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
je možné se podívat různým způsobem. Nejvíce je vidět to, co ČKAIT dělá pro své členy. 

Začalo to ediční činností, protože po roce 1990 zaniklo Státní 
nakladatelství technické literatury a byl hlad po odborné literatuře. Vy-
davatelská činnost zdobí ČKAIT dodnes. Dalšími kroky v této oblasti byl 
zejména vznik INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. (1998), program 
vzdělávání členů (2001) nebo vznik systému PROFESIS (2003). Je 
škoda, že zejména PROFESIS, který nám často závidí i naši zahraniční 
partneři, není vždy plně využíván a chybí podněty členů na jeho dopl-
ňování a novelizaci. Do této oblasti patří i digitální přístup k normám 
(2006), který vznikl na základě aktivity Komory.

Komora se podílí na tvorbě zákonů
Druhou činností, která není tak viditelná, avšak zásadně ovlivňuje 

práci autorizovaných osob, je účast ČKAIT při přípravě zákonů, vyhlášek 
nebo norem. V naší rozhádané společnosti, kde převládají populistické 
názory nad názory odbornými, to není lehká ani vděčná činnost. Přesto 
se i v této oblasti řada věcí podařila. Ať je to vznik institutu autorizované-
ho inspektora (2006), vyhláška č. 499/2007, novela zákona o veřejném 
zadávání nebo aktivity týkající se energetických úspor. To, že se ČKAIT 
stala oficiálním místem k připomínkování zákonů, je důkazem růstu její 
vážnosti ve společnosti. Úspěchem ČKAIT je i to, že se autorizace stala 
prestižní i pro osoby, které ji podle zákona ke své činnosti nepotřebují. 
To jsem nedocenil při rozběhu ČKAIT, kdy jsem pro evidenční systém 
Komory odhadoval, že počet jejích členů nikdy nepřesáhne 20 000.

Postavení ČKAIT ve společnosti upevňuje řada našich dalších 
aktivit. Mezi nejvýraznější patřila pomoc při záplavách v letech 1997 
a 2002, na základě kterých vzniklo zapojení Komory do Integrovaného 
záchranného systému (2003). Vybraní odborníci jsou kdykoliv k dispo-
zici při řešení havarijních situací. Do společenských činností se řadí 
i podpora údržby a záchrany stavebních památek, patřících do našeho 
národního kulturního dědictví. 

Obory autorizace je třeba ctít
Jednu oblast však nepovažuji v současnosti za dobrou. Jedná se o plnění 

autorizačního zákona. Základní myšlenkou autorizace nebyly výše uvedené 
činnosti. Ty může zajišťovat i odborný spolek, např. ČSSI. Základem autorizace 
je částečná privatizace stavebního práva. Autorizovaná osoba přebírá místo 
státu při povolování staveb odpovědnost za odbornou část návrhu nebo prová-
dění stavby. Komora při tom garantuje, že autorizaci získají pouze osoby, které 
tuto odpovědnost vzhledem ke své odborné kvalitě mohou převzít. Vzhledem 
k rozsáhlosti stavařiny vznikly obory, ve kterých je autorizace udělována. Je 
bohužel zásluhou především státní správy, že na tuto základní zásadu nehledí. 
Typickým příkladem je nesmyslné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, 
které považuje architekta za dostatečně odborně kvalifikovaného ke garanci 
za statickou bezpečnost staveb. U očního lékaře nebo zubaře nikdo nepředpo-
kládá, že může operovat srdce, přestože ve škole o tom něco zaslechl. Kromě 
jednodušších konstrukcí to platí bohužel i pro pozemní stavby.

Primární odpovědnost ČKAIT, kterou má za dodržování principů 
autorizace, včetně respektování jednotlivých oborů, se v záplavě ostat-
ních činností prakticky vytratila.

Ze života Komory by se dalo vybrat mnoho výrazných okamžiků 
nebo aktivit. Za základ úspěšné činnosti ČKAIT považuji především práci 
v oblastech. Vztah člena a oblasti, zejména v oboustranné informovanosti, 
vytváří základ pro práci celé Komory. Oblasti často řeší problematiku, která 
by v rámci celé republiky nebyla prioritní. Pro dění v oblasti však má velký 
význam. To se týká například i přeshraničních vztahů některých oblastí. 

Za 25 let své existence se ČKAIT potýkala s celou řadou problémů, 
vždy je však dokázala vyřešit. Věřím tomu, že pokud se bude opírat o své 
odborné a korektní jednání, bude úspěšná i v budoucnosti.

Ing. Václav Mach
čestný předseda ČKAIT

Rozsah specializace energetické auditorství je nově definován
Představenstvo ČKAIT na svém jednání 20. dubna 2017 schválilo 

nové znění rozsahu specializace energetické auditorství pro autorizo-
vané inženýry a techniky (IA00, TA00).

Podmínkou získání této autorizace je pro autorizované inženýry a tech-
niky autorizace v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb 
či technika prostředí staveb. Autorizovaná osoba ve specializaci energetické 
auditorství v projektové dokumentaci zpracovávané v souladu s vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ověřuje splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle zá-
kona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Při 
zpracování dokumentace se postupuje v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb., a vyhláš-

kou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve 
znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. Průkaz energetické náročnosti budov podle 
§ 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a energetický posudek, 
ve znění vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém 
posudku, může vypracovat pouze energetický specialista jmenovaný podle 
§ 10 zákona č. 406/2000 Sb. Ministerstvem průmyslu a obchodu podle 
prováděcího předpisu a zapsaný do seznamu energetických specialistů 
vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT
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Smí architekti provádět statické 
a dynamické výpočty staveb?
Autorizovaný architekt není podle názoru ČKAIT způsobilý zpracovávat statické a dynamické výpočty staveb, neboť 
se jedná o vybranou činnost podle autorizačního zákona. Architekti musí podle § 159 odst. 2 stavebního zákona ke 
zpracování statiky přizvat osobu s oprávněním pro tento obor. 

O tom, zda je autorizovaný architekt oprávněn provádět statické 
a dynamické výpočty staveb, se vedou časté diskuse. Výklady § 18 
a § 17 zákona č. 360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon) se u obou pro-
fesních komor ČKAIT a ČKA liší. Předseda ČKAIT proto požádal o výklad 
ředitelku odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). 
Dopis byl odeslán 29. listopadu 2016, odpověď přišla 6. března 2017.

Výklad MMR k oprávnění architektů versus inženýrů
Základní působnost architektů jako autorizovaných osob stejně 

jako autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků je upravena 
v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon). Zákon 
č.  183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, označuje v § 158 a § 160 vybrané 
činnosti, které mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly 
oprávnění k jejich výkonu podle autorizačního zákona. 

Rozsah odpovědnosti projektanta (§ 22 odst. 4 stavebního 
zákona – fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k pro-
jektové činnosti ve výstavbě) je stanoven v § 159, např. § 159 odst. 2 
stavebního zákona stanoví: Projektant odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a  ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, 
včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů 
a  obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu 
stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými or-
gány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové 
dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat 

osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpo-
vídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou 
dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

V souladu s ustanovením § 4 odst. 4 autorizačního zákona opravňuje 
autorizace se všeobecnou působností, tj. pro obory architektura, územní 
plánování a krajinářská architektura, vykonávat činnosti podle § 17 písm. a) 
až l) autorizačního zákona a autorizace podle § 4 odst. 2 písm. a), tj. obor 
architektura, opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), d) až f), 
g) až l) autorizačního zákona. Podle ustanovení § 17 písm. b) autorizačního 
zákona je autorizovaný architekt oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě spe-
cializace (§ 4 autorizačního zákona), pro kterou mu byla udělena autorizace, 
vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně 
plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských. 

Co se rozumí projektovou dokumentací, stanoví § 158 odst. 2 staveb-
ního zákona. Rozsah a obsah příslušné dokumentace podle stavebního 
záměru stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Závěry MMR – pokud architekt není způsobilý, musí 
si přizvat autorizovaného statika
Z kontextu ustanovení § 4 a § 17 autorizačního zákona jednoznačně 

vyplývá, že autorizovaný architekt pro obor architektura a autorizovaný 
architekt s autorizací se všeobecnou působností je v rámci oboru své auto-
rizace oprávněn zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 
a projektovou dokumentaci u pozemních staveb (neboť nejsou oprávněni 
zpracovávat tyto dokumentace u staveb inženýrských) v celém rozsahu, 
tzn. všechny profesně vydělené části této dokumentace včetně statického 
posouzení. Přitom platí výše uvedené ustanovení o odpovědnosti projektanta 
(§ 159 odst. 2 stavebního zákona), z něhož vyplývá, že není-li autorizovaný 
architekt způsobilý statické posouzení vypracovat sám, je povinen k jeho 
zpracování přizvat osobu s oprávněním pro takovou činnost (např. autorizo-
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vaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb), která za statické posouzení 
odpovídá; tím však není dotčena odpovědnost autorizovaného architekta 
(projektanta) za projektovou dokumentaci stavby jako celku.

Názor ČKAIT – statika a dynamika je samostatný 
obor, architekti pro něj nejsou autorizováni
Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě speciali-

zace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto 
vybrané a další odborné činnosti:

d) provádět statické a dynamické výpočty staveb.
Přeneseno do aplikační praxe, autorizovaný inženýr je v rozsahu 

svého oboru oprávněn zpracovávat část D.1.2 – Stavebně konstrukční 
řešení příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Vzhledem k  tomu, že zákonodárce výše zmiňované oprávnění 
v § 17 autorizačního zákona autorizovaným architektům (§ 4 odst. 2 
a  3 zákona č. 360/1992 Sb.) nedal, jsme toho názoru, že nemají 
oprávnění zpracovávat část D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení příloh 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Architekt autorizovaný v oboru architektura je podle § 17 písm. b)  
autorizačního zákona oprávněn zpracovat projektovou dokumentaci 
staveb, a to v rozsahu své autorizace, která mu byla udělena pro obor 
architektura. Pokud by se vycházelo z toho, že pod slovy projektová do-
kumentace je nutno rozumět všechny její části podle přílohy č. 5 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., pak bychom přehlíželi, že statika a dynamika staveb je 
samostatný obor podle § 5 odst. 3 písm. g) autorizačního zákona, který 
může Komora udělit pouze na základě vykonané zkoušky. Architekti nena-
bývají ve svých studijních oborech vzdělání takového charakteru, aby jim 
zákonodárce toto oprávnění v oboru statika a dynamika staveb přiznal. 

Slova není-li projektant způsobilý (viz § 159 odst. 2 stavebního 
zákona) nelze vykládat způsobem, zda to projektant umí, či neumí. 
Pohybujeme-li se v  oblasti vybraných činností ve výstavbě (§ 158 
stavebního zákona), pak je třeba nejasný právní text vykládat v sou-
vislosti s cílem sledovaným právní úpravou, tedy aby činnosti, jejichž 
výsledek ovlivňuje veřejné zájmy, vykonávaly pouze osoby, které získaly 
oprávnění k jejich výkonu a jsou tudíž pro takovou činnost způsobilé.

Protože součástí oprávnění autorizovaného architekta podle § 4 autori-
začního zákona není specifikace autorizace v oboru statika a dynamika staveb, 
není podle našeho názoru autorizovaný architekt způsobilý tuto část projekto-
vé dokumentace zpracovat a je proto podle § 159 odst. 2 stavebního zákona 
povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor.

Stanovisko odboru stavebního řádu MMR z  6. března 2017 
projednalo Představenstvo ČKAIT 20. dubna 2017. Původní dopis 
z 29. listopadu 2016 byl doplněn a odeslán opět na odbor stavebního 
řádu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Legislativní komise ČKAIT

Ilustrace: Oldřich Horák

Historie předpjatého betonu

Autor: Jan Vítek 
Datum vydání: 2016
Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 
devadesátých let 20. století. Je rozdělena do třinácti kapitol, které se týkají např. počátků 
předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových, 
průmyslových a pozemních staveb, vozovek, výrobků z předpjatého betonu, výztuže a tech-
niky předpínání, výzkumné činnosti v oboru apod. Jsou citovány význačné osobnosti, které 
měly zásadní význam pro rozvoj předpjatého betonu, autoři a realizátoři staveb. Dále jsou 
uvedeny zahraniční i naše zkušenosti z vývoje i realizace předpjatých konstrukcí a výrobků 
z předpjatého betonu. Publikace je bohatě doplněna technickými výkresy i fotografiemi. 
Je vydána v edici Betonové stavitelství a navazuje na již dříve vydanou publikaci Dějiny 
betonového stavitelství. Obě knihy jsou zdrojem historických informací, souvislostí a po-
učení pro nové generace projektantů, stavitelů a techniků.

Jan Vítek

Ja
n 

Ví
te

k

Historie 
předpjatého betonu

Hi
st

or
ie 

př
ed

pj
at

éh
o 

be
to

nu

Informační centrum České komory

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sokolská 15, Praha 2

Predpjaty beton obalka.indd   Všechny stránky 25.08.16   12:41

NÁVRH 
STATIKA



6

Z+i ČKAIT  3/17

Pravidla pro používání autorizačního razítka
Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen pravidla).

Článek 1
1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem 

její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se 
státním znakem1, které zajišťuje Komora.

2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat 
pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem2 (SZ) a činnosti 
podle § 18 a  19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v  rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla 
autorizace udělena.

3. Přehled dokumentů, které autorizovaná osoba opatřuje autorizač-
ním razítkem a vlastnoručním podpisem podle odstavců 1 a 2, je 
uveden v článku 3 těchto pravidel.

4. Autorizovaná osoba opatřuje podpisem a autorizačním razítkem 
pouze ty dokumenty, které vypracovala osobně, popřípadě ve spo-
lupráci s dalšími osobami pracujícími pod jejím odborným vedením. 
Takto označené listiny jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Článek 2
1. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autori-

zace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní 
kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabylo právní moci. Totéž platí i při pozastavení autorizace 
na vlastní žádost či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro ode-
vzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den 
po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením 
data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.

2. Použití autorizačního razítka v rozporu s těmito pravidly může být 
důvodem pro zahájení disciplinárního řízení před Stavovským soudem 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost 
pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou 
uzavřenou ČKAIT.

Článek 3
1. Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem 

a autorizačním razítkem zejména:
a) územně plánovací dokumentaci;
b) územní studii;
c)  dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření 

veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí;
d)  projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona2;
e)  potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku – jména 

a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění 
stavby podle § 157 SZ (stavbyvedoucí);

f)  písemné prohlášení stavbyvedoucího u staveb prováděných 
svépomocí, že povede provádění stavby podle § 160 odst. 4 SZ;

g)  dokumentaci pro uchazeče o  autorizaci potvrzující jeho 
odbornou praxi.

2. Autorizovaná osoba musí opatřit vlastnoručním podpisem 
a  autori začním razítkem samostatné dílčí části dokumentace, 
pokud spadají pod bod 1. písm. a–d (např. jednotlivé specializace 
oborů a profesí, statický a dynamický výpočet, zprávu o průzkumu 
stavby, o zkoušení a diagnostice stavby).

3. Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autori-
začním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti 
s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.

4. Počet paré jednoho dokumentu označených vlastním podpisem 
a autorizačním razítkem je odvislý od potřeby v souvislosti s pří-
pravou a prováděním stavby.

Článek 4
1. Dokumenty opatřené autorizačním razítkem musí být jednoznačně 

identifikovatelné (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání 
apod.) a uvedené v deníku autorizované osoby.

2. Dokumenty označené autorizovanou osobou jsou podle § 13 odst. 
5 zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon) pro úřední účely 
veřejnými listinami.

3. Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam doku-
mentů opatřených autorizačním razítkem3 v deníku autorizované 
osoby, tiskopisu vydaném Komorou (dále jen deník).

4. Při každém záznamu v deníku musí autorizovaná osoba uvést:
a) pořadové číslo záznamu;
b) datum záznamu;
c)  název dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem 

a autorizačním razítkem;
d)  jméno a adresu objednavatele, popřípadě orgánu, který si 

příslušný dokument vyžádal;
e)  počet příloh dokumentu opatřených autorizačním razítkem 

v případě podle odstavce 5.
5. Podle povahy dokumentu se opatřuje vlastnoručním podpisem 

a autorizačním razítkem:
a)  pouze titulní list, pokud je dokument pevně spojený v jeden celek;
b) každý samostatný dokument;
c) u výpočtů a zpráv titulní list a závěr.

Do deníku autorizované osoby se toto zapíše jako jeden záznam s uve-
dením počtu označených příloh.
• Pokud na dokumentu spolupracuje více autorizovaných osob, opatří 

svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem příslušnou 
část každá autorizovaná osoba.

• Pokud některé části dokumentu zpracovává osoba neautorizovaná, 
opatří tyto části svým vlastnoručním podpisem a  autorizačním 
razítkem odpovědná autorizovaná osoba.

Článek 5
Barva vlastnoručního podpisu a  otisku autorizačního razítka 

nesmí být černá.

autorizace
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Článek 6
Dnem schválení těchto pravidel se ruší účinnost pravidel 

z 11.  dubna 2013. Článek 1. odst. 1 byl doplněn rozhodnutím předsta-
venstva R1603-5 27. května 2016.

Vysvětlivky:
1  Paragraf 13 odst. 3 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.

2  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

3  Paragraf 13 odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K oprávnění autorizovaného technika 
Ministerstvo pro místní rozvoj a  Česká komora autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve výstavbě vydaly 
23. května 2017 společné stanovisko k oprávnění autorizovaného technika. 

Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autori-
zovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon) 
v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního 
řádu, a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě toto společné stanovisko. 

Označení autorizovaného technika podle stavebního 
zákona
Autorizovaný technik je podle autorizačního zákona ten, komu 

byla udělena autorizace podle autorizačního zákona a  je zapsán 
v seznamu autorizovaných techniků vedeném ČKAIT. Vykonává-li pro-
jektovou činnost ve výstavbě, vztahuje se na něj označení projektant 
(§ 22 odst. 4 stavebního zákona), popř. hlavní projektant, pokud jej 
stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpraco-
vávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru (§ 113 
odst.  2  stavebního zákona); vykonává-li odborné vedení provádění 
stavby nebo její změny, vztahuje se na něj označení stavbyvedoucí 
(§  134 odst. 2 stavebního zákona). 

Oprávnění autorizovaného technika 
Z ustanovení § 113, § 153, § 158 a § 159 stavebního zákona 

vyplývá, že autorizovaný technik může vykonávat vybrané činnosti 
ve výstavbě (projektová činnost a odborné vedení provádění stavby), 
respektive zastávat funkci projektanta, popř. hlavního projektanta 
nebo funkci stavbyvedoucího, pouze na základě a v rozsahu udě-
leného oprávnění (autorizace).

Autorizace pro techniky se uděluje podle § 5 pro obory a podle 
§ 6 autorizačního zákona též pro specializace: 
• pozemní stavby (specializace energetické auditorství);
• dopravní stavby (specializace kolejová doprava, specializace 

nekolejová doprava);
• stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (specializace 

stavby hydrotechnické, specializace stavby zdravotně-technické, 
specializace stavby meliorační a sanační);

• mosty a inženýrské konstrukce; 
• technologická zařízení staveb (specializace energetické auditorství);

• technika prostředí staveb (specializace vytápění a vzduchotechni-
ka, specializace zdravotní technika, specializace elektrotechnická 
zařízení, specializace energetické auditorství);

• geotechnika; 
• požární bezpečnost staveb.

Primárně je rozsah oprávnění autorizovaného technika vymezen 
ustanoveními § 19 písm. a), b) a d) autorizačního zákona, podle nichž je 
v rozsahu oboru, popř. specializace jemu udělené autorizace, oprávněn 
vykonávat tyto vybrané činnosti ve výstavbě: 
• vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro-

jektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních 
případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace;

• podílet se na vypracování projektové dokumentace, je-li zpracovávána 
autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem; 

• vést realizaci stavby. 

• Pojem dokumentace a projektová dokumentace 
Podle § 158 stavebního zákona platí, že vybrané činnosti, jejichž 

výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vy-
konávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich činnosti 
podle autorizačního zákona.

Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě a od-
borné vedení provádění stavby nebo její změny.

Projektovou činností ve výstavbě se rozumí zpracování: 
• územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy 
územní rozhodnutí nahrazující; 

• projektové dokumentace, kterou je dokumentace:  
– stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e),  
– stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,  
– k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116,  
– k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117,  
– změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokon-
čením podle § 118,  
– staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému staveb-
nímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby podle § 129,  
– pro provádění stavby,  
– pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo  
– vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) vodního zákona. 

autorizace
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• Obsahové náležitosti dokumentace a projektové dokumentace 
Obsahové náležitosti dokumentace pro všechny druhy staveb 

a  projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 písm. a) až g) a  i) 
stavebního zákona jsou vymezeny v  přílohách č. 1 až 6 k  vyhláš-
ce č.  499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. (dále jen vyhláška o dokumentaci staveb). 

Tato vyhláška se nevztahuje na projektové dokumentace pro 
stavby letecké, stavby drah a  na dráze včetně zařízení na dráze, 
stavby dálnic, silnic místních komunikací a veřejně přístupných úče-
lových komunikací. Obsahové náležitosti projektových dokumentací 
těchto vybraných speciálních staveb stanoví v  přílohách vyhláška 
č.  146/2008  Sb., o  rozsahu a  obsahu projektové dokumentace 
 dopravních staveb.

Pro účely vyhlášky o dokumentaci staveb obsahuje dokumentace 
tyto povinné části: 
• A – průvodní zprávu; 
• B – souhrnnou technickou zprávu;  
• C – situační výkresy;  
• D – výkresovou dokumentaci;  
• E – dokladovou část. 

Pro účely vyhlášky o dokumentaci staveb obsahuje projektová 
dokumentace tyto povinné části: 
• A – průvodní zprávu;  
• B – souhrnnou technickou zprávu;  
• C – situační výkresy;  
• D – dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení;  
• E – dokladovou část. 

Každá z uvedených povinných částí dokumentace a projek-
tové dokumentace je samostatná, oddělitelná a dále členěná na 
jednotlivé položky s  tím, že rozsah a obsah jejích položek musí 
vždy odpovídat konkrétně navrhovanému stavebnímu záměru, 
respektive druhu a  významu stavby, jejímu umístění, stavebně-
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 
a době trvání stavby.

Povinné části dokumentace a  projektové dokumentace 
lze členit na společné části, tzn. části A  až C, v  nichž je řešena 
problematika stavby jako celku, a na část dokumentace objektů, 
tzn. část D, v níž jsou navrhovány jednotlivé, v úvahu přicházející 
objekty, respektive pozemní (stavební) objekty, inženýrské objekty 
a technická a technologická zařízení staveb, včetně staveb veřejné 
technické infrastruktury. 

Oprávnění autorizovaného technika vypracovávat 
příslušné části projektové dokumentace 
Obecně je příslušná část projektové dokumentace zásadně 

vymezena pouze daným odborným obsahem řešené problematiky, 
který odpovídá oboru, popř. specializaci autorizace udělené autori-
zovanému technikovi. Takové vymezení tedy nebere zřetel na formu 
dokumentování (grafická či textová) nebo na to, v jaké povinné části 
projektové dokumentace je položka s daným odborným obsahem 
obsažena.

Z hlediska rozsahu oprávnění autorizovaného technika je zřejmé, 
že vymezení příslušných částí projektové dokumentace rozhodujícím 
způsobem odpovídá počtu a  stavebnětechnické povaze staveb/
objektů (pozemní, inženýrské a technologické stavby, popř. technická 

infrastruktura), které připadají v úvahu v konkrétním stavebním zámě-
ru; řešení těchto objektů je obsaženo v povinné části D dokumentace 
a projektové dokumentace. 

Z kontextu s § 19 autorizačního zákona je zřejmé, že i v případě, 
kdy by autorizovanému technikovi byla udělena autorizace pro všechny 
uvedené obory a specializace, nebyl by takový projektant oprávněn 
v projektové dokumentaci pro povolování staveb staticky posuzovat 
stavebně konstrukční řešení stavby a v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby zpracovávat podrobný statický výpočet (obor statika 
a dynamika staveb se autorizovanému technikovi neuděluje – viz část 
Oprávnění autorizovaného technika). 

Z § 159 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že není-li auto-
rizovaný technik oprávněn (způsobilý) některé části projektové 
dokumentace zpracovat sám, je povinen k  jejich zpracování 
přizvat další projektanty s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specializaci, přičemž každý z nich odpovídá za jím zpracované 
řešení. V  takovém případě autorizovaný technik odpovídá za 
projektovou dokumentaci stavby jako celek, zejména za koordi-
naci a kompletaci jednotlivých částí dokumentace, a to i tehdy, 
nebyl-li stavebníkem pověřen funkcí hlavního projektanta podle 
§ 113 odst. 2 stavebního zákona.

Za projektanta přizvaného v uvedeném smyslu však nelze pova-
žovat osobu, která ke zpracování projektu přispěla jen poskytnutím 
administrativní či technické pomoci nebo odborné konzultace ke 
speciální dílčí otázce (např. při navrhování neobvyklého konstrukční-
ho řešení), protože takovou asistencí nemůže být dotčena uvedená 
odpovědnost projektanta.

Projektová dokumentace musí být uspořádána, upravena 
a opatřena tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat projektanta 
(autora) každé z jejích příslušných částí (§ 13 odst. 3 autorizačního 
zákona) a určit tak podíl jeho právní odpovědnosti za odbornou úroveň 
navrhovaného řešení (§ 159 odst. 2 stavebního zákona a § 12 odst. 1 
autorizačního zákona).

Rozsah oprávnění autorizovaného technika 
Dokumentaci nebo projektovou dokumentaci vymezenou v přílo-

hách č. 1–6 vyhlášky o dokumentaci staveb má autorizovaný technik 
oprávnění zpracovávat, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních 
případech má oprávnění vypracovávat pouze příslušné části podle 
jeho oprávnění v oboru autorizace, respektive specializace.

Příklad: Autorizovaný technik v  oboru technologická zařízení 
staveb při zpracování dokumentace nebo projektové dokumentace 
regulační stanice plynu je oprávněn zpracovávat části příslušející 
jeho oboru, s výjimkou části týkající se statických a dynamických 
výpočtů.

Ing. Marcela Pavlová
ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT



z činnosti ČKAIT

Využijte výhody zvýšeného skupinového 
pojištění...

Nový občanský zákoník, vynalézavost zástupců investorů či právníků, růst ve stavebnictví. 
Tyto i další okolnosti   mají za následek rostoucí počet škod z profesní odpovědnosti .

Prevencí je zodpovědný přístup autorizované osoby, ale také připojištění.

…pojistěte se!
ČKAIT ve spolupráci s makléřem GrECo JLT Czech Republic s.r.o. pro Vás získali nové 
atrakti vní podmínky pro limity plnění:

    • limit plnění až 2 000 000 Kč za 4 660 Kč ročně
  
    • limit plnění až 5 000 000 Kč za 8 420 Kč ročně
   
              -  výše pojistného se nestanovuje podle oboru autorizace
              -  pojistné se u fyzických osob neurčuje podle obratu
              -  pojištění mohou využít i právnické osoby s obratem
                 z autorizované činnosti  do 2 mil Kč
              -  územní rozsah je celá Evropa
              -  je zahrnuta činnost koordinátora BOZP
              -  je zachováno retroakti vní krytí  i při plynulém přechodu od jiné pojišťovny

Bližší informace o podmínkách pojištění vám rádi sdělí:

Ing. Petra Bartoníčková
GSM:   +420 728 130 266
email:  p.bartonickova@greco.cz

Mgr. Jakub Doležel
GSM:   +420 725 321 530
email:  j.dolezel@greco.cz

Stačí vyplnit registrační formulář, který najdete na internetových stránkách ČKAIT v sekci pojištění AO
(htt p://www.ckait.cz/pojisteni-ao).
Vyplněný formulář odešlete podepsaný na email: ckait@ckait.cz.

Všechny potřebné informace najdete na www.ckait.cz v sekci pojištění AO.

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

inzerce_vklad_ZI_2017-1a.indd   1 26.6.2017   9:38:50
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Český zadavatel musí zkoumat, jaké podmínky pro výkon profese 
jsou v zemi uchazeče. V rámci diskriminace naruby pak cizí uchazeč 
nemusí prokazovat stejnou odbornost jako ten český. Ustanovení 
§ 77 odst. 3 ZZVZ umožňuje zahraničním dodavatelům nepředložit 
doklady požadované zadavatelem v případě, že právní předpisy v zemi 
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

Výklad § 77 zákona o zadávání veřejných 
zakázek je dlouhý a nejednoznačný
ČKAIT požádala MMR o výklad § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ). Odpověděl 
3. dubna 2017 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. 

Když se chce občan z členských států EU ucházet v ČR o zakázku, 
při níž je nutné prokázat autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., 
využívá často možnosti získat statut osoby hostující. ČKAIT proto 
požádala o výklad ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, 
konkrétně § 77, v návaznosti na ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., 
o  výkonu povolání autorizovaných architektů a  o  výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon). Následují v úvodu 
zmíněné otázky a odpovědi MMR.

Jak hostující osoby prokazují profesní způsobilost podle zákona 
o veřejných zakázkách?

Z aplikační praxe uznávacího procesu podle autorizačního zákona 
i zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způso-
bilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých 
příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákon o uznávání odborné kvalifikace) vyplývá, 
že žadatelé o uznání odborné kvalifikace z členských států EU hlásící se 
do veřejných soutěží (kde zadavatel jako odbornou způsobilost uvádí 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb.) využívají možnost dočasného 
nebo příležitostného výkonu vybraných činností ve výstavbě (§ 30a 

odst. 4 autorizačního zákona) a  po splnění zákonem stanovených 
podmínek obdrží statut osoby hostující. 

Je zápis hostující osoby do seznamu registrovaných osob podle 
§ 30r autorizačního zákona jinou obdobnou evidencí podle § 77 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.?

Samotný zákon č. 134/2016 Sb. v § 77 neřeší, zda je zápis do 
seznamu registrovaných osob podle § 30r (autorizačního zákona) jinou 
obdobnou evidencí podle § 77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných za-
kázek. ZZVZ pouze ukládá povinnost dodavateli takový výpis předložit, 
a to s ohledem na skutečnost, že podnikatelé jsou zapsáni i v jiných 
systémech, než je obchodní rejstřík. Pokrývá tedy tu oblast (v případě 
„jiné obdobné evidence“), kterou nepokrývá obchodní rejstřík, a to z toho 
důvodu, aby měli všichni účastníci stejné postavení v zadávacím řízení, 
neřeší však, zda tomu tak je v jednotlivých systémech/seznamech. Je 
tedy na ČKAIT, aby sama vyhodnotila, zda autorizační zákon umožňuje 
hostujícím osobám, zapsaným do seznamu registrovaných osob, podni-
kat na území ČR a účastnit se veřejných zakázek za stejných podmínek 
jako běžný člen profesní komory. Činnost projektantů je regulovanou 
činností podle směrnice 2005/36/ES (umožňuje regulovat vybrané 
činnosti) a  zákona č. 18/2004 Sb., o  uznávání odborné kvalifikace. 

Ilustrace: Oldřich Horák
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Vzniká tedy určité právo regulovat takovou vybranou činnost. Po splnění 
podmínek však musí mít zahraniční dodavatel ve veřejných zakázkách 
stejná práva jako dodavatel místní, v soutěži si musí být rovni.

Podle § 30c odst. 2 autorizačního zákona jsou hostující osoby re-
gistrovány u ČKAIT, ale nejsou jejími členy. Splňuje hostující osoba 
možnou podmínku zadavatele podle § 77 odst. 2 písm. b) ZZVZ 
ohledně členství v profesní komoře? 

Zahraničnímu dodavateli vzniká právo provádět činnost projektanta 
(regulovaná činnost) na území České republiky po splnění podmínek 
uvedených v zákoně č. 360/1992 Sb., a to tím, že je přezkoušen, stane 
se hostující osobou a je zapsán do seznamu registrovaných osob. Tím je 
zajištěna jeho odbornost. S ohledem na skutečnost, že národní legislativa 
je (musí být) v souladu s evropským právem, musí umožňovat zahranič-
ním dodavatelům stejné možnosti a práva v oblasti veřejných zakázek 
jako domácím dodavatelům. Předpokládáme, že požadavek na zajištění 
základních svobod (tedy i volný pohyb služeb) v oblasti projektové činnosti 
je zajištěn právě autorizačním zákonem a zahraniční osoby, zapsané 
v seznamu registrovaných osob mají (po splnění podmínek, které takový 
zápis vyžaduje) stejná práva k podnikání v dané oborové činnosti. Pokud 
by tomu tak nebylo, byl by to problém, který však není problémem ZZVZ. 
Předpokládáme, že tomu tak však není a zápis hostujících osob do sezna-
mu registrovaných osob je „jinou obdobnou evidencí“ podle § 77 ZZVZ. 

Je možné hostující osobu za případné nesplnění této podmínky ze 
soutěže vyloučit? (Viz § 30c odst. 2 autorizačního zákona.)

Podle našeho názoru, pokud je autorizační zákon v souladu s ev-
ropským právem a osoba (zahraniční) zapsaná do seznamu registrova-
ných osob má obdobné možnosti podnikání jako domácí člen profesní 
komory, není možné takovou osobu vyloučit ze zadávacího řízení. Není 
k tomu důvod. Osoba prokázala, že má odpovídající vzdělání v oboru 
(postupem podle autorizačního zákona).

Je § 77 odst. 1 v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) ohledně statutu 
hostujících osob ČKAIT podle § 30c odst. 2 autorizačního zákona?

Primárně je § 77 odst. 2 písm. b) ZZVZ v souladu s evropským 
právem. Ve znění tohoto ustanovení je promítnuta transformace všech 
evropských směrnic, které se vztahují k zadávání. Evropská směrnice 
2014/24/EU v článku 58 sděluje, že pokud je vyžadováno určité opráv-
nění nebo členství v organizaci, může zadavatel požadovat, aby takové 
členství nebo oprávnění bylo prokázáno. Je na autorizačním zákonu, 
aby umožnil naplnit evropské právo. Ale domníváme se, že je § 77 odst. 2 
písm. b) ZZVZ v  souladu s  autorizačním zákonem, pokud osobám 
zapsaným v seznamu registrovaných osob není nijak bráněno v účasti 
na veřejných zakázkách.

Jakým způsobem je možné se vyrovnat s § 77 odst. 1 a odst. 2 
písm. c) v návaznosti na odst. 3? (Doklady podle odstavce 1 nebo 2 
dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.)

Toto ustanovení se nevylučuje s povinností osob splnit podmínky 
v případě regulovaných činností. U běžných činností a služeb, které 
nejsou regulovány, skutečně dodavatel nemusí takové dokumenty 
předkládat, pokud právní předpisy profesní způsobilost nevyžadují 
(nějaká jednodušší služba, např. obchodník s  papírem). Na druhou 
stranu v případě regulované činnosti podle autorizačního zákona ta-
ková osoba nemusí předkládat takové dokumenty v zadávacím řízení 
ze země původu/sídla, ale musí předložit výpis ze seznamu registro-
vaných osob v České republice, protože taková povinnost mu vzniká 
na základě jiného zákona než ZZVZ. Povinnost takovému dodavateli 
tedy vzniká na základě autorizačního zákona, na základě kterého je 
prověřena jeho profesní kvalifikace rovná běžnému domácímu členství 
v profesní komoře. Pokud by nebyl v takovém seznamu zapsán, může 
být vyloučen ze zadávacího řízení.

Legislativní komise ČKAIT

Podle nového ZZVZ zadavatel může a nemusí požadovat 
profesní způsobilost  

Významným rozdílem oproti předchozí právní úpravě (zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je, že zákon č. 134/2016 Sb., 
o  zadávání veřejných zakázek nevyžaduje, aby zadavatel jako pod-
mínku účasti vymezil požadavek na prokázání profesní způsobilosti 
dodavatele předložením oprávnění k podnikání, která jsou nezbytná 

k splnění předmětu veřejné zakázky. Zákon (k tomu srov. § 73 odst. 2 
ZZVZ) totiž rozlišuje mezi povinně vyžadovanou profesní způsobilostí 
(předložení výpisu z  obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ) a  nepovinnou profesní způsobilostí, tedy 
způsobilostí, jejíž prokázání zadavatel může, ale nemusí požadovat, 

§ 77 Profesní způsobilost 
podle zá kona o zadávání 
veřejných zakázek
(1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu 
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje.
(2) Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je

a)  oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

b)  členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní orga-
nizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby 
jinými právními předpisy vyžadováno, nebo

c)  odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

(3) Doklady podle odstavce 1 nebo 2 dodavatel nemusí předložit, po-
kud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost 
nevyžadují.

autorizace
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Odstraňuje se nadbytečná administrativní zátěž pro zahraniční dodavatele

Po obdržení výše uvedeného stanoviska ČKAIT požádala o změnu společného stanoviska MMR a ÚOHS níže 
uvedeným textem. 

Oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) dochází v § 77 v souladu 
s unijními právními předpisy, zejména s tzv. zadávacími směrnicemi, 
k odstranění nadbytečné administrativní zátěže pro zahraniční doda-
vatele tak, aby jejich účast v zadávacích řízeních zadávaných v jiných 
členských státech nebyla bezdůvodně omezována. 

Ustanovení § 77 odst. 3 ZZVZ umožňuje zahraničním dodavatelům 
nepředložit doklady požadované zadavatelem v  případě, že právní 
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
Toto má zamezit situaci, kdy by dodavatel z  jiného členského státu 
musel absolvovat celý proces vedoucí k získání tuzemského oprávnění 
k předmětné činnosti bez jistoty, že bude v zadávacím řízení úspěšný. 

Z  tohoto pohledu by se mohl jako správný jevit takový výklad 
ustanovení § 77 odst. 3 ZZVZ, který zadavatelům nepovoluje požadovat 
předložení např. autorizací ČKAIT již v okamžiku podání nabídky. 

Zahraniční uchazeč o zakázku musí prokázat 
odbornou způsobilost
V této souvislosti je však nutno upozornit na to, že podle ustanove-

ní § 77 odst. 2 ZZVZ platí, že: Zadavatel může požadovat, aby dodavatel 
předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 
zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. 

Ustanovení § 77 odst. 3 (ve spojení s  ustanovením § 77 odst. 1 
a odst. 2 ZZVZ) je tedy nutné vykládat vždy i s ohledem na konkrétní 
předmět zadávané veřejné zakázky a  zejména pak s  ohledem na jiné 
právní předpisy, které takový předmět veřejné zakázky regulují. 

Zadavatel musí pro vybrané činnosti ve výstavbě 
požadovat předložení autorizace
Pokud například zadavatel zadává veřejnou zakázku, jejímž 

předmětem je výkon vybrané činnosti ve výstavbě, kdy jiný právní 
předpis (v daném případě zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) vyžaduje pro výkon dané činnosti 
předepsanou autorizaci, je zadavatel povinen v rámci stanovení profesní 
způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ (a zároveň i technické kvalifikace) 
požadovat v tomto smyslu po účastníkovi zadávacího řízení předložení 
dotčené autorizace, neboť mu takovýto postup ukládá jiný právní 
předpis (tj. v daném případě stavební zákon).

Zadavatel není oprávněn požadovat členství 
v profesní organizaci, pokud není vyžadováno v zemi 
zahraničního uchazeče o zakázku
Ve výše uvedených případech tak nelze § 77 odst. 3 ZZVZ vykládat 

tak, že zahraniční dodavatelé mohou plnit předmět takové veřejné 
zakázky bez příslušného povolení, ani tak, že zadavatel není oprávněn 

která je vymezena v § 77 odst. 2 ZZVZ. I přesto, že je určitá profesní 
způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky nezbytná, závisí 
zcela na rozhodnutí zadavatele, zda bude předložení oprávnění k pod-
nikání, dokladu o členství v komoře či dokladu o odborné způsobilosti 
dodavatele vyžadovat (viz § 77 odst. 2 ZZVZ). 

V případě, že se zadavatel rozhodne požadavky na prokázání pro-
fesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ vymezit, musí respektovat 
pravidlo stanovené v § 73 odst. 5 ZZVZ. Zadavatel je podle posledně 
uvedeného ustanovení povinen v zadávací dokumentaci stanovit, které 
údaje, doklady, vzorky nebo modely k prokázání splnění požadovaných 
kritérií kvalifikace požaduje. Zadavatelem vymezené požadavky tak 
musí být konkrétní a poskytovat dodavateli jasnou informaci o tom, 
jaké doklady musí k prokázání splnění profesní způsobilosti předložit. 
Nebude tak již dostačující vymezení obecného požadavku na předložení 
všech oprávnění k podnikání, která jsou nezbytná pro splnění předmětu 
veřejné zakázky v celém jeho rozsahu vymezeném v zadávací doku-
mentaci, jak to bylo možné podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Pokud tedy bude zadavatel požadovat prokázání profesní způ-
sobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, musí stanovit požadavek 
na předložení konkrétních oprávnění k podnikání, nejčastěji uvedením 
konkrétních živností, popř. vymezením konkrétních činností, ke kterým 
má být doklad o oprávnění k podnikání předložen. Není však přitom 

nutné, aby zadavatel vyžadoval předložení všech oprávnění k podnikání 
v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky. Stejně musí 
zadavatel postupovat i u ostatních dokladů uvedených v § 77 odst. 2, 
tedy u dokladu o členství v profesní komoře či jiné profesní organizaci 
nebo dokladu o odborné způsobilosti. 

Při prokazování splnění kvalifikace se také uplatní obecná pravidla 
vztahující se k předkládání dokladů obsažená v ustanovení § 45 ZZVZ. 
Dodavatel je tedy oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad, není-li 
z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem poža-
dovaný doklad. Toto pravidlo se tak uplatní především v situacích, kdy 
se jednotlivá oprávnění k podnikání „překrývají“ a oprávnění k provádění 
jedné činnosti je tak možno prokázat prostřednictvím různých dokladů 
o  oprávnění k  podnikání. Možnost předložit jiný rovnocenný doklad 
vyplývá přímo z ustanovení § 45 odst. 2 ZZVZ a není tak nutné tuto 
možnost uvádět přímo v zadávací dokumentaci. Přitom rovněž platí, 
že doklady podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ dodavatel nemusí předložit, 
pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost 
nevyžadují (§ 77 odst. 3 ZZVZ). 

Společné stanovisko MMR a ÚOHS k vymezení požadavků na 
prokázání profesní způsobilosti dodavatele z dubna 2017

autorizace
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po těchto dodavatelích předložení daných oprávnění, resp. autorizací 
požadovat. Při opačném výkladu by totiž mohl zadavatel dospět 
v  rámci zadávacího řízení k  výběru dodavatele, který by následně 
nebyl oprávněn plnit předmět dotčené veřejné zakázky podle jiných 
právních předpisů (viz např. stavební zákon) a  zadavatel by se tak 
dostal do rozporu s  povinností uloženou jiným právním předpisem. 
V souladu s § 77 odst. 3 ZZVZ však zadavatel například není oprávněn 
požadovat po zahraničním dodavateli členství v profesní samosprávné 
komoře nebo jiné profesní organizaci, pokud členství v takové komoře 
či organizaci není vyžadováno podle právních předpisů země, kde má 
tento zahraniční dodavatel sídlo.

Zadávací podmínky nesmí být vůči zahraničním 
dodavatelům diskriminační
Pro účely zadávání takovýchto veřejných zakázek je nutné, aby 

zadavatel podmínky způsobilosti a  kvalifikace nastavil takovým 
způsobem, aby tyto nebyly vůči zahraničním dodavatelům diskrimi-
nační. V takovém případě lze doporučit, aby zadavatel stanovil pro 
zahraniční dodavatele požadavek na předložení osvědčení hostující/
usazené osoby, kterým prokazuje tento dodavatel odbornou způso-
bilost ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ jako osoby 
usazené či jako osoby hostující (viz Směrnice pro uznávání odborné 

kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace 
osoby hostující) již v okamžiku podání nabídky. 

Pokud zvítězí ve výběrovém řízení nabídka 
zahraničního dodavatele, musí být doložena veškerá 
oprávnění k plnění předmětu veřejné zakázky
V takovém případě musí být nicméně tento požadavek vyvážen na-

stavením adekvátně dlouhé lhůty pro podání nabídek, aby měl zahraniční 
dodavatel možnost si osvědčení opatřit a aby tak tento požadavek nebyl 
pro zahraniční dodavatele diskriminační. Zadavatel by alternativně mohl 
též stanovit např. požadavek na předložení úplné žádosti o  registraci 
dotčeného dodavatele, resp. osoby, jejímž prostřednictvím zajišťuje tento 
dodavatel odbornou způsobilost ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) 
ZZVZ, jako osoby usazené či oznámení o výkonu vybrané činnosti jako 
osoby hostující. V případě, že by nabídka daného zahraničního dodavatele 
byla vybrána jako nabídka nejvhodnější, měla by být vybranému dodavateli 
stanovena povinnost předložit veškerá oprávnění (osvědčení hostující/
usazené osoby) potřebná k plnění předmětu veřejné zakázky v rámci sou-
činnosti před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatelem. 

Dopis předsedy ČKAIT adresovaný 
odboru práva veřejných zakázek MMR 

... aby při výkladu nevznikly pochybnosti

ČKAIT obdržela z MMR 5. května 2017 reakci, v níž je uvedeno, že původní společné stanovisko MMR a ÚOHS ke 
správnému stanovení profesní způsobilosti ve veřejných zakázkách není potřeba nijak doplňovat či měnit. 

Stanovisko slouží k výkladu ke všem veřejným zakázkám podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Primárně má 
za úkol upozornit zadavatele na správný postup stanovení profesní 
způsobilosti, nikoliv popisovat stanovení profesní způsobilosti pouze 
v jednom z mnoha oborů služeb. 

Uveřejněné stanovisko má za cíl nikoliv upravovat postupy v jed-
notlivých oborech, ale stanovit správný postup ve všech zakázkách, 
protože právní úprava profesní způsobilosti je od staré právní úpravy 
podle zákona č. 137/2006 Sb. mírně odlišná. 

Cílem bylo tedy upozornit na rozdíly mezi starou a novou právní 
úpravou a na správný postup při stanovení profesní způsobilosti podle 
nové právní úpravy. Také by se muselo doplněné stanovisko znovu 
projednat s ÚOHS, což by mohlo představovat komplikaci vzhledem 
k zamyšlenému účelu uveřejněného stanoviska. Takový postup se ale 
může stát součástí odborné/oborové metodiky.

Jako doplnění naší společné předchozí komunikace pro zcela jasné 
vysvětlení jak stanoviska MMR a ÚOHS, tak odpovědi na předchozí do-
tazy, si dovolujeme doplnit naši předchozí odpověď na vaše předchozí 
dotazy, aby ve výkladu nevznikly žádné pochybnosti.

Seznam registrovaných osob není „obdobnou 
evidencí“ podle § 77 odst. 1
Přestože na váš dotaz č. 1, týkající se § 77 odst. 1, zda zápis 

hostující osoby do seznamu registrovaných osob podle § 30r 
autorizačního zákona je jinou nebo obdobnou evidencí podle § 77 

odst. 1 zákona č.  134/2016 Sb., jsme odpověděli, že samotný 
zákon neřeší, zda konkrétně seznam registrovaných osob podle 
autorizačního zákona je, či není jinou obdobnou evidencí, tak musí 
být jasné, že § 77 odst. 1 se týká samotného oprávnění podnikat, 
nikoliv podnikat v určitém oboru za splnění předem daných podmí-
nek (tedy seznam registrovaných osob podle autorizačního zákona 
se nedotýká, resp. se neprokazuje podle § 77 odst. 1). Paragraf 77 
odst. 1 se týká pouze obchodního rejstříku, evidence zemědělských 
podnikatelů nebo jiné obdobné evidence. Z tohoto důvodu se podle 
§ 77 odst. 1 předkládá výpis z obchodního rejstříku (nebo výpis 
z „obdobného rejstříku“). Tomu samozřejmě neodpovídá členství 
v  profesní komoře – samotné členství neumožňuje podnikání 
jako takové, je pouze podmínkou pro konkrétní činnost v daném 
oboru. Osoba zapsaná na seznamu registrovaných osob nemusí 
být podnikatelem. Takže pokud zákon zmiňuje „jinou obdobnou 
evidenci“, tak v  § 77 odst. 1 se míní právě základní oprávnění 
k  podnikání, v  § 77 odst. 2 se požadavky zadavatele týkají již 
konkrétních profesí/oborů a oprávnění podnikat v určité profesi/
oboru, pokud to právní předpisy vyžadují. 

Zadavatel musí podle předmětu zakázky zkoumat, 
zda lze vyžadovat doklady
Přesto stále platí, že pokud v zemi sídla dodavatele není potřeba 

pro prokazování profesní způsobilosti dokladů podle § 77 odst. 1 a 2, ne-
musí takové doklady podle § 77 odst. 3 předkládat. V takovém případě 
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musí zadavatel právě zkoumat, zda jde ve vztahu k předmětu zakázky 
(služby) o regulovanou činnost či nikoliv, tedy zda je možné na základě 
jiné regulace (zůstává to jako možnost zadavatele, nikoliv povinnost) 
nějaké doklady vyžadovat podle § 77 odst. 2 s ohledem na předmět 
zakázky (může jít např. i o případ, kdy zadavatel bude požadovat kon-
zultační služby projektanta, ale nebude požadovat činnosti, pro které 
je nutné mít autorizaci; potom není nutné vyžadovat autorizaci, resp. 

členství v Komoře nebo zapsání jako hostující člen, naopak, ve vztahu 
k předmětu zakázky by takový požadavek mohl být diskriminující). 

Doplňující vyjádření MMR k odpovědi na dotazy a společnému 
stanovisku s ÚOHS z května 2017.

Stanovisko MMR

Dočasně, anebo příležitostně? 
ČKAIT požádala MŠMT a  posléze také renomovanou advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners o  výklad 
sporných termínů „dočasné a/nebo příležitostné poskytování služeb (výkon činnosti)“, které se objevují v předpisech 
EU a České republiky vztahujících se k uznávání odborné kvalifikace.

Pojmy „dočasně nebo příležitostně“ užívá jak zákon č. 18/2004 Sb., 
o uznávání odborné kvalifikace, tak směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES z 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací 
(uznávací směrnice) i směrnice pro uznávání odborné kvalifikace osoby 
usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující ČKAIT.

Výklad MŠMT
V srpnu 2016 se Mgr. Petr Černikovský, ředitel odboru strategie 

a evropských záležitostí MŠMT, dopisem ředitelce odboru stavebního 
řádu MMR vyjádřil k pojmu „dočasný a příležitostný výkon činnosti“ ve 
smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způ-
sobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých 
příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:

Dočasnost či příležitostnost není nijak definována na obecné úrovni ani 
evropským, ani vnitrostátním právem. Pro určení, zda se jedná o dočasné 
či příležitostné poskytování služeb, je nutné posoudit veškeré okolnosti 
každého konkrétního případu.

Obecně platí, na základě vý-
kladu Soudního dvora Evropské 
unie, že faktory, které je nutné 
posoudit pro odlišení režimu usa-
zení a  režimu dočasného či pří-
ležitostného poskytování služeb, 
jsou: délka trvání výkonu činnosti, 
pravidelnost, frekvence, kontinuita.

To, že je poskytování služeb 
pouze dočasné či příležitostné, 
neznamená, že by si osoba nemoh-
la k  výkonu své činnosti vytvořit 
„zázemí“ (tj.  obstarat kanceláře, 
vybavení aj.), které je nezbytné 
pro poskytování jejích služeb (viz 
rozsudek Soudního dvora C-55/94 
ve věci Reinhard Gebhard). 

Dočasné či příležitostné po-
skytování služeb se uskutečňuje 
zpravidla buď formou vyslání pra-

covníků, nebo takto služby poskytují osoby samostatně výdělečně činné.
Na jednotlivé otázky vašeho dopisu proto nelze jednoznačně odpo-

vědět, uznávací orgán musí na základě svého uvážení a zhodnocení výše 
uvedených kritérií v každém jednotlivém případě posoudit, zda se jedná 
o usazení, či o dočasný nebo příležitostný výkon činnosti.

Výklad advokátní kanceláře
Podle výkladu advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners 

existuje mezi textací dokumentů rozpor.
České znění uznávací směrnice v čl. 5 preambule stanoví: Vzhledem 

k různým systémům pro dočasné nebo příležitostné přeshraniční posky-
tování služeb na straně jedné a pro usazování na straně druhé by měla být 
vyjasněna kritéria pro rozlišování mezi těmito dvěma koncepty v případě 
přestěhování poskytovatele služeb na území hostitelského členského státu.

Anglické znění uznávací směrnice říká: In view of the different 
systems established for the cross-border provision of services on a tem-
porary and occasional basis on the one hand, and for establishment on 
the other, the criteria for distinguishing between these two concepts in 
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Ztraceni v překladu při poskytování služeb... obě cizojazyčné verze operují se spojkou „a“, 
zatímco česká verze uznávací směrnice používá spojku „nebo“
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the event of the movement of the service provider to the territory of the 
host Member State should be clarified.

Francouzské znění pak obdobně uvádí: Compte tenu des différents 
régimes instaurés, d‘une part, pour les prestations de services transfronta-
lires temporaires et occasionnelles et, d‘autre part, pour l‘établissement, 
il convient de préciser les criteres de distinction entre ces deux concepts 
en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l‘État 
membre d‘accueil.

Cizojazyčné verze spojku „nebo“ používají v čl. 6 preambule a v čl. 7 
textu uznávací směrnice: Such declaration shall be renewed once a year if 
the service provider intends to provide temporary or occasional services 
in that Member State during that year. (Toto ohlášení se jednou ročně 
obnovuje, pokud poskytovatel služeb chce v daném roce dočasně nebo 
příležitostně poskytovat služby v tomto členském státě.) V ostatních 
případech je v cizojazyčných verzích důsledně používána spojka „a“. 
V české verzi uznávací směrnice je však dále také operováno se spojkou 
„a“ – např. čl. 5: Tato hlava se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel 
služby pohybuje na území hostitelského členského státu, aby zde dočasně 
a příležitostně vykonával povolání uvedené v uvedeném odstavci/článku.

Podle našeho názoru by tento jazykový rozpor mohl vznikat v ja-
zykovém překladu, kdy anglické znění směrnice činí rozdíl mezi tem-
porary and occasional provision of services / temporary or occasional 
services / services on a temporary or occasional basis.

To znamená, že pokud se označení „temporary and occasional“ 
váže ke slovu poskytování, je operováno se spojkou „a“; pokud se 
označení „temporary or occasional“ váže ke službám samotným, je 
v některých případech operováno se spojkou „or“. V české verzi se rozdíl 
mezi dočasným a/nebo příležitostným výkonem služeb a dočasnými 
a/nebo příležitostnými službami stírá.

Zákon o uznávání odborné kvalifikace spojky  
„a/nebo“ volně zaměňuje a dokonce přidává spojku „či“
V pasáži o regulované činnosti však zákon o uznávání odborné kva-

lifikace používá „nebo“: Uchazeč, který je státním příslušníkem členského 
státu nebo který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování 
služeb zaměstnavatelem usazeným v  jiném členském státě Evropské 
unie a v souladu s právními předpisy členského státu původu vykonává 
předmětnou činnost, která je v České republice regulovanou činností, je 
oprávněn tuto činnost vykonávat dočasně nebo příležitostně i na území 
České republiky, aniž splní požadavek zápisu, registrace, povolení, autori-
zace nebo členství v profesní komoře podle zvláštního právního předpisu 
a aniž požádá o uznání odborné kvalifikace podle § 6 až 18 a uznání jiné 
způsobilosti podle § 20, pokud splní podmínky podle odstavců 2 až 5 a 8 
a, stanoví-li tak zvláštní zákon, podmínky podle § 36b. Zda je regulovaná 
činnost vykonávána dočasně nebo příležitostně se posuzuje zejména 
s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost výkonu 
činnosti na území České republiky.

Pojmy „dočasný a příležitostný“ musí být splněny 
kumulativně
Po rešerši v zahraničních zdrojích jsme narazili např. na příručku 

pro výkon funkce mediků (tj. regulovaného povolání) ve Velké Británii, 
v níž je explicitně konstatováno, že podmínky dočasnost a příležitost-
nost musí být naplněny kumulativně. Dále jsme dohledali příručku 
vydanou agenturou CzechTrade, která v  případě hostujících osob 

požaduje posouzení případ od případu a spojku „a/nebo“ používá pro 
jistotu v této verzi: temporary or/and occasional (výklad CzechTrade).

Pojmy dočasného a  příležitostného poskytování služeb nejsou 
nikde přesně definovány a  je nutné je posuzovat případ od případu. 
Čl. 5.2 uznávací směrnice stanoví: Povaha dočasného a příležitostného 
poskytování služeb se posuzuje případ od případu, zejména s ohledem 
na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost.

Pro příklad lze odkázat na příručku vydanou Centrem pro regionální 
rozvoj ČR (str. 6), v níž činí rozdíly mezi přeshraničním poskytováním 
služeb (tj. osoba hostující) a mezi dlouhodobým poskytováním služeb 
(tj. osoba usazená) následovně.

Posuzuje se doba trvání, pravidelnost, četnost 
a nepřetržitost poskytování služby
Je vždy třeba posoudit, zda se jedná o dočasné a příležitostné po-

skytování služeb v jiné členské zemi EU, nebo zda je nutné se v druhém 
státě usadit, tzn. založit si tam podnik či živnost. Jedná se o poměrně 
složitý problém, neboť co znamená dočasnost a příležitostnost, není totiž 
nikde závazně definováno. Postupuje se především podle doby trvání, 
pravidelnosti, četnosti a  nepřetržitosti poskytování služeb. Nezbytnou 
podmínkou je, aby přeshraničně poskytovaná služba byla prováděna 
i v zemi původu. Mezi typické příklady přeshraničního poskytování služeb 
lze zařadit např. stavební činnosti (byť by trvaly i několik let), dodávku 
softwarových či poradenských služeb.

Naproti tomu je nepřípustné poskytovat přeshraničně službu v jiné 
zemi EU pravidelně a dlouhodobě – tedy např. jeden den v týdnu či jeden 
týden v  měsíci. Také služby, jejichž poskytování je obecně vázáno na 
určité místo (např. provozování restaurace, hotelu, kadeřnického salonu), 
nelze obecně poskytovat přeshraničně. Pokud je tedy firma či podnikatel 
dlouhodobě začleněn do hospodářství hostitelského členského státu 
včetně získávání zákazníků v této hostitelské zemi, musí se tam usadit.

Praktický příklad – OSVČ chce zedničit v Německu
Česká OSVČ – zedník podnikající v tomto oboru již pět let – má mož-

nost získat zakázku od německého občana v Německu, jedná se o drobné 
zednické práce při rekonstrukci rodinného domu. Odhadovaná délka je 
přibližně jeden měsíc. Musí splnit následující podmínky a procedury.
•  Česká OSVČ běžně provádí zednické služby v České republice, takže 

je může poskytovat dočasně a příležitostně i v jiné zemi.
•  Je nutné, aby OSVČ měla zakázky od různých zadavatelů a nesmí na 

zakázce úzce spolupracovat s jinými OSVČ či vyslanými zaměstnanci 
(viz kapitola 1.3.1 příručky).

•  Pokud by OSVČ byla občanem třetí země (mimo EU/EHP a Švýcarsko), 
potřebovala by v Německu pracovní povolení a příslušné povolení 
k pobytu.

ČKAIT má oprávnění rozhodnout, zda osoba splňuje 
kvalifikační předpoklady hostující osoby
Vzhledem ke skutečnosti, že vymezení pojmů dočasnost/příleži-

tostnost není v současné době nikde výslovně upraveno, je nutné hod-
notit každý případ jednotlivě. Pokud by zahraniční autorizovaný inženýr 
vykonával svou činnost v ČR pravidelně, tj. například u více projektů 
za sebou, jednalo by se podle nás o důvod vedoucí k jeho nutnému 
usazení. Pravomoc pro posouzení, zda se ještě jedná o dočasné a příle-
žitostné poskytování služeb, má podle směrnice ČKAIT uznávací orgán: 
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Registrace hostujících osob je opět 
spojena s konkrétní stavbou
Nová směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené a hostující platí od 2. května 2017. ČKAIT se 
rozhodla, stejně jako řada dalších evropských uznávacích orgánů, upřesnit pomocí vlastní směrnice velmi obecný 
výklad týkající se uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, respektive pro ověření odborné kvalifikace osoby 
hostující. 

Uznávání odborné kvalifikace osob pro výkon regulovaných čin-
ností v jiném než domovském státě upravila Evropská unie a následně 
členské státy sice rozsáhlými normami (poslední aktualizace skončila 
v roce 2015), které jsou však vzhledem k mimořádnému počtu profesí 
natolik obecné, že uznávacím orgánům nezbylo než pro svá konkrétní 
povolání stanovit vlastní podzákonná pravidla. ČKAIT ve Směrnici pro 
uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné 
kvalifikace osoby hostující (dále jen směrnice), při respektování plat-
ných relevantních zákonů definuje proces uznávání pro projektovou 
činnost ve výstavbě a pro odborné vedení provádění stavby nebo její 
změny (stavební zákon). 

ČKAIT zavedla povinnost uchazečů prokázat znalost 
českého nebo slovenského jazyka
Podstatným imperativem pro uchazeče o statut osoby hostující 

byla od samého počátku ve směrnici zakotvená povinnost uvádět ná-
zev díla (stavby, projektu), pro které bude v Komoře registrován. Ta se 
stala v loňském roce předmětem řady protestů od jednotlivců i firem, 
vstupujících do veřejných soutěží, kde argumentem byly poukazy na 
absenci takové povinnosti v  zastřešujících normách. Obsah pojmů 
dočasná a příležitostná činnost, v těchto normách indikujících statut 
hostujících osob, nebyl nikde vysvětlen, a to ani po našich dotazech 
na Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu školství, mládeže a tě-
lovýchovy a jejich prostřednictvím ani u Evropské komise. I když jsme 
byli vnitřně přesvědčeni o správnosti stanovit si tedy vlastní definici 
obou pojmů, po mnoha atacích hrozících soudy jsme tuto povinnost ze 
směrnice vyřadili. V aktualizaci v závěru roku 2016 jsme však současně 
do směrnice zavedli povinnost uchazečů prokázat znalost českého 
nebo slovenského jazyka.

Problém anonymity pohybu hostujících osob trvá
I když nově zavedený jazykový požadavek, oprávněný pro pohyb 

hostujících, ale i  usazených osob na českém stavebním trhu začal 
působit jako nezbytný filtr, problémem zůstalo zrušení adresné regis-
trace hostujících osob. Anonymita jejich pohybu v České republice, 
ztráta kontroly a možného postihu a zřetelné znaky diskriminace vůči 
českým autorizovaným osobám daly podnět k  urychlenému řešení. 
Vedení Komory rozhodlo, a to i na základě diskuse probíhající v členské 
základně, oslovit renomované právníky a požádat je o pomoc. Získali 
jsme od nich argumenty vedoucí k posílení pozice ČKAIT jako orgánu 
s  delegací státu uznávat odbornou kvalifikaci a  mj. zpřesnit výklad 
dosud nedefinovaných pojmů dočasná a příležitostná činnost. Tyto 
argumenty současně s  dalšími cennými radami vedly k  významné 
úpravě textu směrnice.

Nová směrnice ČKAIT pro 
uznávání odborné kvalifikace 
osoby usazené a hostující platí 
od 2. května 2017

Směrnici v  nové podobě schválilo Představenstvo ČKAIT  
20.  dubna 2017 s účinností dnem zveřejnění na webových stránkách 
ČKAIT, tj. od 2. května 2017. 
Celá směrnice je ke stažení na stránkách www.ckait.cz/Smernice-1.

Pokud dospěje k závěru, že hostující osoba nesplňuje zákonem stanovené 
kvalifikační předpoklady anebo že zamýšlenou činnost hostující osoby 
nelze považovat ani za dočasnou, ani za příležitostnou, Komora vydá 
bezodkladně rozhodnutí o  tom, že uchazeč není oprávněn k  výkonu 
povolání na území České republiky.

Je tedy plně v  kompetenci ČKAIT stanovit tyto podmínky pro 
činnosti hostujících osob. Lze například stanovit, že uznání se provede 
pro hostující osobu pouze na jeden konkrétní projekt na dobu dvanácti 
měsíců s tím, že takové uznání lze pak pro daný projekt prodloužit do 
jeho ukončení. Uznání pro další projekt by bylo možné u dané osoby 
jedině až po skončení prvního projektu, aby se její činnost zde nekumu-
lovala. Lze si představit stanovení takového pravidla ze strany ČKAIT, 

že pokud někdo požádá o uznání v rámci hostující osoby pro již třetí 
projekt v řadě za sebou nebo kumulativně, nejedná se již o příležitost-
nou a dočasnou činnost, ale je nutné, aby se daná osoba již ve státě 
usadila a požádala o uznání jako osoba usazená.

Ve světle výše uvedeného tedy v navázání hostování na určitý 
projekt a  ještě časově omezené nevidíme problém a z hlediska dal-
ších požadavků na výkon autorizovaného inženýra toto považujeme 
za vhodné.

Mgr. Josef Hlavička
partner

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

autorizace
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Platnost registrace jen jeden rok
Kromě zásadního návratu k  povinnosti v  oznámení o  výkonu 

vybraných činností na území ČR (osoby hostující) uvádět název a spe-
cifikaci díla (projektu, stavby) se zavádí nebo upravuje řada ustanovení, 
zejména těchto.
• Osoby hostující – zápis do seznamu registrovaných osob má platnost 

dvanáct měsíců, prodloužení je možné jen v odůvodněných případech.
• Osoby hostující – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu činnosti na území ČR, pokud je předmětná činnost prováděna 
v pracovněprávním poměru, může být nahrazeno potvrzením zaměst-
navatele o jeho pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele 
platnou pro území ČR.

• Osoby usazené – po dobu účinnosti rozhodnutí Komory o skupinovém 
pojištění proti škodám souvisejícím s odbornou činností jejích členů 
nemusí předkládat doklad o osobním pojištění odpovědnosti.

• Test jako součást rozdílové zkoušky je uznán, pokud uchazeč dosáhl 
alespoň 70% úspěšnosti.

Ing. Josef Velíšek
předseda Komise ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace 

občanů členských států EU

Znalost českého nebo slovenského 
jazyka při uznávání odborné kvalifikace 
Z důvodu ochrany veřejných zájmů považuje ČKAIT za nezbytné prověřit u osob usazených a hostujících znalost 
českých stavebních předpisů v českém nebo slovenském jazyce. ČKAIT nese odpovědnost za ověřování odborné 
kvalifikace osob, které vykonávají regulovanou činnost na území České republiky. 

ČKAIT nesdílí názor některých uchazečů o uznání odborné kvali-
fikace jako osob usazených anebo osob, které hodlají na území České 
republiky vykonávat činnosti jako osoby hostující, že pro výkon činnosti 
projektanta anebo stavbyvedoucího není nezbytná jakákoliv znalost 
českého nebo slovenského jazyka.

Připomínáme i odpovědnost ČKAIT jako uznávacího orgánu za 
jeho činnost související s ověřováním odborné kvalifikace osob, které 
na území České republiky hodlají vykonávat regulovanou činnost. 
Tuto odpovědnost v případě výkonu vybraných činností ve výstavbě 
považujeme za velmi vysokou, odpovídající závažnosti chráněného 
veřejného zájmu a zájmů fyzických osob, které jsou výkonem vybraných 
činností ve výstavbě dotčeny. I tato skutečnost ovlivňuje úroveň poža-
davků na rozdílovou zkoušku (prověření znalosti českých stavebních 
předpisů v českém nebo slovenském jazyce), kterou nepovažujeme 
za neúměrnou.

Výkon regulované činnosti vyžaduje znalost 
místních předpisů, a tudíž i jazyka
Základním důvodem pro požadavek na znalost českého či slo-

venského jazyka je samotné znění § 21 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., 
o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, který sta-
novil, že znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytném 
k výkonu regulované činnosti. Z citovaného ustanovení vyplývá, že zákon, 
veden snahou o usnadnění volného pohybu osob a služeb na území 
členských států EU, zmírňuje požadavek na rozsah jazykových znalostí, 
tj. jen pro výkon regulované činnosti, avšak v žádném případě z něj nelze 
dovodit, že by pro výkon kteréhokoliv druhu regulované činnosti znalost 
českého jazyka nebyla zapotřebí. Tím spíše nelze závěr o nepotřebě 
znalosti českého jazyka učinit v případech regulované činnosti, jejíž 
výkon může vážně ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost osob. 

Výkon vybraných činností ve výstavbě může ohrozit 
život, zdraví nebo bezpečnost osob
Výkon vybraných činností ve výstavbě podle § 158 zákona 

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zcela 
nepochybně vliv na bezpečnost a zdraví osob má. To ostatně potvrzuje 
i znění § 30n 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, které opravňuje 
ČKAIT ověřovat odbornou kvalifikaci hostující osoby před samotným 
zahájením regulované činnosti na území ČR. Právo na ověřování 
odborné kvalifikace totiž zákon č. 18/2004 Sb. spojuje právě s regu-
lovanými činnostmi, jejichž výkon může vážně ohrozit život, zdraví 
nebo bezpečnost osob. Tím je naplněno i znění citovaného ustanovení 
§ 21 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., třebaže se toto ustanovení přímo 
vztahuje pouze na držitele evropského profesního průkazu nebo na 
držitele rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace.

Znalost českého nebo slovenského jazyka je nutná 
nejen ve správním řízení
Znalost českého jazyka v  rozsahu potřebném pro výkon regu-

lované činnosti nelze redukovat na rozsah znalostí potřebných pro 
účast ve správním řízení (§ 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů). Máme za to, že osoba, která na území 
České republiky uskutečňuje výkon vybraných činností ve výstavbě, 
nepřichází do styku pouze se správními orgány a ve formalizovaném 
správním řízení.

Ing. Josef Velíšek
předseda Komise ČKAIT pro uznávání  

odborné kvalifikace občanů členských států EU

autorizace
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Projektant, nebo překladatel? 
Anglická verze technické normy s národní titulní stranou je stále častějším jevem. Česká republika sice přejímá 
evropské technické normy, ale nemá personální možnosti na zajištění jejich překladu. Zdá se, že státu nevadí, že 
individuální překlad uživatelů se může lišit od významu zamýšleného v originále!

Jak poznat, které normy jsou závazné 
a  které nikoliv? Již v  časopise Z+i  5/2015 
Legislativní komise ČKAIT zveřejnila k dané 
problematice rozsáhlý orientační materiál. 
Při uplatňování právních předpisů v  praxi 
investiční výstavby, zejména při navrhování 
a realizaci staveb, se s odkazy na normy naše 
autorizované osoby běžně setkávají. Členové 
Komory zasílají k  tomuto tématu i  nadále 
řadu doplňujících dotazů. 

ČKAIT se proto obrátila na legislativní 
odbor Ministerstva průmyslu a  obchodu 
(MPO), které má v kompetenci oblast technic-
ké normalizace. V dopise z 15. března 2017 
požádala o  stanovisko k  otázce postavení 
českých technických norem (ČSN) ve vztahu 
k právním předpisům, které se na ně odkazují. 
ČKAIT také upozornila na nový problém, kte-
rým je velké množství vydávání převzatých 

technických norem v  anglickém originále. 
To si má každý projektant a úředník překlá-
dat potřebné normy a  hledat odpovídající 
technický výraz? A ten, kdo nemá dostatečné 
znalosti angličtiny, nemůže již projektovat? 
Přebírání evropských norem bez překladu je 
navíc v rozporu s českým správním řádem, 
neboť pro posouzení, projednání a realizaci 
stavebního záměru nebudou k  dispozici 
potřebné normy v českém jazyce.

Ústavní a Nejvyšší soud ČR  
se liší v pohledu na nezávaz-
nost norem
Postavení ČSN podle zákona č.  22/1997 Sb., 

o  technických požadavcích na výstavbu je 
dobrovolné/nezávazné, avšak v řadě právních 
předpisů se setkáváme s odkazy, kde naplnění 
právního požadavku je vázáno na splnění 

požadavků konkrétní technické normy. Povin-
nost postupovat při určité činnosti v souladu 
s ČSN vzniká především na základě ustanovení 
právního předpisu, který vymezí vztah k dodr-
žování souvisejících ČSN. Ve smyslu usnesení 
vlády ČR č. 895/2002, o  zajištění přípravy, 
přijímání a uplatňování technických předpisů 
a  technických norem ve vztahu k zamezení 
neopodstatněným technickým překážkám 
mezinárodního obchodu, se v  právních 
předpisech vyskytují různé formy odkazů na 
normy. Jedná se zejména o odkazy výlučné, 
indikativní a  všeobecné. Otázce odkazů na 
normy se mj. podrobně věnoval i Ústavní soud 
ve svém nálezu z 26. května 2009 a stejně 
tak Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 
z 28. května 2015 zn. 1 As 162/2014-63, avšak 
ve svém názoru na závaznost norem nejsou 
v úplné shodě. 

Ponechání některých technických norem v anglickém originále v praxi znamená, že se stát vzdává úkolu zabezpečovat technickou normalizaci a ponechává na uživatelích, aby 
si poradili sami. Bez odborného překladu technických norem přitom není možné zajistit jednotnou a přesnou terminologii. Překladač Google při překladu technických pojmů moc 
nepomůže. Například spojení construction without falsework se doslovně přeloží jako konstrukce bez falešných prací, ve skutečnosti je českým ekvivalentem letmá montáž. 

Ilustrace: Oldřich Horák
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Co s všeobecným odkazem na 
normy ve stavebním zákoně 
a dalších?
Podle názoru ČKAIT, který se opírá o sta-

novený vztah konkrétního právního předpisu 
a normy, vzniká v případě výlučného odkazu 
povinnost pro povinný subjekt postupovat po-
dle normy – jedná se tak o závazný požadavek. 

V případě indikativního odkazu je postup 
podle normy jen jednou z možností splnění 
právního požadavku. Předpis současně 
stanoví podmínku o průkazu splnění stejně 
kvalitní úrovně ochrany veřejných zájmů ve 
smyslu stanovených požadavků. 

Obtížně aplikovatelný z  hlediska zá-
vaznosti je odkaz všeobecný. Ten zahrnuje 
normy, které se k danému předmětu vztahují, 
aniž by je příslušný předpis určoval individu-
álně. V tomto případě není zřejmé, zda jsou 
v daném případě závazné, v jakém rozsahu, 
či nikoliv. (Tento odkaz užívá např. stavební 
zákon, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a další.)

V  souvislosti s  uplatňováním norem 
je dále třeba doplnit, že normy konkretizují 
technické požadavky obsažené v  souboru 
předpisů provádějících  pojem stavebního 
zákona obecné požadavky na výstavbu. 
Tyto předpisy, včetně odkazů na normy, patří 
k  základním dokumentům při posuzování 
projektové dokumentace a  dosažení poža-
dované úrovně bezpečnostních a zdravotních 
požadavků a  dalších požadavků veřejného 
zájmu jak pro státní, tak pro soukromou sféru 
působící v oblasti přípravy, realizace a užívání 

staveb. V  této souvislosti upozorňuji na 
nesoulad, pokud jde o přejímání evropských 
nebo mezinárodních norem do naší národní 
normalizační soustavy.

Vyšší frekvence přebíraných 
norem bez překladu
V  současné době lze zaznamenat, 

že zahraniční normy se s větší frekvencí 
přejímají převzetím originálu bez překla-
du, tedy že se vydávají anglické verze 
normy s  národní titulní stranou, národní 
předmluvou a  přetiskem anglické verze. 
Přitom podle § 16 správního řádu je pro 
účely úředního styku stanoven český 
nebo slovenský jazyk. V takovém případě 
se jedná o  zřejmý rozpor se správním 
řádem, neboť pro posouzení, projednání 
a  realizaci stavebního záměru nebudou 
k  dispozici potřebné dokumenty/normy 
v českém nebo slovenském jazyce.

V praxi při navrhování a realizaci staveb 
často dochází k  nejasnostem v  případech 
odkazů na normy a povinnosti podle nich po-
stupovat. Svědčí o tom frekventované dotazy 
autorizovaných osob působících ve výstavbě, 
které se týkají postavení a  „zezávazňování“ 
norem pro konkrétní stanovený vztah. 

Na doporučení Legislativní komise 
ČKAIT se proto předseda Ing. Pavel Křeček 
obrátil na MPO se žádostí o  vyjádření/sta-
novisko k  výše uvedené problematice. Jde 
o problematiku „závaznosti“, resp. stanovení 
povinnosti naplnit právní požadavek konkrét-
ní normou. Dotaz je směřován ke všem ČSN, 
které jsou zastoupeny v národní normalizační 
soustavě pro oblast výstavby, tzn. národním 
normám, převzatým evropským nebo meziná-
rodním normám, eurokódům, harmonizova-
ným ČSN, včetně ČSN pro stavební výrobky.

Legislativní komise ČKAIT

Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá na překladatele norem
MPO interně projednalo dotaz ČKAIT z 15. března 2017 s věcně příslušným útvarem a s Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a  státní zkušebnictví a  již 30.  března 2017 přišla velmi překvapivá odpověď, kterou zde 
uveřejňujeme: 

České technické normy nejsou podle 
§  4   odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o  tech-
nických požadavcích na výrobky a  o  změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb., obecně závazné. Uvedené usta-
novení nicméně neznamená, že zvláštní právní 
úprava nemůže na technické normy odkazovat 
a že zvláštní právní úprava za určitých okol-
ností nemůže technické normy „zezávaznit“. 
Smyslem je doporučit určitý ověřený postup, 

který byl již prověřen. Přesun podrobností 
technického charakteru z vlastních právních 
předpisů do technických norem, na něž tyto 
předpisy odkazují, je běžnou legislativní praxí 
v ČR i v jiných evropských zemích.

Indikativní odkaz = požadavek normy lze 
splnit i jinak

Odkazuje-li se při stanovení technic-
kých požadavků v  právním předpisu na 

technickou normu, použije se přednostně 
indikativní odkaz. V tomto případě je třeba 
v  právním předpisu výstižně definovat zá-
kladní technické požadavky a zároveň uvést, 
že se považují za splněné, postupuje-li se ve 
shodě s  určenou normou anebo její částí, 
definovanou v  § 4a zákona o  technických 
požadavcích na výrobky, která obsahuje 
podrobné technické požadavky. Shoda 
s  určenou normou je jedním ze způsobů, 

Proč máme ÚNMZ?
Hlavním posláním Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ) je zabezpečovat úkoly vyplývající 
ze zákonů České republiky upravujících 
technickou normalizaci, metrologii a  státní 
zkušebnictví a  úkoly v  oblasti technických 
předpisů a  norem uplatňovaných v  rámci 
členství ČR v  Evropské unii. Od roku 2009 
zajišťuje úřad také tvorbu a vydávání českých 
technických norem.

ÚNMZ je organizační složkou státu v resor-
tu Ministerstva průmyslu a obchodu. Působnost 
úřadu je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., 
o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti 
technické normalizace, metrologie a státního 
zkušebnictví, dále zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, záko-
nem č. 505/1990 Sb., o metrologii a dále vyplývá 
z příslušných usnesení vlády a mezinárodních 
smluv, jimiž je Česká republika vázána.

normy
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Legislativní pravidla vlády pro užívání indikativního a výlučného 
odkazu na technickou normu – čl. 45a Odkaz na technickou normu

(1) Odkazuje-li se při stanovení technických požadavků v právním 
předpisu na českou technickou normu, jinou technickou normu nebo 
technický dokument mezinárodní, popřípadě zahraniční organizace 
nebo jiný technický dokument, který obsahuje podrobné technické 
požadavky (dále jen technická norma), použije se přednostně indi-
kativní odkaz. V tomto případě je třeba v právním předpisu výstižně 
definovat základní technické požadavky a zároveň uvést, že se pova-
žují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její 
částí, definovanou v § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických po-
žadavcích na výrobky, která obsahuje podrobné technické požadavky. 
Shoda s určenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění 
základních technických požadavků. Určená norma v  tomto případě 
konkretizuje obecný, souhrnný právní požadavek. Tyto požadavky 

mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou 
nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů.

(2) Není-li možné využít indikativního odkazu, odkáže se na tech-
nickou normu v  právním předpisu formou výlučného odkazu a  tato 
skutečnost se odůvodní v důvodové zprávě (odůvodnění). Tímto se stane 
technická norma nebo její část pro účely právního předpisu závaznou 
a  její používání se stane povinným. Zároveň se stanoví způsob, jakým 
bude odkazovaná technická norma zpřístupněna veřejnosti. Technickou 
normu, na kterou se v  právním předpisu odkazuje formou výlučného 
odkazu, je nutné jednoznačným způsobem identifikovat, a to normativním 
odkazem – uvedením označení, data vydání a úplného názvu technické 
normy v textu právního předpisu.

jak prokázat splnění základních technických 
požadavků. Tyto požadavky mohou být 
splněny i jiným technickým řešením garan-
tujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů. 

Výlučný odkaz = požadavek normy je závazný
Není-li možné využít indikativního odkazu, 

odkáže se na technickou normu v  právním 
předpisu formou výlučného odkazu, čímž se 
stane technická norma nebo její část pro účely 
právního předpisu závaznou a  její používání 
se stane povinným. Technickou normu, na 
kterou se v právním předpisu odkazuje formou 
výlučného odkazu, je nutné jednoznačným způ-
sobem identifikovat. Užití výlučného odkazu je 
nutné též odůvodnit v důvodové zprávě nebo 
v odůvodnění, a je též nutné, aby gestor právní 
úpravy text této technické normy bezplatně 
zpřístupnil.

Všeobecný odkaz = je na odbornících, aby 
požadavek vhodně použili

Vámi zmiňovaný odkaz nebo odkazy ve sta-
vebním zákoně (nejedná se o odkaz nebo odka-
zy indikativní nebo výlučné) lze nazvat odkazem 
všeobecným. Všeobecný odkaz obecně, i když 
nevyhovuje čl. 45a legislativních pravidel vlády, 
nelze vnímat za rozporný s ústavním pořádkem 
v případě, že je tento odkaz vyložitelný z dotče-
ného ustanovení a z kontextu právního předpisu. 
Způsob odkazu i  jeho konkrétní provedení je 
v odpovědnosti gestora příslušného právního 
předpisu. Většinou je využit proto, aby adresát 
právní normy věděl, že existují doporučení pro 
určité postupy v jednotlivých oblastech, které 
již byly řešeny a prověřeny a garantují stejnou 
nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů. 
Protože pro určité oblasti je těchto postupů více, 
není je možné uvést v celém výčtu v právním 
předpise a  je na odbornících v  jednotlivých 

oblastech, aby tato odborná doporučení nalezli 
a využili anebo jinak prokázali, že dostatečně 
chrání zájmy v jednotlivých oblastech, ať už jde 
o bezpečnost, zdraví, technické vlastnosti apod.

Personální možnosti úřadu jsou limitem 
pro překlad všech přejímaných technic-
kých norem

Pokud jde o přejímání technických norem 
převzetím originálu bez překladu, je to jeden ze 
způsobů, jak evropské normě udělit status čes-
ké technické normy. Tento způsob je uplatňo-
ván zejména u méně využívaných technických 
norem, protože personální možnosti Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a  státní 
zkušebnictví nedovolují zajistit překlad všech 
přejímaných technických norem.

JUDr. Jitka Rybová
ředitelka odboru legislativního MPO 

Aktuálně o zvýšeném skupinovém připojištění
Celkem je zatím ke zvýšenému skupinovému pojištění přihlášeno 

přibližně 1380 osob.
Od 1. ledna do 14. června 2017 se pojistilo pomocí zvýšeného 

skupinového pojištění 1198 autorizovaných osob. Průměrné pojistné 
za toto období činí cca 5900 Kč. Počet připojištěných společností (s.r.o., 
v.o.s.) je 193, počet připojištěných energetických specialistů činí 112.

Systém zvýšeného skupinového pojištění je stále otevřený. V pří-
padě zájmu je možné toto pojištění kdykoli uzavřít, a to prostřednictvím 
registračního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách 
Komory www.ckait.cz.

Zvýšené skupinové pojištění mohou uzavřít osoby samostatně 
výdělečně činné, a to bez omezení, a společnosti s ručením omezeným 
v případě, že hrubý příjem z odborné činnosti ve výstavbě a činností 
souvisejících těchto společností nepřesáhne 2 mil. Kč za rok.

Bližší informace o pojištění profesní odpovědnosti vám rádi 
poskytnou zástupci firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., 
Ing. Petra Bartoníčková (tel.: 728 130 266) nebo 
Mgr. Jakub Doležel (tel.: 725 321 530).

normy
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www.cenyzaprojekty.cz
Užitečným nástrojem, který může po-

moci investorům, projektantům a veřejným 
zadavatelům v  přípravné fázi staveb určit 
předpokládané náklady staveb a ceny inženýr-
sko-projektových činností, je webová služba 
www.cenyzaprojekty.cz. 

V  rámci této služby je možné určit 
předpokládané náklady pozemních a dopravních 
staveb, stanovit honoráře za projektové 
a inženýrské práce a provést rozvahu, jak bude 
celková cena prací rozdělena mezi subdodavatele 
profesních částí. Náklady jsou kalkulovány na 
základě průměrných jednotkových cen pro 
jednotlivé kategorie staveb, a  to s využitím 
databází RTS a  SFDI. Výpočty honoráře 

projektanta fungují na obdobném principu jako 
kalkulačky PROFESIS, ČKA nebo sazebníku 
UNIKA, ale na rozdíl od nich disponují větší 
flexibilitou a kompaktností. Součástí aplikace je 
také výpočet cen na základě pracnosti inženýrsko-
projektových prací pomocí tzv. honorářového 
řádu, v rámci kterého jsou zohledněny připomínky 
ÚOHS a rozhodnutí soudu z předchozích let. 
Výpočty lze využít i pro nabídky v prostředí 
veřejných zakázek. K dispozici jsou i doporučené 
standardy fází služeb zpracované ČKAIT a ČKA. 
Zcela unikátní je modul Profese, ve kterém lze 
simulovat finanční podíly jednotlivých profesí při 
zachování celkové nasmlouvané ceny. V modulu 
Rozsahy je možné vyhledat dokumenty týkající 

se obsahu a rozsahu nejběžnějších inženýrsko-
projektových prací. Do budoucna autoři zvažují 
vývoj modulu týkajícího se veřejných zakázek 
a  implementaci funkcí pro ukládání, správu 
a export výpočtů.

Ing. Radim Loukota
člen Představenstva ČKAIT,  

předseda oblasti ČKAIT Pardubice

Územní plánování
Cílem publikace je seznámit projektanty, 

inženýry a architekty, členy obecní samosprávy 
a stavební podnikatele s aktuálním procesem 
územního plánování.

Text je zaměřen na praktické uplatňování 
stavebního zákona, prohloubení celkového pře-
hledu o nástrojích územního plánování, vysvět-
leny jsou vzájemné vazby a smysl jednotlivých 
nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů 
územního plánování pro přípravu a umísťování 
staveb. Dozvíte se aktuální stav právní úpravy 
územního plánování. Text odpovídá na vybrané 
nejčastější dotazy z praxe.

Územní plánování koordinuje svými nástroji 
soukromé a veřejné zájmy v území. Jedná se 
o poměrně komplikovaný a často i  časově 
náročný proces. V průběhu pořízení jednotlivých 
nástrojů územního plánování se do procesu 
přípravy zapojují mnozí aktéři. Setkáváme se 
s odbornou prací autorizovaného projektanta, 
vyjadřuje se veřejnost a dotčené orgány, které 
hájí veřejné zájmy v území, a směřování dalšího 
vývoje v území ovlivňují i politická rozhodnutí 
samosprávy (např. územní plán vydává za-
stupitelstvo obce). Územní plánování je velmi 
zodpovědná činnost pro všechny zúčastněné. 
Územní plán je svou povahou dlouhodobým 
koncepčním materiálem, který je ale právně 
závazný. V územním plánu musí být obsaženy 
koncepce (urbanistická, krajiny atd.), zároveň 
však musí poskytovat jasné, jednoznačné 
a srozumitelné pokyny pro jejich aplikaci do 
následných řízení v území. V poslední době 

nás vývoj právních předpisů tlačí do pozice 
právníků, kteří se snaží o  nenapadnutelný 
text územního plánu, protože by jako opatření 
obecné povahy mohl být zrušen. Často se pak 
pod tlakem této skutečnosti dopustíme toho, že 
zapomínáme na účel územního plánu. Přitom 
autorizovaní projektanti jsou s teorií urbanismu 
dobře seznámeni. Územní plán bude působit na 
životy lidí dlouhá léta – a na to by se pod tlakem 
racionálních argumentů i složitých technických 
požadavků a požadavků právních předpisů 
nemělo zapomínat.

V publikaci Územní plánování se dozvíte:
• jaká je působnost orgánů územního plánování, 

jaké hájí veřejné zájmy;
• jaké jsou územně plánovací podklady, které 

jsou při rozhodování o území neopomenutel-
ným podkladem;

• co řeší a jak se aplikuje politika územního roz-
voje, která je závazná pro rozhodování v území;

• jaké jsou druhy územně plánovací dokumen-
tace, jejich závaznost, co je jejich obsahem, 
k čemu se používají a čím může být podmíněno 
rozhodování v území;

• jaké jsou formy umísťování staveb a za jakých 
podmínek je lze využít;

• jaké jsou druhy územních opatření a jaký mají 
dopad na rozhodování v území.

Podstatnou součástí urbanistické práce 
je i  znalost řešení technické infrastruktury 
(dopravní obsluha území, zásobování pitnou 
vodou, kanalizace, zásobování energiemi, infor-

mační systémy atd.). Všechny tyto předpoklady 
a principy jsou již obsáhle zahrnuty v městském 
inženýrství, zakotveny v příslušných právních 
předpisech a definovány normami. Text se 
také zaměřil na seznámení s platnými právními 
předpisy a dikcí předpisů stavebních. 

Ing. Šárka Janoušková
ředitelka INFORMAČNÍHO CENTRA  

ČKAIT s.r.o.

publikace

http://www.cenyzaprojekty.cz/
http://www.cenyzaprojekty.cz/
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Čestní členové ČKAIT navštívili 
vzducholoď Gulliver v Praze
Krásné, ale chladné slunečné počasí přivítalo 24. května 2017 na tradičním jarním setkání tři desítky čestných členů 
ČKAIT z celé republiky v nově vybudovaném prostoru v Praze, a to v Centru současného umění DOX.

Cílem setkání byla návštěva vzducholo-
dě Gulliver, která se jakoby vznáší nad pro-
storem dvora. Architektonický návrh stavby 
je z  dílny prof. Ing. arch. Martina Rajniše 
(Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.), který 
byl inspirován ředitelem centra DOX Leošem 
Válkou. Leoš Válka svůj sen – vzducholoď – 
dva roky s architektem  Rajnišem připravoval. 
Ing. Zbyněk Šrůtek z firmy TIMBER DESIGN 
s.r.o. navrhl konstrukční řešení ocelovo-dře-
věné konstrukční části vzducholodě včetně 
zastřešení ETFE fólií, které následně výrobně 
a montážně realizoval.

Přestavba továrny, kde je dominantou 
vzducholoď Gulliver, byla dílem architekta 
Ivana Kroupy. DOX má výstavní plochu více 
než 3000 m2. V  roce 2008 byl nominován 
na prestižní cenu Mies van der Rohe Pri-
ze a prestižní publikace The Phaidon Atlas 
of 21st Century World Architecture ho řadí 
mezi nejzajímavější světové architektonické 
projekty posledních deseti let.

Multifunkční prostor budov DOX vznikl 
díky soukromé iniciativě v  pražské čtvrti 

Holešovice a nabízí prostřednictvím výstav 
současného mezinárodního a  českého 
umění aktuální témata z mimouměleckých 
oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, 
historie, sociologie, politologie atd. 

Návštěva čestných členů ČKAIT a ukáz-
ka unikátní stavby se vždy připravuje delší 
dobu. Nezaskočilo nás ani to, když nám 
z  centra DOX oznámili, že je bohužel na 
24. května nahlášena odstávka elektrického 
proudu, a čestní členové bez obtíží vystoupali 
do prostoru vzducholodě Gulliver po strmých 
schodech. Vzducholoď, jejíž ocelovo-dřevěná 
konstrukce je 42 metrů dlouhá a 10 metrů 
široká, byla otevřena v roce 2016.

Ve vzducholodi byli čestní členové 
přivítáni Ing. Pavlem Křečkem a vyslechli 
si nejdůležitější informace ze života ČKAIT 
od setkání na Žižkovské věži v roce 2016. 
Krátce k čestným členům promluvili i  ře-
ditel centra DOX Leoš Válka a  architekt 
Martin Rajniš. 

Přednášející (Ing. Šrůtek a arch. Rajniš) 
měli situaci komplikovanou tím, že neměli 

k  dispozici projekční plátno ani  mikrofon 
a museli celou přednášku realizovat v prosto-
ru Gullivera jen pomocí projektové dokumen-
tace a ústního výkladu. Nejvíce čestné členy 
zajímala přednáška Ing. Zbyňka Šrůtka, který 
zasvěceně hovořil o  své práci projektanta, 
výrobce a koordinátora všech prací na vzdu-
cholodi. (A  protože bych popsala nejméně 
další dvě strany textu o jeho přednášce, pro 
zájemce uvádím odkaz, na kterém mohou 
najít zásadní informace o  konstrukčním 
řešení vzducholodě z  pera Ing. Šrůtka:  
www.profisportal.cz/pripadove-studie/kon-
strukcni-reseni-vzducholodi-gulliver.) 

Návštěva vzducholodě Gulliver a oběd 
ve stylové restauraci Marina Vltava se všem 
účastníkům líbily. Všichni se těšíme na se-
tkání čestných členů v roce 2018.

Mgr. Soňa Rafajová
mediální manažerka ČKAIT 

Foto: Soňa Rafajová, Petra Bednářová 
a Ing. Šárka Janoušková

Do prostor vzducholodi Gulliver vedou strmé schody

http://www.profisportal.cz/pripadove-studie/konstrukcni-reseni-vzducholodi-gulliver
http://www.profisportal.cz/pripadove-studie/konstrukcni-reseni-vzducholodi-gulliver
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Detail ocelové konstrukce vzducholodi Gulliver

Modřínová dřevěná konstrukce vzducholodi Gulliver

Příhradová ocelová konstrukce mostovky umístěná 
do podpalubí vzducholodě, na kterou je ukotvena 
ocelovo-dřevěná konstrukce vzducholodi

Ing. Zbyněk Šrůtek, autor návrhu konstrukčního řešení vzducholodi (vlevo) a architekt Martin Rajniš

Účastníci setkání čestných členů ČKAIT si prohlédli projektovou dokumentaci vzducholodi

Čestní členové ČKAIT ve vzducholodi Gulliver
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Za zajímavými stavbami z Prahy  
do Hamburku
V termínu 4. až 8. května 2017 uspořádalo INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. další poznávací zájezd, tentokrát 
po zajímavých stavbách části Německa. Účastníky uchvátila zejména stavba Labské filharmonie v Hamburku.

Účastníci zájezdu měli možnost si 
v Lipsku prohlédnout např. památník bitvy 
národů – monumentální kamennou stavbu 
vysokou přes 90 m se síní slávy s  mnoha 
alegorickými sochami. 

Lipský S-Bahn, nádraží a BMW
V  rámci pěší prohlídky města jsme si 

prohlédli historické lipské Bavorské nádraží 
a dvě nové zastávky S-Bahn, které ústí v nové 
i historické části města cca 20 m pod ním. 
Stanice jsou tvořeny halami bez sloupů 
a  obloženy velkými osvětlenými skleněný-
mi bloky, osazenými do prefabrikovaných 
rámů ze světlého betonu. Prohlédli jsme si 
i  zrekonstruované lipské hlavní nádraží se 
dvěma podzemními podlažími s  rozsáhlým 
komplexem obchodů a  služeb. Nedaleko 

Lipska byl v  letech 2003–2005 postaven 
moderní závod automobilky BMW. Jedná se 
o nadčasové moderní stavby, které patří mezi 
nejodvážnější realizace automobilky. Autor-
kou návrhu je architektka Zaha Hadidová. 
Záměrně smíchala provoz „bílých a modrých 
límečků“, což vytváří velmi zajímavou soci-
ální atmosféru. Mužskou, ale i ženskou část 
účastníků zájezdu potěšila nejen dokonalost 
stavby, ale i modely automobilu BMW i8. 

Ekologická budova 
ministerstva, Bauhaus,  
sídliště rodinných domků
Druhý den jsme navštívili město Dessau, ve 

kterém bylo postaveno nové sídlo německého 
Ministerstva životního prostředí. Tato novo-
stavba spolkového úřadu se rozkládá na rozloze 

40 000 m2 a  je demonstrativním příkladem 
ekologického stavění. Její budovy v sobě spojují 
kompaktní formu a vysokou tepelnou ochranu 
obvodových stěn s inteligentní technikou a vy-
užitím obnovitelných zdrojů energie. V areálu 
je zabudováno v současnosti největší tepelné 
vzduchové čerpadlo. Po prohlídce této moderní 
stavby jsme navštívili tzv. Bauhaus, který vznikl 
jako spojení moderní architektury, umění, de-
signu a řemesel. Jde o stavby funkcionalistické, 
které byly budovány v roce 1925. Jednalo se 
o kampus školy, jehož součástí jsou domky 
i dvojdomky učitelů. Dále jsme si prohlédli infor-
mační centrum v bývalé kavárně v takzvaném 
Tortenu, specifickém sídlišti rodinných domků 
z roku 1928. Poobědvali jsme v historické výletní 
restauraci na břehu Labe, pojmenované Špýchar, 
která byla postavena v roce 1930. 

Stavba Labské filharmonie podle projektu studia Herzog & de Meuron byla slavnostně otevřena 11. ledna 2017. Jedná se o 110 m vysokou dominantu, která je postavena 
na prominentním západním cípu nově přestavěné hamburské čtvrti HafenCity. Střecha filharmonie připomíná podle návrhu i realizace rozbouřenou hladinu Severního moře.
Foto: Thies Raetzke, archiv Labské filharmonie
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Hamburské HafenCity – Marco 
Polo Tower, Deichtor, Chilehaus 
Třetí den jsme přijeli do Hamburku a ab-

solvovali okružní projížďku po Labi s unikát-
ním pohledem na obří přístav. Následovala 
pěší prohlídka HafenCity kolem moderních 
bytových domů a věže Marco Polo, která je 
hlavním sídlem potravinářského a  drogis-
tického impéria společnosti Unilever a byla 
dokončena v roce 2009. Atrium zahrnuje pro-
dejny a restaurace a je propojeno s adminis-
trativní budovou pro 1200 úředníků. Fasáda 
je tvořena bílým ocelovým rámem, na němž 
jsou jako ocelové plachty napjaté průsvitné 
fólie, které budovu chrání před přehříváním 
i poryvy větru. Užitná plocha je 38 000 m2. 
V  restauraci věže Marco Polo Tower jsme 
ochutnali pravý hamburger z  Hamburku. 
Navštívili jsme rovněž hamburské informační 
centrum umístěné v bývalé kotelně Speicher-
stadtu, ve kterém se nachází velký model 
města Hamburk. Následovala prohlídka 
dominant přístavního města – administra-
tivního objektu Deichtor a  cihelné budovy 
Chilehaus, jež je nejznámějším příkladem 
expresionismu a představuje kamennou loď 
kotvící v přístavu. Ve městě probíhal největší 
městský svátek Den přístavu (Hafenfest). 
Ocenili jsme  opravdu kvalifikovaný výklad 
našeho průvodce Antonína Vavříka.

Labská filharmonie se 
trojnásobně prodražila
Čtvrtý den jsme absolvovali prohlídku 

„bonbonku“ hanzovního města Hamburk – 
Labské filharmonie a dalších částí HafenCity 
s  odborným výkladem místní architektky. 
Navržený skleněný krystal Labské filhar-
monie byl umístěn na původním nábřežním 
skladišti, které bylo vybudováno v roce 1966 
a  využívalo se ke skladování kakaových 
bobů. V roce 2004 se započalo s výstavbou 
filharmonie. Dokončení stavby bylo plánová-
no na rok 2010. Stavba se z různých důvodů 
výrazně zpozdila a  její plánovaný rozpočet 
byl více než trojnásobně překročen. Cena 
se vyšplhala na konečných 789 mil. eur. Vy-
hlídková terasa stavby je přístupná veřejnosti 
a  umožňuje unikátní výhled na historické 
město, přístav i  řeku. V  prostoru bývalých 
skladů pod novostavbou je v současnosti 
433 parkovacích míst. V  budově je situo-
ván rovněž pětihvězdičkový hotel Westin 
s  244  pokoji, rozmístěnými mezi devátým 
až dvacátým poschodím. K  prodeji je zde 

také 45 luxusních bytů. Hlavním prostorem 
filharmonie je 25 m vysoký hudební sál pro 
2100 diváků. Akustiku sálu navrhl japonský 
mistr Yasuhisa Toyota. Stěny sálu jsou ob-
loženy 10 000 sádrovláknitými deskami se 
speciálním vzorem mořských lastur. Kromě 
velkého sálu se v budově filharmonie nachází 
malý sál pro 500 posluchačů a zvukové stu-
dio se 170 místy. Skleněná fasáda budovy 
nabízí návštěvníkům nádherný výhled. Je 
provedená ze speciálně tvarovaných skel 
a chrání budovu i proti slunečnímu záření. 
Budova je přes 100 m dlouhá. Z leteckého po-
hledu má stavba téměř trojúhelníkovitý tvar.

Travenmünde, Lübeck
Následně nás průvodce provedl po 

hamburské přístavní čtvrti s řadou vodních 
kanálů a historických skladů z režného zdiva. 
Hamburský projekt HafenCity v  přístavní 
části zahrnuje nejen moderní administrativní 
centrum, ale i  bytové domy s  ocelovými 

konstrukcemi, které vyjadřují charakter 
přístavních jeřábů a navršených přepravních 
kontejnerů. Jedna z budov slouží jako evrop-
ské ústředí největší přepravní firmy na světě, 
společnosti China Shipping. V rámci moderní 
architektury jsme si prohlédli i další stavby 
včetně školy a školky.

Po vyčerpávající exkurzi jsme odjeli do 
hanzovního města Traven münde a Lübecku, 
marcipánového klenotu Baltu. Prohlédli jsme 
si radnici, chrám svaté Marie a cihlovou Hol-
štýnskou bránu. Marcipán jsme bohužel neo-
chutnali, protože bylo pozdní nedělní odpoledne 
a bylo již všude zavřeno. Závěrem je nezbytné 
poděkovat za krásný zážitek nejen organizáto-
rům zájezdu, ale i skvělému průvodci. Zájezd 
do Lipska, Desavy, Hamburku a Lübecku se pro 
opravdu velký úspěch bude opakovat 7.–11. září 
2017 a 10.–14. května 2018.

Ing. Jiří Leitgeb, CSc.
oblast ČKAIT Karlovy Vary

z činnosti ČKAIT

HafenCity, foto: Jiří Leitgeb

Stanice S-Bahn v Lipsku, foto: Jiří Leitgeb 

https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherstadt
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Inženýrský den 2017 v Brně se věnoval 
oživení historických center měst
Téma návrat života do historických měst představuje naléhavou výzvu naší doby, spojuje práci architektů 
a stavebních inženýrů a vyjadřuje investiční záměry politiků a technických odborníků.

Inženýrský den se letos zaměřil na 
návrat života do historických center měst. 
Zvolené téma mělo napomoci napravit 
chyby z  živelné komercionalizace měst 
po roce 1990 a otevřít pohled na budoucí 
desítky roků kultivace veřejného prostoru ve 
městech. Spojením toho nejhodnotnějšího 
ze stávající zástavby se stavbami novými, 
úpravou ploch a  komunikací, zapojením 
tekoucí vody, stromů a zeleně je možno vy-
tvářet bezpečná odpočinková zákoutí a pro-
story pro bydlení, vybavenost a komerci.

Historická města v centru 
pozornosti
Inženýrský den 2017 ukázal, že historic-

kým centrům měst se zaslouženě dostává 
pozornosti politické správy i  odborné re-

prezentace. Představy o  vzhledu a  funkci 
historických center vyzrávají v diskusi mezi 
volenými orgány a  odborníky do rámce 
umožňujícího přikročit k určení finančních 
nákladů a realizačních postupů.

Každé město má své specifické pod-
mínky a poskytuje odborníkům jedinečnou 
příležitost změnit současnou nevyhovující 
podobu na zcela jinou, vyhovující záměrům 
na desetiletí do budoucnosti. Probudit at-
mosféru přívětivé pohody je úkol nelehký, 
ale nesmírně záslužný. Dobře realizovaný 
záměr potvrzuje bohatý život v městských 
centrech do pozdních nočních hodin. Pro 
zúčastněné odborníky je poctou účast na 
těchto záslužných tématech.

Inženýrské dny mají odbornou a spole-
čenskou popularitu a konají se pod záštitou 

subjektů státní správy a odborných organiza-
cí. Organizátory toho letošního byly tradičně 
Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, Český svaz 
stavebních inženýrů a  Stavební veletrhy 
Brno. Ročník 2017 se konal pod záštitou 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 
kultury, Asociace pro urbanismus a územní 
plánování ČR a Svazu měst a obcí ČR. Hod-
notu inženýrského setkání 2017 umocnila 
účast profesionálů ovládajících problematiku 
ve více okruzích navzájem propojených po-
liticky, finančně a realizačně se všemi kroky 
investiční přípravy. Program Inženýrského 
dne 2017 otevřeli Ing. Pavel Křeček, předseda 
ČKAIT, a prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 
1. místopředseda ČKAIT. Moderování Mgr. 
Jiřího Vajčnera, Ph.D., Bc. Libora Honzárka 

Piaristický klášter v Příboře – místo, kde se historie prolíná se současností (foto: Robert Mročka)
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a Ing. Svatopluka Zídka propojilo přednášející 
s auditoriem a navíc analytický přístup Mgr. 
Vajčnera významně obohatil sdělení předná-
šená v prvním bloku. Účastníci vyslechli řadu 
zajímavých přednášek, které byly rozděleny 
do tří bloků.

I. blok – Úvod do problematiky
• Návrat života do historických center 

měst z pohledu Ministerstva pro místní 
rozvoj – Ing. Roman Vodný, Ph.D.,  
Ministerstvo pro místní rozvoj

• Program regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památ-
kových zón – Ing. Michaela Exnarová, 
Ministerstvo kultury, odbor památkové 
péče, oddělení regenerace

• Ochrana hodnot území –  
JUDr. Marek Hanák, veřejný ochránce 
práv, oddělení stavebního řádu a životní-
ho prostředí

• Proměny historických center měst 
v současných podmínkách –  
doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro 
urbanismus a územní plánování ČR

• Kvalita života v historickém centru je 
vizitkou každé samosprávy –  
Bc. Libor Honzárek, Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska

II. blok – Záměry
• Opava – změny pólů – Mgr. Dalibor Halátek, 

statutární město Opava
• Malé a velké změny brněnského  centra – 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kance-
lář architekta města Brna

• Trnava – oživení historického centra 
města a vliv nové CITY ARENY – 
Ing. Ján Kyseľ, Regionální sdružení 

Slovenské komory stavebních inženýrů, 
Spolek statiků Slovenska

III. Blok – Zdařilé realizace
• Proměna historického centra  

Havlíčkova Brodu – Bc. Libor Honzárek,  
město Havlíčkův Brod

• Centrum historického centra Písku oživí 
rekonstrukce náměstí i nová knihovna – 
JUDr. Josef Knot, město Písek

• Piaristický klášter v Příboře – místo, 
kde se historie prolíná se současností – 
Ing. Jaroslav Šimíček, město Příbor

• V historickém centru Znojma se opravdu 
žije – Ing. arch. Iveta Ludvíková,  
město Znojmo

Odborný a společenský význam Inže-
nýrského dne 2017 podtrhla účast zástupců 
delegovaných inženýrskými komorami ze 
Slovenska, Maďarska a  Polska. Diskuse 
a přátelská setkání při kávě byla příležitostí 
k výměně názorů na prezentovaná témata. 
Inženýrský den 2017 v  Brně potvrdil, že 
tradice setkávání stavebních inženýrů 
a techniků na aktuálních tématech našich 
profesí stojí na pevných základech, je mož-
no deklarovat již historicky daných, a  má 
v poslání pořádajících profesních organizací 
své pevné místo.

Je žádoucí poděkovat na tomto místě 
přednášejícím za přínosný přístup k zadání 
a  pořadatelům, kteří vypracovali projekt 
na zajímavé téma a  organizovali setkání 
v důstojných prostorách nádherného pavi-
lonu A Výstaviště Brno.

Ing. Miroslav Loutocký
čestný člen ČKAIT

Proměna historického centra Havlíčkova Brodu (foto: archiv města Havlíčkův Brod)

z činnosti ČKAIT

Návrat života do  
historických center měst
Autor: Kolektiv autorů 
Datum vydání: 2017 
Středobodem dění ve městě bývalo vždy 
systematicky budované centrum města od 
jeho založení až do nedávné doby. Po roce 
1989 byl však nastartován trend vylidňování 
center. Podmínky pro jejich znovuoživení se 
hledají složitě. V současnosti se vynakládají 
nemalé prostředky jak z vlastních zdrojů, tak 
z dotací poskytnutých Evropskou unií, aby 
se historická centra měst uchránila. Vzniká 
řada projektů a podpor, které přispívají k re-
vitalizaci center měst. Některým městům se 
daří tento trend využít a historická centra 
opět oživit.
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Inženýrský den v Bratislavě se věnoval kvalitě staveb
Slovenská komora stavebních inženýrů 

zorganizovala 18. května 2017 v hotelu NH 
Bratislava Gate One Inženýrský den na téma 
Kvalita ? Staveb. Pamětní medaile a ocenění 
na něm získali i představitelé ČKAIT.

Cílem konference, konané u příležitosti 
25. výročí obnovení činnosti, bylo zorganizo-
vat fórum profesionálů z oblasti stavebnictví, 
představitelů státní správy a  evropských 
inženýrských organizací. Inženýrský den 
poukázal na důležitost kvality inženýrských 
staveb pro trvale udržitelnou společnost, a to 
od projektování staveb, kontroly a realizace 
až po následnou údržbu. 

Záštitu nad akcí převzal prezident 
Slovenské republiky  Andrej   Kiska a  nad 
odbornou částí konference ministr dopravy 
a výstavby Slovenské republiky Arpád Érsek. 

Konference byla spojená s  galaveče-
rem, na kterém byla slavnostně odevzdána 
ocenění zahraničním a slovenským hostům. 
Pamětní medaili SKSI za dlouholeté aktivní 
působení ve stavebnictví a za osobní zásluhy 
v SKSI převzal Ing. Ján Kollár. 

Z rukou předsedy komory prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Vladimíra Benka, PhD., převzali z domá-
cích hostů pamětní medaili Inžiniersky deň 
2017 prof. Ing. Peter Turček, PhD., a  Ing. 
Svetozár Lichardus, PhD., DrSc. 

Ze zahraničních hostů medaili obdrželi 
Dipl.-Ing. Rolf Rau ze Saské inženýrské komo-
ry, Ing. Csaba Holló z Maďarské inženýrské 
komory, Dr.  inż. Zygmunt Rawicki z Polské 
komory stavebních inženýrů a Ing. Svatopluk 
Zídek z České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků činných ve výstavbě. Čestné 

členství SKSI bylo uděleno prof. Ing. Dušanu 
Majdúchovi, PhD., bývalému předsedovi 
SKSI, Ing.  Miroslavu Maťaščíkovi, členu 
SKSI, Ing. Jánovi Ďuricovi, členu SKSI, a Ing. 
Valérii Šepákové, člence SKSI. Ze zahranič-
ních hostů byla stejná ocenění předána Ing. 
Pavlu Křečkovi, předsedovi České komory 
autorizovaných inženýrů a  techniků, Mgr. 
inż. Andrzejovi Roch Dobruckému, prezi-
dentovi Polské komory stavebních inženýrů, 
Dipl.-Ing. Hansu-Ullrichovi Kammeyerovi, 
prezidentovi Německé spolkové inženýrské 
komory a  Dipl.-Ing. Klausovi Thürriedlovi, 
viceprezidentovi ECEC.

Ing. Svatopluk Zídek
člen redakční rady Z+i ČKAIT

z činnosti ČKAIT

Kadaňská průmyslovka prohlubuje spolupráci s německými kolegy

Ve spolupráci s  Inženýrskou ko-
morou spolkové země Durynsko při-
pravuje kadaňská průmyslovka cenu  
za nejúspěšnější projekt, exkurze, odborné 
praxe a další aktivity.

Prostřednictvím výboru Oblastní kance-
láře ČKAIT Karlovy Vary byla jako podpora 

kvality studia navázána v roce 2016 úspěšná 
spolupráce Střední průmyslové školy sta-
vební a Obchodní akademie v Kadani s Inže-
nýrskou komorou spolkové země Durynsko 
(Ingenieurkammer Thüringen). Garanci nad 
spoluprací převzal z  německé strany vice-
prezident komory Dipl.-Ing. Karl-Heinz Bartl. 

Obě strany se dohodly, že bude vypsána 
cena za nejúspěšnější ročníkový projekt, že 
němečtí kolegové budou spolupracovat při 
zadávání ročníkových projektů i  při orga-
nizování odborných exkurzí pro studenty 
kadaňské průmyslovky na zajímavé stavby 
v Durynsku.

V  pondělí 24. dubna 2017 navštívil 
Dipl.-Ing. Bartl SPŠ stavební a  Obchodní 
akademii v  Kadani. V  průběhu návštěvy 
byla podepsána dohoda o  zajištění od-
borných praxí pro studenty 3. ročníků 
u  Ingenieurbüro IBU Rudolstadt. Rovněž 
se informoval, jak pokračují práce studentů 
na studii novostavby obecního střediska 
na místě bývalé farmaceutické továrny 
v  Mellenbachu v  Durynsku. Ocenil řadu 
nápadů kadaňských průmyslováků při 
řešení zadaného úkolu. Ve druhé polovině 
května dvě studentky 3.  ročníku oboru 
stavebnictví absolvovaly odbornou praxi 
v Durynsku.

Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Viceprezident durynské inženýrské komory  Dipl.-Ing. Karl-Heinz Bartl (druhý zprava) při návštěvě SPŠ stavební 
a Obchodní akademie v Kadani

http://ikth.de/
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Sympozium Industriálních stop 2017
O významných, památkově chráněných či 

ikonických dílech se většinou obecně ví a mluví. 
Existuje však ještě další vrstva průmyslového 
dědictví, vnímaná víc na místní úrovni. Do ní 
patří drobné drážní stavby, obecní vodárny 
a vodárenské věže, cihelny, malé místní pivova-
ry, skladištní budovy, dílenské a opravárenské 
provozy či v krajině již osamělé sladovny, roz-
padlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých 
lomů, místní kapličky pro transformátory, torza 
zdí a trčící komíny po továrnách. 

Trasa vyhlídkového sympozia vedla 
z  pražského Smíchova (s úvodním blokem 
přednášek v opuštěné transformační stani-
ci), přes Velkou Chuchli do Řevnic (s druhým 
prezentačním blokem v bývalém dřevěném 
drážním skladu), přes Srbsko, Liteň a Jince 
do hostomické cihelny. Sympozium bylo 
důstojně ukončeno v rekonstruovaném histo-
rickém pivovaru v Hostomicích. Potěšitelná 
pro organizátory byla skutečnost, že většinou 
se sympozia zúčastnili, a  to i  při poměrně 
vysokém vložném, mladí lidé.

V  průběhu cestovního sympozia vy-
stoupili odborníci na danou tematiku – Pavel 
Jákl a Milan Starec (pivovárky a pivovarské 
sklepy), Martin Vonka (tovární komíny), Mi-

chal Zlámaný (drobné drážní stavby), Radim 
Urbánek (vodní mlýny), Ivan Rous a Robert 
Kořínek (vodohospodářské stavby). Obec-
něji laděné příspěvky Benjamina Fragnera, 
Svatopluka Zídka, Evy Dvořákové, Lukáše 
Berana, Jakuba Potůčka a Jana Zikmunda 
doplnily praktické příklady záchrany přehlí-
žených staveb – hovořili o nich Patrik Hoff-
man (trafostanice Na Zatlance), Jan Holub 
(vodárna v  Nebušicích), Šárka Sodomková 
(Dřevák v Řevnicích) nebo sdružení Nezevli  

(Petzoldův lom v  Srbsku). Zkušenosti se 
záchranou drobných objektů představil 
také Jan Červinka z  Institutu pro památky 
a kulturu, o.p.s., a řada dalších.

Ing. Svatopluk Zídek
Kolegium pro technické památky 

ČKAIT & ČSSI

Více informací na www.industrialnistopy.cz. 

Jubileum: Jindřich Bartoš
Jindřich Bartoš, autorizovaný inženýr 

v oboru pozemní stavby, slaví 85 let. V  roce 
1961 až 1967 dálkově studoval ČVUT v Praze, 
 Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Koncem 
60. let byl výrobním inspektorem v Pozemních 
stavbách Liberec. Po roce 1968 již nesměl 
z politických důvodů tuto funkci vykonávat 
a nastoupil jako stavbyvedoucí. Jako hlavní 

stavbyvedoucí se podílel na stavbě budovy interny v liberecké nemocnici, 
areálu VŠ strojní a textilní v Liberci, domu obloukového půdorysu na Wol-
kerově vrchu v Liberci, ale i montovaných věžáků Na Bídě, stavby kulturního 
domu v Liberci. V letech 1985 až 1987 pracoval jako hlavní stavbyvedoucí 
na stavbě dnešního nám. Dr. E. Beneše v Liberci. Podílel se na realizaci 
Naivního divadla nebo věznice Minkovice. Až do roku 1992 se podílel jako 
zástupce investora na přestavbě chirurgického a onkologického oddělení 
a laboratoří v liberecké nemocnici. Do konce tisíciletí projektoval a realizoval 
jako OSVČ pro nemocnici v Liberci operační sály a posléze pro zájemce 
o rodinné domky.

Ing. Zdeňka Mandlová
členka výboru oblasti ČKAIT Liberec

Jednou ze zastávek vyhlídkového sympozia byl vápencový lom v Srbsku (foto: Gabriel Fragner)

Jubileum: Miroslav Krössl
Dopravní inženýr Miroslav Krössl dovršil  

75 let. Po maturitě na SPŠ zeměměřičské 
studoval Fakultu stavební ČVUT v  Praze 
a  v  roce 1965 získal inženýrský diplom 
v  oboru konstrukce a  dopravní stavby. Po 
ukončení studia nastoupil jako stavební 
asistent ke Stavbám silnic a  železnic, n.p., 
Praha, stavební správa 6 v Karlových Varech. 

Jako stavbyvedoucí působil od roku 1967 na obalovně v Dalovicích 
nebo na přeložce silnice I/6 u Lokte první čtyřproudové silnice v kraji 
I/13 Karlovy Vary – Ostrov. V roce 1978 nastoupil do technické skupiny 
o.z. 6 Staveb silnic a  železnic v  Karlových Varech, kde pracoval na 
přípravě významných staveb, například obchvatu Postoloprt, silnice 
I/13 Klášterec nad Ohří – Pernštejn a dalších. V roce 1981 byl jmeno-
ván technickým náměstkem ředitele o.z. 6 Karlovy Vary Staveb silnic 
a železnic a v této funkci pracoval až do  roku 2005. V letech 2009 až 
2015 byl předsedou OP ČSSI v Karlových Varech. Dne 3. února 2016 
za svoji obětavou práci získal Čestný odznak ČSSI. 

Ing. Pavel Pospíšil a Vojtěch Nečada
členové oblasti ČKAIT Karlovy Vary

http://www.industrialnistopy.cz/
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Čtvrté zasedání Představenstva ČKAIT
Výjezdní zasedání nově zvoleného Představenstva ČKAIT se konalo v Brně 2. a 3. června 2017 a zaměřilo se na 
hospodaření Komory. Připravuje výběr zhotovitele projektové dokumentace na úpravu pražského sídla ČKAIT. Zvolilo 
také nové redakční rady časopisů Zprávy a informace ČKAIT a Energeticky soběstačné budovy.

Schválení hospodářského 
výsledku ČKAIT za rok 2016
Na jednání byl předložen návrh daňové-

ho přiznání ČKAIT za rok 2016 k projednání 
a  schválení. Do konce června 2017 bude 
daňové přiznání podáno na Finanční úřad 
v Praze. Oblasti hospodařily v rámci stano-
veného limitu předepsaných výdajů a žádná 
nepřekročila částky stanovené rozpočtem.
Představenstvo schválilo výsledky hospoda-
ření ČKAIT za rok 2016 a předložené daňové 
přiznání. Představenstvo rozhodlo převést 
dosažený čistý zisk na účet nerozděleného 
zisku. Ekonomická komise ČKAIT ve spolu-
práci s daňovým poradcem a ekonomickým 
mandatářem připraví návrh, jak je možné 
s dosahovanými zisky nakládat.

Průběžné hospodaření ČKAIT 
v roce 2017
Ing. Motyčka předložil všem účastní-

kům jednání přehled průběžného hospoda-
ření ČKAIT k 30. dubnu 2017 a porovnání se 
schváleným rozpočtem ČKAIT na rok 2017. 
Dosavadní výsledky hospodaření odpovídají 
sledování podle rozpočtu.

Příprava rozpočtu ČKAIT  
na rok 2018
Bylo zahájeno zpracování návrhu rozpočtu 

ČKAIT na rok 2018. Příjmová část předpokládá 
pravidelný mírný nárůst, související s přibývající 
členskou základnou. Můžeme díky tomu bez 
navyšování poplatků členů krýt výdaje například 
v roce 2018 na valorizaci mezd zaměstnanců 
ČKAIT o 3 % (zvýšení nákladů cca o 522 000 
Kč). K dnešnímu dni jsou připraveny i návrhy 
výdajů středisek kanceláře ČKAIT v roce 2018.

Kapitola rozpočtu, týkající se výdajů 
oblastí, zůstane na rok 2018 pravděpodob-
ně ve stejné výši jako v  roce 2017 v  části 
týkající se odborných činností a v části na 
režii dojde k valorizaci mezd zaměstnanců.
Představenstvo doplnilo výdaje v kapitolách 

a položkách týkajících se odborných činností, 
práce Dozorčí rady ČKAIT, Autorizační rady 
ČKAIT a Stavovského soudu ČKAIT.

Schválení hospodářského 
výsledku IC ČKAIT za rok 2016
V porovnání s hospodařením roku 2015 

došlo k výrazné změně v celkovém obratu 
vlivem převedení hospodaření týkajícího 
se časopisu Stavebnictví pod INFORMAČNÍ 
CENTRUM ČKAIT s.r.o. Představenstvo 
ČKAIT projednalo a  schválilo v  roli valné 
hromady výsledky hospodaření INFORMAČ-
NÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. za rok 2016. Dále 
Představenstvo ČKAIT rozhodlo nerozdě-
lovat dosažený zisk a  převést jej na účet 
nerozděleného zisku.

Časopisy ČKAIT
Byla podána informace o vydávání 

časopisů: Z+i  ČKAIT (předseda redakční 
rady: Ing. Radim Loukota, šéfredaktorka: Ing. 
Markéta Kohoutová); časopis Stavebnictví 
(předseda redakční rady: Ing. Michael Trnka, 
CSc., šéfredaktorka: Ing. Hana Dušková); ESB 
(šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová). 

ESB vychází čistě elektronicky, je ve 
ztrátě. Byla schválena nová redakční rada 
ESB ve složení: Materna, Kabele, Vaverka, 
Šubrt, Báčová, Smola. 

Zprávy a  informace ČKAIT vydáváme 
pětkrát za rok, vycházejí v nové elektronické 
podobě na doméně zpravy.ckait.cz. Bylo 
schváleno nové složení redakční rady. Před-
stavenstvo souhlasí s  počtem do čtyřiceti 
stran a vydáním pětkrát ročně.

Redakční rada časopisu Inženýrská ko-
mora schválila návrh staveb a jedná s potenci-
álními autory (Ještěd, pražské metro, Vltavská 
kaskáda, JE Temelín, Nuselský most, Baťův 
Zlín, Žďákovský most, Vítkovické železárny). 

Chystá se hlasování veřejnosti o nejpo-
pulárnějších deseti stavbách pro publikaci 
Nejúspěšnější stavby 100 let Československa.

Ceny za projekty
Uskutečnilo se jednání s Ing. Zárubou, za-

městnancem pardubického krajského staveb-
ního úřadu. Vyvinul systém pro zhodnocení 
ceny projektových prací. Doplnil globální ceny 
i metodiku SFDI (více informací na str. 21). 

Investice Sokolská 15
Představenstvo zahájilo činnost k výběru 

zhotovitele dokumentace na stavební úpravy 
budovy v Sokolské 15, Praha.

Společné stanovisko MMR 
a ČKAIT
Již podruhé je potvrzeno MMR, kdo je 

projektant a kdo je hlavní projektant. Máme 
potvrzeno, že autorizovaný technik má opráv-
nění vypracovat dokumentaci/projektovou 
dokumentaci vymezenou v přílohách č. 1–6 
vyhlášky o dokumentaci staveb, jestliže celá 
přísluší jeho oboru, v  ostatních případech 

Výsledné hospodaření ČKAIT
Náklady celkem 90 555 mil. Kč

Výnosy celkem 95 277 mil. Kč

Hospodářský výsledek 4 722 mil. Kč

Daň 1 378 mil. Kč

Výsledek hospodaření  
po odečtu daně 3 344 mil. Kč

Výsledné hospodaření 
INFORMAČNÍHO CENTRA  
ČKAIT s.r.o.
Náklady celkem 19 967 mil. Kč

Výnosy celkem 20 608 mil. Kč

Hospodářský výsledek 641 mil. Kč

Daň 140 mil. Kč

Výsledek hospodaření  
po odečtu daně 501 mil. Kč 

z činnosti ČKAIT
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vypracovávat pouze příslušné části podle 
jeho oprávnění v oboru autorizace, respektive 
specializace. Společné stanovisko je zveřej-
něno na straně 7.

Schválení složení komisí ČKAIT
Pojišťovací komise připraví pro zářijové 

jednání návrh seznamu pojišťovacích maklé-
řů, kteří budou osloveni při vypsání výběro-
vého řízení na pojišťovacího makléře pro rok 
2018. Vedoucí komisí zaslali nové složení  
a představenstvo schválilo doplnění komisí.

Různé
Ing. Zídek hovořil o  výsledcích celo-

státního finále soutěže studentů středních 
průmyslových škol a  středních odborných 
škol stavebních. Členové vítězného družstva 
budou přijati na FSv ČVUT bez přijímací zkouš-
ky. Regionálního, respektive krajského kola se 
musí účastnit alespoň tři různé školy. Do finále 
soutěže roku 2018 mohou přihlásit potenciální 
vítěze svých regionálních, případně krajských 
soutěží roku 2018 výhradně jejich organizátoři, 
a to nejpozději do 30.  listopadu 2017. 

Ing. Drahorád informoval o diskusi na 
aktivu statiků o překrývání oborů. Předložil 
návrh na úpravu přesahů autorizovaných 
oborů zejména ve vazbě na navrhování 
nosných konstrukcí, tj. jedná se především 
o přesahy jednotlivých oborů do oboru sta-
tika a dynamika staveb. 

Ing. Najdekr přítomným sdělil, že tento 
problém bude projednávat autorizační rada 
na dalším jednání. Představenstvo doporuču-
je ponechat současný stav a informaci pře-
nést do vzdělávání v jednotlivých oborech. 

Ing. Najdekr dále informoval o  roz-
pracovaném konceptu možnosti kontroly 
projektové dokumentace ze strany investorů. 
Doporučuje připomínkovat technické normy. 
Zejména je problém s evropskými normami, 
které se přejímají bez překladu. Předseda po-
věřuje aktivy k větší aktivitě v připomínkování 
norem ve spolupráci s technickou komisí.

Ing. Zdařilová referovala o činnosti ko-
mise Stavby roku. Počet přihlášených staveb 
byl počátkem června nízký, vyhlašovatel 
oslovil kraje k získání dalších staveb. Nomi-
nační večer je 7. září, slavnostní vyhlášení 
soutěže bude v Betlémské kapli 5. října.

Ing. Hladík představil katalog PRESTA 
2014–2016. Více informací na str. 34–35.

Ing. Mráz informoval o  koncepci vy-
sokorychlostního spojení, kterou za ČKAIT 
připomínkoval. Referoval také o  vyhlášení 
soutěže Česká dopravní stavba roku (viz 
str. 40). Dále informoval o  dalším jednání 
ekonomické komise, bude se konat 16. srpna 
v Praze za účasti místopředsedů.

Ing. Křeček popsal jednání s ředitelem 
odboru strategie Ministerstva dopravy 
Ing. Sosnou. Informoval o jednání na Minis-
terstvu kultury, jednání se týkalo standardů 
a následně studie proveditelnosti. Informoval 
o setkání V4 v Zaječí 6. až 7. října. Delegace – 
Křeček, Materna, Pater, Mráz.

Ing. Špalek sdělil informace o soutěži 
Stavba roku Plzeňského kraje. Komise ZZVZ 
připravuje metodiku o  zadávání zakázek. 
Více na straně 10. Ing. Špalek bude zastu-
povat Komoru na MMR ČR.

Ing. Pater hovořil o jednání ediční rady 
a Rady pro podporu rozvoje profese, je při-
praven nový ediční plán.

Ing. Špačková informovala o účasti na 
valné hromadě Profesní komory požární 
ochrany a  dále o  malém aktivu pozemní 
stavby s  účastí odborníků na BIM. ČKAIT 
má zájem na dalším posílení spolupráce 
s Odbornou radou pro BIM (CzBIM) formou 
přidruženého členství. K  tomu pověřuje 
aktiv pozemní stavby k delegování zástupců 
ČKAIT do jednotlivých pracovních skupin 
CzBIM a k pravidelnému podávání informací 
o vývoji v této oblasti Představenstvu ČKAIT.

Prof. Kabele podrobně informoval o povin-
nosti navrhovat a provádět budovy s plochou 
nad 350 m2 ve standardu téměř nulové spotřeby 
energie. Zmínil článek Ing.  Petlacha o  BIM 
v časopisu Stavebnictví. Informoval o návštěvě 
větrného tunelu centra ÚTAM AV ČR, v.v.i.

Ing. Vaverka referoval o návštěvě MŽP, 
jednání o dotačních titulech. 

Ing. Mandík informoval o  vyhlášení 
Stavby roku Ústeckého kraje. Dále podal 
informace o podpoře aktivu dopravní stavby 
vysokorychlostních tratí. Představenstvo 
schválilo jeho žádosti o záštitu nad akcemi 
Křižovatky architektury, FOR ARCH 2017 

a  souběžné veletrhy, DŘEVOSTAVBY 2018 
a  STŘECHY PRAHA, ŘEMESLO PRAHA, 
SOLAR PRAHA, PURPO PRAHA. Předseda 
poděkoval za uspořádání odborné náplně při 
plavbě po Labi z Ústí nad Labem do Drážďan.

Ing. Pejchal referoval o pojištění a škod-
ních událostech ze zprávy, kterou připravil 
pojišťovací makléř. 

Ing. Hnízdil informoval o delegaci Úřa-
du pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví Bosny a Hercegoviny 
se žádostí návštěvy ČKAIT. 

Následující zasedání se budou konat 
14. září 2017 a 23. listopadu 2017.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT

Počet členů ČKAIT

Celkem

Členů 30 662

Žádostí 379

Usazené AO 219

Hostující osoby 25

z činnosti ČKAIT

Dokumentace staveb
Autor: Jindřich Pater 
Datum vydání: 2016 
Publikace nabízí shrnutí různých proce-
sů  staveb  z  pohledu potřeby konkrétní 
dokumentace nebo projektové dokumenta-
ce ve vazbě na podmínku jejich zpracování 
projektantem, tj.  osobou s  oprávněním 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o  výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o vý-
konu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě.
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Ediční rada v roce 2017 – pojítko Komory s odbornou veřejností 
Na zasedání Ediční rady ČKAIT (dále 

ER) 9. května 2017 bylo projednáno vydání 
celkem devíti nových knižních titulů. K zají-
mavým bude jistě patřit Stavební kniha 2018, 
Stavební zákon a Vybrané předpisy stavební-
ho práva po letos projednávaných novelách, 
Dřevěné lávky a mosty, Stoleté mosty – 2. díl 
nebo Opevnění republiky u příležitosti 100 let 
od založení republiky. 

Ediční rada, která zasedá v počtu osm 
osob nejméně dvakrát ročně, rozhoduje 
o  vydavatelských záměrech ČKAIT. Pro 
zlepšení informovanosti členů byla proto již 
v roce 2015 na www.ckait.cz zřízena v rubrice 
Aktivity záložka Ediční rada, ve které jsou 
umístěny odrážky: Poslání ER, Složení rady 
ER a Zápisy z ER ČKAIT. ER úzce navazuje 
na činnost Rady pro podporu rozvoje profese 
(dále jen RPRP). Po posouzení potřeby pomů-
cek navrhovaných k  vydání v  elektronické 
podobě Radou pro podporu rozvoje profese 

procházejí některé návrhy ekonomickým 
zhodnocením nákladů eventuálního vydání 
v  knižní verzi v  rámci publikací ČKAIT. 
Organizačně ediční plán včetně jednání 
s  příslušnými vydavatelstvími jednotlivých 
publikací zajišťuje ve vzájemné spolupráci 
SVI ČKAIT a IC ČKAIT. Vytipované publikace 
jsou předávány členům ČKAIT zdarma nebo 
jsou s  výraznou slevou pro AO prodejné 
přes kanceláře ČKAIT. Využívány jsou rov-
něž hojně při jednáních zástupců ČKAIT 
s  organizacemi státní správy v  souvislosti 
s problematikou výstavby. 

Ediční činnost ČKAIT probíhá tedy podle 
ustálených pravidel. Zlomovým okamžikem 
pro zkvalitnění práce ER a její užší spolupráce 
s členskou základnou ČKAIT bylo postupné 
zakládání profesních aktivů jednotlivých 
oborů a  specializací ČKAIT, které mohou 
přenášet ediční požadavky za svůj obor 
nebo specializaci do ER ČKAIT, navrhovat 

autorské kolektivy pro zpracování jednot-
livých publikací a  fundované oponenty pro 
odborné posouzení. 

Plán ediční činnosti na příslušný rok 
(a výhled na další léta) schvaluje Představen-
stvo ČKAIT. Hlavním cílem ER je snaha o to, 
aby publikace i  periodika ČKAIT přinášely 
členům Komory a  dalším čtenářům z  řad 
odborné veřejnosti ověřené a  garantované 
informace. Autory a oponenty publikací jsou 
přední odborníci v dané specializaci, členo-
vé i  nečlenové ČKAIT. Pro méně početné 
obory a  specializace Komora vlastní tituly 
nevydává, ER a IC ČKAIT proto zařazují do 
nabídky pro členy ČKAIT z  těchto oborů 
a specializací i převzaté tituly jiných vydava-
telů zabývajících se problematikou výstavby.  

Ing. Jindřich Pater
místopředseda ČKAIT,  

předseda Ediční rady ČKAIT 

Rada pro podporu rozvoje profese připravuje kvalitní pomůcky pro praxi
Dne 2. června 2017 jmenovalo Předsta-

venstvo ČKAIT Radu pro podporu rozvoje 
profese (dále jen RPRP) v  počtu celkem 
33 odborníků. Zasedat bude dvakrát ročně 
v plném složení, dvakrát ročně s vedoucími 
profesních aktivů a podle potřeby se usku-
teční zasedání tzv. zúžené RPRP (předseda, 
místopředseda a zástupci SVI ČKAIT). Před-
sedou RPRP byl představenstvem jmenován 
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT. 

Pro rok 2017 byl vytyčen především plán 
zkvalitňování pomůcek a byla zahájena jejich 
celková racionalizace s cílem zvýšit přehled-
nost, vyloučit duplicity informací a  rovněž 
zvyšovat rentabilitu celého systému. Systém 
se začal vedle Stavebního obzoru rozšiřovat 

o periodika Zprávy a informace ČKAIT, Sta-
vebnictví a Energeticky soběstačné budovy.

V listopadu 2016 byly změněny smlou-
vy na realizaci systému PROFESIS, který 
zajišťuje firma GRAND s.r.o. z Českých Bu-
dějovic. Smluvní vztahy jsou tedy uzavřeny 
na období 2017 až 2018. V současné době 
se připravuje pro PROFESIS přechod na jiné 
prostředí ze stávajícího CONTEX 4 (končí 
systém právních informací EPIS) a ověřuje 
se možnost obohacení systému PROFESIS 
v  rubrice Obecně závazné právní předpisy 
o evropská nařízení. 

První zasedání RPRP v  letošním roce 
11. května 2017 kromě běžné agendy rozhodlo 
o aktualizaci stávajících pomůcek z pohledu 

potřeb AO. V průběhu roku 2017 bude zpraco-
váno celkem 22 nových pomůcek, například: 
Navrhování železobetonu v pozemním stavi-
telství – tabulky; Srážkové mapy; Nové vyu-
žití území – průmyslové zóny; Ochrana před 
povodní; Statický a dynamický návrh lávek; 
Bezbariérové řešení dopravních staveb; Ka-
tastrální zákon; Stavební a technická údržba 
staveb; Vnitřní prostředí staveb. Aktuální in-
formace o Radě pro podporu rozvoje profese 
lze nalézt na webu ČKAIT v rubrice Aktivity.

Ing. Jindřich Pater 
místopředseda ČKAIT, předseda Rady  

pro podporu rozvoje profese

z činnosti ČKAIT

Knihovna a studovna pro členy Komory i pro odbornou veřejnost
Knihovna nabízí k prezenčnímu studiu 

více než 90 titulů českých odborných časopisů 
a 9 titulů zahraničních časopisů, odborné pu-
blikace se zaměřením na stavebnictví, typové 
podklady k panelovým domům, sborníky a kon-
ference, firemní literaturu, výběr katalogů…

   Nabízí také další služby, které usnadňují 
práci nejen autorizovaným osobám: nahlížení 
do databáze veřejných zakázek, členům Komory 

i možnost stažení kompletní dokumentace k vy-
braným zakázkám; nahlížení do databáze norem 
ČSN online; pomoc při vyhledávání literatury 
z knihovny ČKAIT, ze souborného katalogu Národní 
knihovny ČR i jiných knihoven; práce s firemním 
monitorem; informace z databáze nevládních 
organizací; práce s internetem pro laickou i odbor-
nou veřejnost; zpracování dotazů nebo vyhotovení 
kopií vybraných stran časopisů nebo publikací.

Otevírací doba pro veřejnost:
pondělí, úterý a čtvrtek 8.00–16.00 hod.
středa 8.00–17.00 hod.
pátek 8.00–15.00 hod. 

 
Ing. Dominika Hejduková

vedoucí Střediska vzdělávání 
a informací ČKAIT

http://www.ckait.cz/
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Oblast ČKAIT České Budějovice 
podporuje budoucí stavbařskou generaci
Oblastní kancelář ČKAIT v  Českých Budějovicích se v  uplynulém období nejen podílela na podpoře prezentace 
kvalitních staveb v rámci PRESTY – přehlídky prestižních staveb jižních Čech, ale intenzivně také spolupracovala 
se středními odbornými školami.

Pořádání 16. ročníku celostátní soutěže 
žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování 
pozemní stavby pomocí grafických programů, 
která se konala 23. března 2017, podpořila 
českobudějovická oblast ČKAIT poskytnutím 
odborné a technické podpory a nominováním 
předsedy poroty.

Šestnáctý ročník celostátní soutěže 
v  projektování byl opět připraven jako 
soutěž otevřená pro všechny grafické 

programy určené k projektování pozemních 
staveb, a  to pro žáky třetích a  čtvrtých 
ročníků denního studia. Pozvány byly 
všechny SPŠ a SOŠ z České republiky, které 
poskytují vzdělávání ve studijním oboru 
stavebnictví se zaměřením na pozemní 
stavitelství, a také partnerské školy ze Slo-
venské republiky: SPŠ stavebná z Trnavy 
a  SPŠ stavebná ze Žiliny. Ing. Stanislav 
Hronek, předseda poroty, vedl soutěžní 

porotu tvořenou členy pedagogického 
doprovodu z přihlášených škol. Soutěžním 
úkolem bylo zpracovat na základě zadání 
půdorysy, řezy, pohledy v  měřítku 1 : 100 
a  3D zobrazení rodinného domu. Časový 
limit práce byl 180 minut v  programech 
ArchiCAD, REVIT, AutoCAD a Allplan.

Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

STUDENT PRESTA JČ 2014–2016 
Součástí letošního ročníku soutěže 

PRESTA jižní Čechy 2014–2016 byla i sou-
těžní přehlídka projektů středoškolských 
a vysokoškolských studentů stavebních škol 
jihočeského regionu STUDENT PRESTA JČ 
2014–2016.

Této části soutěže se zúčastnili vy-
braní reprezentanti pěti stavebních škol 
jihočeského regionu – VŠTE v  Českých 
Budějovicích, SPŠ stavební v  Českých 
Budějovicích, VOŠ a  SPŠ ve Volyni, SOŠ 
a  SOU Písek a  SPŠ strojní a  stavební, 

Tábor. Jedenáctičlenná porota složená 
ze zástupců vyhlašovatelů a jednotlivých 
škol hodnotila třináct přihlášených vítěz-
ných projektů ze školských kol. V krajské 
soutěži STUDENT PRESTA JČ 2014–2016 
porota udělila první místo za nejlepší 
středoškolskou práci, tři čestná uznání 
a jedno mimořádné ocenění SŠ kategorie. 
První místo v soutěži za nejlepší vysoko-
školskou práci nebylo uděleno. Porota 
v  kategorii VŠ udělila jedno uznání pro 
nejlepší studentskou práci.

1. místo a titul STUDENT 
PRESTA JČ 2014–2016 za 
nejlepší středoškolskou práci 

• Moderní rodinný dům
Autor: Tomáš Urban, SPŠ SaS, Tábor
Vedoucí projektu: Ing. Alena Bažantová

Ocenění za kvalitní zpracování projek-
tové dokumentace spojené s  nápaditým 
architektonickým řešením objektu.

Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

představujeme oblasti

Vítězný návrh rodinného domu Inversus Tectum studenta Tomáše Urbana
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Soutěž PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014–2016
Vyhlášení výsledků IX. ročníku soutěžní přehlídky prestižních staveb jižních Čech PRESTA 2014–2016 proběhlo na 
slavnostním večeru stavbařů 20. dubna 2017 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Vyhlašovatelé, kterými 
jsou Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Jihočeským 
krajem, se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu.

V průběhu všech ročníků se do soutěže 
přihlásilo 558 staveb. Letos porota složená 
z jedenácti zástupců vyhlašovatelů hodnotila 
45 přihlášených staveb, které byly rozděleny 
do pěti soutěžních kategorií, v  nichž bylo 
uděleno šest hlavních titulů PRESTA – 
prestižní stavba jižních Čech 2014–2016. 
Další vybrané hodnocené stavby získaly 
čestná uznání a zvláštní ocenění. Byly také 
uděleny Ceny vyhlašovatelů a Cena časopisu 
Stavebnictví. Hejtman Jihočeského kraje 
udělil Cenu INSPIRA 2014–2016. Soutěžní 
přehlídka jihočeských staveb je orientována 
na ucelený pohled na stavby, na zvládnutí 
požadavků jak investorského záměru, tak 
projektového řešení a  v  neposlední řadě 
se zaměřuje na kvalitu provedených prací 
realizované stavby.

Titul PRESTA  
Vodohospodářské  
a ekologické stavby

• Rekonstrukce jezu Čejna, Jarošov nad 
Nežárkou, řeka Nežárka ř. km 55,229

 Projektant: Povodí Vltavy, s.p., Praha

 Zhotovitel: Metrostav, a.s., Praha
 Stavebník: Povodí Vltavy, s.p., Praha
 Realizace: 06/2014–12/2015
 Investiční náklady: 6,25 mil. Kč

Ocenění za kvalitní rekonstrukci původ-
ního dřevo-kamenného jezu, která je provede-
na tak, že dílo plní náročné technické funkce 
a  současně zachovává původní charakter 
lokality. Rekonstruovaný jez nadále umožňuje 
využití spádu toku v  malé vodní elektrárně 
a nově vybudováním rybího přechodu umož-
ňuje i přirozenou migraci ryb.

Titul PRESTA a Cena INSPIRA 
Občanské a průmyslové 
stavby – rekonstrukce

• Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
  Projektant: Projektový atelier pro 

architek turu a pozemní stavby, s.r.o.; 
IKP Consulting Engineers, s.r.o.; Masák 
a Partner, s.r.o.; Metroprojekt Praha, a.s.; 
A-Studio

  Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o., Třebíč; VIDOX 
Č. Krumlov; POHL CZ, a.s., Roztoky

 Stavebník: město Český Krumlov
 Realizace: 02/2011–10/2015
 Investiční náklady: 165 mil. Kč bez DPH

Ocenění za úspěšnou rehabilitaci 
prostorů historických objektů pro výstavní 
a muzeální expozice. Architektonické poje-
tí rekonstrukce přináší novátorské a velko-
rysé pojetí a je plně v souladu s náročnou 
koncepcí památkové péče. Zvolené řešení 
odhalilo dříve ukryté jedinečné prostory 
a zpřístupnilo je návštěvníkům. Řemeslné 
a  materiálové řešení vychází z  původní 

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

Rekonstruovaný jez Čejna na Nežárce

představujeme oblasti
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historické koncepce a současně důmyslně 
využívá původní stavební materiály.

Titul PRESTA  
Občanské a průmyslové 
stavby – novostavba

• Lesy ČR – administrativní budova 
krajského ředitelství, České Budějovice

 Projektant: BREAK POINT, spol. s r.o., Praha
 Zhotovitel: EDIKT, a.s., České Budějovice
 Stavebník: Lesy České republiky, s.p.,  

Hradec Králové
 Realizace: 02/2014–02/2015
 Investiční náklady: 26,5 mil. Kč bez DPH

Ocenění za celkový velmi dobrý a silný 
dojem, míru uměřenosti a tím i jistou výji-
mečnost budovy. Architektonicko-stavební 
řešení, použité materiály a stavební detaily 
jsou velmi zdařilé a  působivé. Vnitřní 
dispozici vévodí centrální prosklená hala 
přes dvě podlaží, která se propisuje i  do 
průčelí administrativního objektu. Použití 
dřeva celou architekturu objektu obohacuje 
a zvýrazňuje pozitivní účinek na uživatele 
a návštěvníky.

Titul PRESTA  
Rodinné domy a bytové 
stavby – novostavba

• Rezidence U  Kapličky, České Budějovice
  Projektanti: Ing. arch. Kamil Gasseldorfer, 

Ing. arch. Dagmara Polcarová,  
Ing. arch. Jiří Brůha, A+U DESIGN, s.r.o., 
České Budějovice

 Zhotovitel: HINTON, a.s., Praha, 
 Stavebník: Rezidence U Kapličky, s.r.o., 

České Budějovice
 Realizace: 05/2015–01/2017
 Investiční náklady: 210 mil. Kč bez DPH

Ocenění za vytvoření architektonicky 
zdařilého bytového komplexu s funkční a nad-
standardní vybaveností. Dominantní část 
obytného komplexu tvoří gradující kruhové 
nároží ulic. V podzemním a polozapuštěném 
podlaží se nacházejí technická vybavenost 
objektu a  garážová stání. V  přízemí domu 
je parter bytového objektu doplněn o  ko-
merční prostory včetně lékařské ordinace. 
V  nadzemních podlažích je realizováno 
celkem 92 nadstandardně řešených bytových 
jednotek s příslušenstvím.

Titul PRESTA  
Dopravní a ostatní  
inženýrské stavby

• Okružní křižovatka Nové Roudné,  
České Budějovice

 Projektant: Ing. František Stráský –  
Atelier SIS, České Budějovice

 Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Martina Stráská-Opelková

  Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., 
OZ Pozemní stavby JIH, České Budějovice

 Stavebník: Jihočeský kraj a statutární 
město České Budějovice

 Realizace: 2015–2016
 Investiční náklady: cca 14 mil. Kč bez DPH

Ocenění za atypické dopravní řešení, 
které do jednoho funkčního celku okružní 
křižovatky zakomponovalo také točnu 
konečné a  nástupní zastávky městské 
hromadné dopravy včetně komunikace 
pro pěší. Řešení se muselo vypořádat 
s omezenou plochou a současně muselo 
respektovat a  zachovat níže položené 
zahrady. Toho bylo docíleno vybudováním 
opěrných gabionových zdí za použití pří-
rodních materiálů.

Titul PRESTA  
Veřejná prostranství a stavby  
pro volnočasové aktivity

• Obnova  sportovně rekreačního areálu 
pod stadionem Míru v Táboře

 Projektant: Ing. arch. Zdeněk Šimeček, 
Atelier architektury, Tábor

 Zhotovitel: DAICH, spol. s r.o., Tábor
 Stavebník: město Tábor
 Realizace: 2 etapy, začátek podzim 2014, 

konec jaro 2016
 Investiční náklady: cca 40 mil. Kč bez DPH

Ocenění za komplexní obnovu a roz-
šíření zcela zchátralého areálu bývalé 
Sokolské plovárny a  dále za kvalitní 
provedení souvisejícího technického zá-
zemí a řešení sadových a zahradnických 
úprav při zachování stávajícího přírodního 
charakteru území umístěného ve velice 
cenné atraktivní lokalitě nádrže Jordán, 
uprostřed města se zcela novým bezba-
riérovým komunikačním napojením pro 
pěší, cyklisty i automobily.

Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

Rezidence U Kapličky v Českých Budějovicích

Okružní křižovatka Nové Roudné v Českých Budějovicích

Obnova areálu pod stadionem Míru v Táboře

Administrativní budova krajského ředitelství Lesů ČR 
v Dobré Vodě u Českých Budějovic

představujeme oblasti
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Představujeme oblast Plzeň
V Plzeňském kraji za uplynulých dvacet pět let vznikla řada různorodých realizovaných staveb, od dopravních po 
průmyslové i obytné. Tyto stavby vznikaly za účasti členů ČKAIT z naší oblasti. Autorizované osoby všech oborů 
a specializací tak přispěly k jejich zdárnému provedení. 

Nejdůležitější dopravní stavbou je 
bezesporu dálnice D5. Ta byla dokončena 
v říjnu 1997, stále však chyběl úsek kolem 
Plzně, jehož dostavbu blokovala činnost 
ekologických aktivistů. Celý úsek dálni-
ce byl zprovozněn až v  listopadu 2006. 
Podél dálnice se postupně vytvoři lo 
několik nových průmyslových ploch, jako 
například v  Boru u  Tachova, v  Ostrově 
u Stříbra, u Nýřan nebo Rokycan. Největší 
lokalitou nové průmyslové zástavby jsou 
plzeňská Borská pole, kde na bývalém 
letišti vznikla několikakilometrová prů-
myslová zóna s  desítkami novostaveb 
hal a  s  dalšími výrobními i  pomocnými 
objekty. Další nové průmyslové lokality 
vznikají například v Tachově, Klatovech, 
Stříbře, Janovicích nad Úhlavou nebo 

Přešticích. Na vlastní dálnici navazují 
další dopravní stavby, například úprava 
silnice I/21 ve směru na Mariánské Lázně 
a Cheb s několika novými úseky, upravo-
vány byly i části silnice I. třídy směrem 
na Klatovy, Domažlice a Žatec.

Největší železniční 
stavbou je tunel mezi Plzní 
a Ejpovicemi
Plzeň je tradičně velkou křižovatkou 

železničních tratí přicházejících ze šesti 
různých směrů. V  uplynulém období byly 
provedeny stavby na železničním koridoru ve 
směru od Prahy přes Plzeň na Cheb. Realizuje 
se přestavba železničního uzlu Plzeň spočí-
vající nejen v úpravě hlavního nádraží a jeho 
kolejiště, ale i vedení tratí v prostoru města. 

V současné době se staví nové přemostění 
Slovanské třídy, které zahrnuje dva mosty 
těsně před hlavním nádražím. Na ně pak 
navazují nové ocelové příhradové mosty přes 
Radbuzu. Mosty přímo sousedí s obloukovým 
betonovým mostem městské třídy, ocelovou 
lávkou a vzdálenějším kamenným městským 
mostem a  udávají tak zajímavý přehled 
o  technologiích mostní stavby. Největší 
železniční stavbou v kraji je nový tunel mezi 
Plzní a Ejpovicemi, který napřímí trasu trati 
a zkrátí cestu ve směru na Prahu minimálně 
o devět minut. Tunelový komplex je tvořen 
dvěma tunelovými tubusy o  vnitřním prů-
měru 8,7 metru. Severní tunelový tubus má 
délku 4115 metrů (4045 m ražených a 70 m 
hloubených), jižní pak 4080 metrů (4020 m 
ražených a 60 m hloubených).

Rekonstrukce železničního mostu přes silnici I/20 (Gambrinus) v Plzni obdržela Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2016

představujeme oblasti
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Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2016 získal železniční most Gambrinus
Paralelně se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly 

25. května 2017 vyhlašovány také výsledky VII. ročníku Ceny ČKAIT 
Plzeňského kraje, kterou vypisuje OK ČKAIT Plzeň. Do soutěže se 
mohly přihlásit do 9.  května 2017 stavby projektově nebo realizač-
ně dokončené v  soutěžním roce 2016 anebo v  roce 2015. Hlavním 
posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních 
a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů 
a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, 
seznámení s  těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší 
odborné i laické veřejnosti.

Cena ČKAIT Plzeňského kraje
•  Rekonstrukce železničního mostu přes I/20 (Gambrinus) v Plzni
Autoři: Ing. Jan Sýkora,  
Ing. Michal Hacaperka, Martin Hodek
Projektant: IKP CE, s.r.o., pro SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s.

Rekonstrukce mostu o dvou polích s rozpětími 31,95 + 6,570 m (most 
byl uveden do provozu v roce 1988) je součástí 1. stavby Uzel Plzeň. Původní 
most sestává ze třinácti šikmých dílců, každý se třemi nosníky a ortotropní 
mostovkou, které jsou spojeny do jediné desky se šikmostí 53,818°. Koncep-
ce řešení spočívá v rekonstrukci dilatačních závěrů, podélné odvodňovací 
otevřené spáry, odvodnění pod mostem, ložisek, pilířových podpěr a protiko-
rozní ochrany. Dále je sanována izolace na rubu opěr a podél odvodňovací 

spáry. Zásadním zásahem do koncepce objektu je oddělení mostních 
dílů MD10-13, které budou vyjmuty v další stavbě v rámci přestavby Uzlu 
Plzeň. Dalším zásadním zásahem je reorganizace podepření mostu. Nově 
je podepření umístěno na opěře přilehlé ke krátkému poli, čímž se dilatační 
pohyby pilířových podpěr snižují. Několik pilířových stojek je zcela nových, 
nezbytné bylo upravit jejich tvar V. 

Ing. Jan Sýkora a Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
členové oblasti ČKAIT Plzeň

V  oboru pozemních staveb bylo 
v Plzeň ském kraji postaveno velké množ-
ství budov. Veřejné stavby představují 
především Nové divadlo, budovy Fakulty 
elektro technické a budova NTIS Západo-
české univerzity a  objektů Biomedicín-
ského centra Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy. Velkou úpravou prošel i fotbalový 
stadion s novými tribunami. Byl vybudo-
ván nový atletický stadion a sportovní hala 
v areálu učilišť na Skvrňanech a provede-
na oprava a přístavba městské sportovní 
haly TJ Lokomotiva. Nejde ale jen o nové 
stavby, dokázali jsme v centru Plzně od-
stranit i  velkou budovu kulturního domu 
a  zbouráním neužívaných hal plzeňské 
škodovky vytvořit místo pro nové moderní 
provozy. Samotná Plzeň získala tak jako 
ostatní větší města nová nákupní centra, 
která se stala pulzujícími středisky obcho-
du a zábavy ve dříve okrajových částech 
zástavby. Jen v  Plzni je velkých center 
celkem pět. S jejich výstavbou přicházejí 
nové investice, objekty, komunikace, upra-
vené plochy, inženýrské sítě a  dopravní 
napojení. Pro bydlení vznikly nové lokality, 
určené pro bytové anebo rodinné domy. 

Využívají pozemky při nově se rozvíjejících 
zónách, proluky, ale místa v obcích kolem 
Plzně i ostatních měst. Postupné zlepšení 
dopravní obslužnosti a stavu komunikací 
kolem Plzně umožnilo takové stavby 
v okruhu třiceti kilometrů od centra.

Oceňovány jsou také 
rekonstrukce v Plasích 
i Světcích u Tachova
Při výčtu stavebních činností v Plzeň-

ském kraji nelze opomenout rekonstruované 
objekty. Pro kulturní vystoupení v  rámci 
akce Plzeň 2015 – Evropské město kultury 
byla zpřístupněna hala bývalé vozovny 
dopravních podniků v Plzni v Černické ulici. 
Mezi stavebně nejzajímavější rekonstrukce 
historických budov patří oprava bývalé 
velké jízdárny ve Světcích u Tachova a její 
nové kulturní využití na víceúčelový sál. 
Opravdovou perlou je pak úprava bývalého 
pivovaru v Plasích na Centrum stavitelského 
dědictví s ukázkami a sbírkami stavebních 
materiálů, konstrukcí, činností a  řemesel. 
Jedná se o vskutku jedinečnou a stále se 
rozvíjející expozici pod hlavičkou Národního 
technického muzea.

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

Činnost plzeňské 
kanceláře ČKAIT

Kancelář oblasti Plzeň zahrnuje 
kancelář předsedy oblasti, kancelář 
tajemnice a  místnost pro zasedání 
a  administrativní a  odbornou činnost 
se členy. Oblastní kancelář ČKAIT je 
každoročně zastoupena v sedmičlenné 
porotě soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje a na veletrhu stavebních příležitostí 
FINPEX. K soutěži Stavba roku byl v tom-
to roce přičleněn již sedmý ročník vlastní 
soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje.

představujeme oblasti
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Stavba roku Plzeňského kraje 2016
Výsledky 14. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly vyhlášeny 25. května 2017 na slavnostním 
galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni. Prestižní titul získaly tři stavby.

Mezi nejvýše oceněné stavby realizova-
né v roce 2016 se v kategorii Rekonstrukce 
budov dostala jízdárna v Tachově-Světcích. 
Druhou stavbou, která se pyšní titulem v ka-
tegorii Stavby pro bydlení, je nový bytový dům 
ve Veleslavínově ulici v Plzni. K šesti soutěž-
ním kategoriím přibyla letos sedmá – Průmy-

slové stavby. V ní uspělo plzeňské sídlo firmy 
Workpress Aviation zabývající se především 
výrobou komponentů pro letecký interiér. 
V  dalších kategoriích nebyly ceny uděleny. 
Porotci udělili také dvě čestná uznání. 

Miloslav Zeman, předseda představenstva 
Asociace hospodářských komor Jihozápad, 

vyzval při slavnostním ceremoniálu k podpoře 
„krásna“ v architektuře a stavitelství a pouka-
zoval na prvorepublikovou zvyklost alokovat 
10 % investic na umělecké zhodnocení či 
vybavení stavby. Jeho apel nabyl v dnešních 
dnech konkrétní podoby – již v příštím roce 
se bude vyhlašovat Cena za výrazný výtvarně 
architektonický prvek. Toto ocenění může získat 
kterákoli přihlášená stavba bez ohledu na nomi-
nace na titul Stavba roku Plzeňského kraje. Za 
jejím udělením stojí jako garant Obec architektů. 
Cena by měla vytvářet veřejný tlak na investory 
i projektanty, aby přestali upozaďovat krásno. 

Do letošního ročníku soutěže majitelé, 
investoři či projektanti přihlásili celkem 
27 staveb dokončených či zkolaudovaných 
v roce 2016, z nichž šestnáct porota nomi-
novala na hlavní ocenění. 

Členové poroty: Ing. Milan Froněk, 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR;  
Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, člen mimo PK; 
Ing. arch. David Leníček, autor vítězné 
stavby v loňském ročníku soutěže;  
Ing. arch. Miloslav Michalec, Plzeňský kraj; 
Ing. arch. Edita Míková, město Plzeň;  
Ing. arch. Václav Ulč, Obec architektů;  
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., ČKAIT.

Cenu primátora města Plzně obdržel Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví (modernizace železničního uzlu Plzeň)

Bytový dům Veleslavínova získal titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Stavby pro bydlení
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Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 
2016 uspořádaly Plzeňský kraj a statutární 
město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospo-
dářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve staveb-
nictví v  ČR a  Obcí architektů. Záštitu nad 
soutěží převzali hejtman Plzeňského kraje 
Josef Bernard a primátor statutárního města 
Plzeň Martin Zrzavecký.

Stavba roku v kategorii 
Rekonstrukce budov

• Jízdárna ve Světcích 
Projektant: Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.
Investor: město Tachov
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s.r.o.
Restaurátorský tým: NEGEBU, s.r.o.
Realizace: 2001–2016

Druhá největší jízdárna ve střední Evro-
pě, postavená v  letech 1858–1861. V  roce 
1981 se uvažovalo o demolici, která však byla 
nákladná, a  tak byla tato originální stavba 
ponechána svému osudu. Před šestnácti 
lety začala záchrana a  postupná obnova 
tohoto rozlehlého objektu, která stále po-
kračuje. V roce 2010 byla vyhlášena národní 
kulturní památkou. Porota ocenila náročnou 
a řemeslně poctivou obnovu této jedinečné 
historické stavby. Za pět minut dvanáct za-
chránilo město Tachov objekt před demolicí. 
Postupně vybudovalo pro veřejnost důstojný 
kulturně-společenský stánek, který se pyšní 
neobvyklým a ojedinělým řešením. Překrytí 
haly unikátním vzdušným krovem s proskle-
nou lucernou uvidíme málokde ve světě. 

Stavba roku v kategorii Stavby 
pro bydlení

• Bytový dům Veleslavínova 
Autoři: Ing. arch. Radek Dragoun,  
Ing. arch. Jaromír Veselák
Projektant: AVE architekt, a.s.
Investor: MDZZ – Veleslavínova s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o.
Realizace: 04/2014–01/2016

Stavba byla oceněna za citlivé začle-
nění současného bytového domu do his-
torického okolí. Návrh pracuje s moderním 
přístupem k  tradičním principům členění 
hmoty a  fasády. Průběžné patrové římsy 
z  pohledového betonu podtrhují horizon-
talitu objektu, nároží je akcentováno ne-
tradičním zaobleným prosklením okenních 
výplní, zábradlí a  členicí skleněné prvky 

jsou zjemněny sítotiskovou grafikou. Pro 
podpoření tradičního měřítka a proporcí je 
budova opticky rozdělena do tří menších 
hmot oddělených vertikálními schodišti. 
Důraz na čistotu materiálů a  detailu byl 
přenesen i do vnitřních částí budovy.

Stavba roku v kategorii 
Průmyslové stavby

• Workpress Aviation
Autoři návrhu a projektu:  
Ing. arch. Václav Mastný, Ing. arch. Jan  Toman, 
Ing. František Štádler 
Projektant: MASTNÝ – architektonická 
projektová kancelář 
Investor: Workpress Aviation, s.r.o.
Zhotovitel: Stavební společnost SIPA s.r.o. 
Realizace: 07/2015–09/2016

Sídlo firmy na výrobu komponentů pro 
letecký průmysl se nachází vedle frekventova-
né komunikace v Plzni na Borech na tvarově 
komplikovaném pozemku. Porota ocenila 
nevšední návrh vnitřních prostor industriálně-
-administrativního charakteru. V sídle jsou 
aplikovány moderní trendy přístupu k vybavení 
pro zaměstnance včetně různorodých míst pro 
aktivní a pasivní formy relaxace. Průmyslový 
charakter budovy byl vhodně přenesen i do 
vnitřních prostor administrativní části. Čistý, 
puristický styl s  důrazem na materiálovou 
autentičnost je nápaditě doplněný o  frag-
menty součástek letadel užitých v originálním 
kontextu v rámci interiéru.

Ostatní ocenění: 
Čestné uznání poroty

•  Dostavba posluchárny Lékařské fakulty 
UK v Plzni (kategorie Novostavby budov)

•  Výstavba sportovišť v areálu SOUE – 
přístavba sportovních hal (kategorie 
Sportovní a volnočasové stavby)

Cena poroty
•  Zbirožský dvůr (kategorie Rekonstrukce 

budov)

Cena primátora města Plzně 
•  Uzel Plzeň, 1. stavba –  přestavba 

 pražského zhlaví, modernizace 
 železničního uzlu Plzeň (kategorie 
Dopravní a  inženýrské stavby)

Cena hejtmana Plzeňského kraje
•  Galerie Hrádek, Prostor her a inspirace 

(kategorie Rekonstrukce budov)

Cena OHK Plzeňsko
•  Rekonstrukce železniční trati  Klatovy – 

Železná Ruda (kategorie Dopravní 
a inženýrské stavby)

Cena Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR 

•  Výrobní hala s administrativní budovou 
společnosti SCHWER Fittings (kategorie 
Průmyslové stavby)

Cena veřejnosti
•  Jízdárna ve Světcích (kategorie 

 Rekonstrukce budov) – získala 
524  hlasů z celkových 3179.

Ingrid Havránková 
organizátorka soutěže 

DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.

Cena hejtmana Plzeňského kraje byla udělena Galerii Hrádek

představujeme oblasti
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Výzva k podání přihlášek do XIV. ročníku soutěže 
Cena Inženýrské komory 2017

 Žádáme oblastní kanceláře ČKAIT, aby 
do dalšího ročníku přihlásily co nejvíce 
zajímavých staveb a pomohly tak naplnit 
hlavní cíle této soutěže: 

–  prezentaci a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických 
inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací 
ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví;

–  seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší 
odborné i laické veřejnosti. 

Termíny:
Uzávěrka přihlášek je 31. října 2017 v příslušné oblastní kanceláři 
ČKAIT, kde je přihlašovatel registrován.
Do 15. listopadu 2017 musí oblastní kanceláře předat přihlášené 
práce organizátorovi soutěže.

Podmínky:
Přihlašovatelem může být pouze řádný člen ČKAIT s případnými 
spoluautory, členy i nečleny ČKAIT.
Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající 
se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a  realizace staveb bez 
velikostního a obsahového omezení.
Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.
Soutěžit mohou inženýrské návrhy projektově nebo realizačně 
dokončené v letech 2015–2017.

Kontaktní osoba: 
Přihlášky, podrobné informace a  podmínky soutěže jsou k  dis-
pozici v oblastních kancelářích ČKAIT a na oficiálních stránkách 
 Komory – www.ckait.cz.

Cena Inženýrské komory 2017

Česká dopravní stavba 2016 
Dne 15. června 2017 byly na galavečeru v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění ve 14. ročníku 
celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016. 

Cílem soutěže, kterou každoročně 
vypisuje Ministerstvo dopravy ČR, je profe-
sionální prezentace zlepšující se dopravní 
infrastruktury v  České republice, oborů 
českého dopravního stavitelství a  inže-
nýrských profesí. Do soutěže mohly být 
přihlášeny stavby, které byly zkolaudovány 
nebo uvedeny do provozu na území ČR od 
1. ledna 2013 do 31. prosince 2016. Celkem 
odborná porota posuzovala 41 přihlášených 
děl a rozhodla udělit sedm titulů. Dále byly 
uděleny ceny garantů a  partnerů. ČKAIT 
v rámci této soutěže udělila dvě ceny, jednu 
pro projektanta a jednu pro stavbyvedoucí-
ho. Cenu ČKAIT pro stavbyvedoucího získal 
Jaroslav Bašta za stavbu Modernizace 
trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, II. část, 
úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí. Trať 
vede z  větší části v  nové trase, částečně 
došlo ke zdvoukolejnění, ke zvýšení traťové 
rychlosti na 160 km/hod a snížení hlukové 
zátěže v  okolí. Součástí jsou nové mosty 
a  tunely. Během večera ČDS&T 2016 byli 
také oceněni úspěšní řešitelé z řad studentů 

technických vysokých škol. Výsledky soutě-
že podrobně představíme v příštím vydání 
časopisu Z+i ČKAIT.

Ing. Martin Dostoupil
organizátor soutěže TOP EXPO CZ

Cenu ČKAIT pro projektanta získal Ing. Milan Kalný, projektant jednoho z největších obloukových železobetonových 
mostů v ČR, jenž přechází přírodní rezervaci Opárenské údolí, do kterého během stavby nesměla vkročit noha 
zhotovitele. Unikátní konstrukce ve směrovém i výškovém oblouku.



Hrad Bouzov
3. zlatá mince edice Hrady – cyklus zlatých mincí České národní banky

Dne 30. května 2017 emitovala ČNB třetí zlatou minci v nominální hodnotě 5000 Kč z cyklu Hrady. Náklad je 7400 kusů ve 
špičkové (proof) kvalitě. Autorem mince je MgA. Josef Oplištil.

Hrad Bouzov byl postaven pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Roku 1558 vyhořel a byl plně obnoven až v roce 
1620. Do dnešní podoby byl hrad upraven přestavbou v letech 1895 až 1897 na popud arcivévody Evžena Habsburského, 
tehdejšího velmistra Řádu německých rytířů, který také stavbu financoval. Roku 1696 koupil hrad Řád německých rytířů. Po 
státním převratu byl hrad konfiskován a obsadilo ho československé vojsko. Řád později hrad odkoupil od československého 
státu zpět a patřil mu až do roku 1939, kdy jej zabavili nacisté a sloužil jako skladiště zabaveného majetku. V roce 1945 byl 
hrad zkonfiskován československým státem a stal se majetkem státu. Ve státní správě je dosud, neboť snahy německého 
řádu o navrácení hradu nebyly prozatím úspěšné.



Rekonstrukce železniční trati Klatovy – Železná Ruda získala Cenu Oblastní hospodářské komory Plzeňsko v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

Budova Workpress Aviation získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 
v kategorii Průmyslové stavby

Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni obdržela čestné 
uznání poroty

Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal byla 
oceněna čestným uznáním poroty

Jízdárna ve Světcích byla oceněna titulem Stavba roku Plzeňského kraje 
v kategorii Rekonstrukce budov (na titulní straně)

Stavba roku Plzeňského kraje 2016
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