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N ikdy jsme nezažili situaci, která nastala v důsledku epide-
mie. Narodil jsem se na konci války, a tedy bez nějakých 
dopadů na mou mysl. Komunistický puč jsem vzdáleně 
vnímal v rámci bouřlivých debat v rodině. Určitě to nebyly 
debaty ke chvále Gottwaldových kluků. Šedesátý osmý 

jsem zažil v plné parádě v kasárnách litoměřických. A zase drama civilního 
obyvatelstva, prázdné obchody mne minuly. Dokonce jsem nabyl dojmu, že 
nejbezpečněji bylo v kasárnách. Strava, lůžka, to vše zajištěno. A najednou 
čínská epidemie exportovaná z Itálie. Urputný premiér, který chce sbírat do 
voleb body za každou cenu, a když si navíc na každé tiskovce ke koronaviru 
olízl prst, dovršil tragikomický výkon. Jsem si vědom, že ani opozice nám svými vystoupeními nedává 
velkou naději na jiné řešení. Oceňuji věcné vystoupení pánů Prymuly a Hamáčka, bez ohledu na politickou 
příslušnost. Velkým nebezpečím je, aby situace nebyla využita či cíleně zneužita v rámci politického 
souboje a nevedla k větší centralizaci moci, k dalšímu posílení role státu, a to především v ekonomice.

Apeluji na zdravý rozum a zdravou víru – to jsou důležití spojenci proti panice. Zdravý rozum chrání 
před „fake news“, umožňuje střízlivé rozlišování a zodpovědnou volbu. Tyto poklady nelze předávat jen 
slovy, nýbrž především osobním příkladem. Společnost potřebuje mít před očima osobnosti vyzařující pokoj, 
moudrost a empatii. Využívám času, kdy musím být doma, k pracím, které nemám rád, jako například mytí 
oken a s tím spojenou obměnu záclon. No ještě že mi občas jedna kamarádka pomůže.

Vždy je něco špatné pro něco dobré. Podle jedné americké agentury došlo k radikálnímu zlepšení 
ovzduší nad čínským Wu–Chanem a Benátkami. Jenom by to nemělo mít tak drastický důvod.

Vystrašení lidé, prázdné ulice i MHD, to vše je divná atmosféra. Dlouho jsme váhali, zda odložit shro-
máždění delegátů, až poslední rozhodnutí vlády nám nedalo jinou šanci. Budeme muset počkat a pracovat 
v rozpočtovém provizoriu. Nebudou schválena žádná zásadní rozhodnutí. Kladné hlasování delegátů per 
rollam dalo možnost překlenout nastalou událost do jednání řádného shromáždění delegátů. Nedá se 
nic dělat. Komora je stabilizovaná a přežije i tuto výjimečnou situaci. Zatím jsou všichni vystrašeni kvůli 
zdraví, ale přijde doba ekonomického kolapsu. Odklad daňových přiznání napovídá, že v kase vláda moc 
peněz nemá. A lednové a únorové saldo, největší od roku 1993, je legrace. Ono se dobře rozdávalo, když 
bylo z čeho. Škodováci chtějí zastavit výrobu a premiér již vidí ten malér, Agrofert to nezachrání. My, co 
musíme žít jenom za své, budeme muset vydržet. Nikdo nám nepomůže. Přemýšlíme, zda bychom nemohli 
ve výjimečných případech pomoci AO. Jestli si developeři stěžují na dlouhé povolovací řízení, tak teď budou 
možná rádi, neb jim budou chybět klienti. Kéž bych neměl pravdu.

Byli jsme, předsedové komor, u premiéra. Nejvíce si to užívali lékaři a lékárníci. Ohledně připravovaného 
stavebního zákona nebylo nic dramatického. Paní ministryně Dostálová prezentovala „svůj“ harmonogram 
další přípravy stavebního zákona. Postupně bude nabývat účinnosti od ledna 2021. Již neměla sílu říci, že 
definitivní účinnosti nabude až v polovině roku 2023. To by asi premiér použil svůj obvyklý bonmot: „proč 
to již není teď?“

Seriál valných hromad je již lednovou minulostí. Co jsem si z nich odnesl? Převážně byl průběh 
standardní, připomínky věcné, ale objevily se i úžasné nápady, jako: jdeme stávkovat, zvýšíme příspěvky 
o 1500 Kč, zlepšíme prezentaci Komory ve sdělovacích prostředcích. Ve Zlíně se na nás přišel podívat 
hejtman Jiří Čunek, aby nám téměř hodinu představoval záměr výstavby nové nemocnice. V Pardubicích 
nás hejtman Netolický informoval o tom, jak jej navštívil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, 
aby jej přesvědčil o verzi rekodifikace povolování staveb, navržené týmem právníků z HK. To bylo ještě 
v době, kdy platilo memorandum mezi HK a MMR.

V Brně se konala ouvertura stavebních veletrhů, pořádala ji Komora, odborná úroveň byla díky předná-
šejícím vysoká. Musím poděkovat profesoru Chybíkovi nejen za kvalifikovanou přednášku, ale především za 
kladné vyhodnocení činnosti Komory. I já si myslím, stejně jako on, že Komora dělá pro své členy dobrou práci. 
Mezi takovou patří i vydávání všech časopisů a publikací, což představuje výraznou pomoc našim členům.

Komora pokračuje ve spolupráci s ČEZ na přípravě dostavby jaderné elektrárny Dukovany, především 
v oblasti technických předpisů a norem.

Nevím, kolik z vás zaregistrovalo nové webové stránky. Myslím, že se to „klukům IT“ povedlo. Jsem 
rád, že je tam několik mých článků, které by nebylo pro jejich rozsah možné umístit do Z+i. Mám na mysli 
např. odpověď na snahu pana předsedy Kasla začlenit geodety do naší Komory. Nebo moje reakce na 
článek paní ministryně Dostálové v Hospodářských novinách, že dlouhé projednávání je vinou projek-
tantů, neb neumí projektovat. Občas se podívejte na webové stránky naší Komory, je tam uveřejňováno 
mnoho zajímavého.
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A v závěru ještě pár poznámek k hektickému projednávání připomínek k návrhu stavebního zákona. 
Především děkuji Legislativní komisi ČKAIT a všem, kteří se aktivně podíleli na vypracování připomínek. 
Otázkou je, kolik jich bude akceptováno.

Po vypovězení memoranda ze strany Hospodářské komory to již vypadalo, že úprava stavebního zákona 
bude konečně dávat smysl, jelikož vypořádání tisíců připomínek bylo provedeno Ministerstvem pro místní 
rozvoj a paragrafové znění zákona bylo ministerstvem také upraveno.

Bohužel, opět se dostává do hry další, konkrétně skupina velkých měst, která si prosazuje zájmy smě-
řující do územního plánování, především pak do úpravy obecných požadavků na výstavbu. S tím souvisí 
otázka, zda je opravdu vhodné a správné, aby si každé město, minimálně statutární město, stanovovalo 
svoje požadavky na stavby. Jak by se pak projektovalo? Co projektanti, kteří by museli znát mnohé a mnohé 
odchylky po celé republice?

Uvidíme, jaký bude podzim. Vše může být jinak, i nesmyslný tlak na zrychlené schválení rekodifikova-
ného stavebního zákona.

Vážím si všech, kteří pomáhají v různých odborných skupinách Komory. 
Přeji nám, ať ustojíme nastalou situaci ve zdraví a důstojnosti.

Ještě pořád váš předseda 

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

P.S. A něco opsaného „ftipného“: Pozor! Nevěřte všemu, co říká vláda: Prý stačí, abychom při nákupech 
potravin měli roušku a rukavice. Dnes jsem tak šla nakupovat a ostatní měli i kalhoty a tričko.

Zprávy  
a informace  
ČKAIT
http://zpravy.ckait.cz

Pro své členy vydává Česká komora 
autorizova ných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě. 
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ČKAIT má nový web www.ckait.cz
V únoru letošního roku byly spuštěny nové webové stránky s novým redakčním systémem. Na nový 
redakční systém jsme byli nuceni přejít, protože původní přestal být podporován a vyvíjen. I přesto, že 
by webové stránky zůstaly funkční, narůstal by pravděpodobně počet bezpečnostních mezer, které by 
mohly být zneužity. V roce 2018 vytvořila pracovní komise novou strukturu menu webu s důrazem na 
přehlednost, možnost doplňovat nové položky do stávající struktury a omezení struktury menu jen do 
druhé úrovně. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na tvůrce webu. Poprvé se přihlásilo málo zájem-
ců a nabídky byly neporovnatelné. Napodruhé již bylo nabídek více a byla z nich vybrána společnost 
Aira GROUP. V polovině roku 2019 byla podepsána smlouva o dílo. Pracovní skupina poté vybrala ze 
čtyř možností šablonu, která významně utváří výslednou designovou podobu. Přestože úkolem bylo 
vytvořit po funkční stránce stejný systém, zachovat stejné osvědčené funkcionality, bylo nutné všechny 
naprogramovat znovu na míru novému redakčnímu systému, přestože je stejný, jen o dvě verze novější. 
Zůstalo tak beze změny např. přihlašování členů na akce CŽV, doplněna ale byla požadovaná funkce 
odhlášení bez nutnosti kontaktovat pořadatele. Beze změny také zůstalo přihlašování vzdělávacích 
programů do projektu CŽV nebo termínová listina a informace oblastí, bezplatná burza práce a nezbytné 
vyhledávání členů ČKAIT. Systém má i svá vylepšení a možnosti jako mobilní verze zobrazení – re-
sponzivitu, rozesílkový systém, propojení s webovými stránkami časopisu Zprávy a informace ČKAIT, 
neveřejnou část webu určenou pouze pro členy a další. Po šesti měsících vývoje a testování byla nová 
webová prezentace spuštěna. Celý datový obsah z původního systému byl zmigrován a je dohledatelný 
i v novém systému. Na webových stránkách však práce nikdy nekončí a drobné změny a vylepšení 
budou průběžně aplikovány.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT
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Rekodifikace stavebního zákona zatím připomíná náročný výstup. Na obrázku rozhledna v Libčicích oceněná v soutěži Stavba Středočeského 
kraje 2019. (foto: Ateliér Hlaváček, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze)

Rekodifikace stavebního práva podesáté
Jak vypořádalo ministerstvo pro místní rozvoj připomínky ČKAIT k návrhu stavebního zákona? Ze 121 zásad-
ních připomínek ČKAIT zůstalo na konci února 2020 nevypořádaných 24 výhrad, které ČKAIT považuje za zcela 
podstatné. Týkají se zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a geotechnického průzkumu.

Dlouho očekávaná tabulka připomínek s návrhem vypořádání byla připo-
mínkujícím místům rozeslána z MMR 28. února 2020 s požadavkem na 
odeslání stanovisek do 6. března 2020. Z pověření předsedy Legislativní 
komise ČKAIT Ing. Františka Hladíka byly obratem osloveny ty autori-
zované osoby, které se v prosinci 2019 aktivně vypořádání zúčastnily. 
Rozšířené jednání Legislativní komise ČKAIT se konalo 4. března 2020. 
Výsledek konstruktivní diskuse byl následně zapracován do obdržené 
vypořádací tabulky, ve stanoveném termínu odeslán na MMR a zveřejněn 
na webových stránkách Komory jako příloha č. 66 (Informace – Připo-
mínkové místo – Rekodifikace veřejného stavebního práva). 

Zatím bez vypořádání připomínek  
k územnímu plánování
Ministerstvo zároveň upozornilo, že součástí vypořádání dosud není 
část územní plánování a institucionální část týkající se územního pláno-
vání, které nám budou zaslány v nejbližších dnech, neboť ještě probíhají 
diskuse nad finální podobou územního plánování. Dále informovalo, že 

vypořádání změnového zákona bude řešeno následně, s předpokladem 
rozeslání návrhu vypořádání v polovině měsíce března 2020.

Přepracované paragrafové znění zákona
S tabulkou připomínek jsme obdrželi přepracovaný návrh paragra-
fového znění, rozdělený do částí – Obecná ustanovení, Instituce 
(bez územního plánování), Procesní právo stavební, Hmotné prá-
vo stavební, Soudní přezkum a Digitalizace (vše zveřejněno i na 
webových stránkách Komory – Rekodifikace). Součástí zasílaného 
materiálu, kromě územního plánování, nebyla dále důvodová zpráva, 
předkládací zpráva, srovnávací tabulka souladu s právem EU, teze 
vyhlášek, RIA ani přechodná ustanovení. Tyto části prý budou dopl-
něny následně i s ohledem na výsledek vypořádání. Úvodem našeho 
konkrétního sdělení ke stanoviskům Komory k návrhu vypořádání je 
nutné poznamenat, že obdržená tabulka byla upravena tak, že ke 
každé připomínce jsme mohli z rozbalovacího menu zvolit jenom 
alternativy: zda s návrhem souhlasíme, nesouhlasíme, nebo jej 
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Způsob vypořádání připomínek ČKAIT ze strany MMR

Akceptováno Akceptováno 
jinak

Akceptováno 
částečně

Vzato na 
vědomí

Bude vypořádáno 
později

Vysvětleno Neakceptováno ∑

Zásadní 
připomínky 34 8 5 4 14 32 24 121

Doporučující 
připomínky 1 3 – 18 1 – 15 38

bereme na vědomí. Zdůvodnění ČKAIT, kde zůstáváme v rozporu, 
jsme napsali do sloupce „I“ (viz zmiňovaná příloha č. 66). Statistic-
ký přehled uvádíme ve dvou tabulkách. Je jenom shoda náhod, že 
počet neakceptovaných zásadních připomínek se shoduje s počtem 
zásadních připomínek, u kterých zůstáváme v rozporu. Z vypořádací 
tabulky je zřejmé, že některé neakceptované připomínky jsme vzali na 
vědomí nebo i odsouhlasili, a naopak u některých připomínek, které 
MMR akceptovalo částečně, nebo jinak, zůstáváme na původním 
požadavku v celém rozsahu.

Nejzásadnější připomínky ČKAIT,  
které MMR neakceptovalo
Nadále zůstáváme na pozici názoru, že technický dozor stavebníka 
by měl být vybranou činností ve výstavbě. Měl by mít ve stavebním 
zákoně uvedený rámcový rozsah svých činností a samozřejmě ná-
sledně by zákon měl dát možnost stavebnímu úřadu řešit přestupky, 
které z neplnění tohoto rámcového rozsahu vyplývají. I s odkazem na 
občanský zákoník, který ve svém § 2630 normuje, že dozor na stavbě 
je jeden ze subjektů, které jsou za vady díla zodpovědné. Požadavek 
ČKAIT, aby stavebník ustanovil dozor projektanta nad souladem 
prováděné stavby s příslušnou projektovou dokumentací (dříve 
autorský dozor projektanta) na každé stavbě, kde byla projektová 
dokumentace zpracována projektantem, byl vypořádán částečně. 
Stavebník bude mít tuto povinnost nadále u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu, a navíc při provádění všech vyhrazených 
staveb (bez ohledu na způsob financování). Neumíme si představit 
stále více a více preferovanou bytovou výstavbu s absencí dozoru 
projektanta. Rozpor s návrhem vypořádání se objevil v posouzení 
důležitosti geotechnického průzkumu přímo v zákoně. Zjištění 
fyzikálních vlastností podloží stavby geotechnickým průzkumem je 
nezbytné pro spolehlivé vyřešení vzájemné interakce mezi stavbou 
a jejím podložím (stabilita, deformace). Tudíž je neopominutelným 
předpokladem bezpečného a ekonomického návrhu i provedení celé 
stavby. Průzkumy se samozřejmě provádí, ale protože nemají přímou 
podporu ve stavebním zákoně, jejich rozsah, kvalita a komplexnost 
je nepřijatelně podceňována. Důsledkem jsou stále se opakující 

obrovské škody ve výstavbě. Viz např. sesuv u Dobkoviček na D8 
a problémy se založením estakády tamtéž. Odhaduje se, že vícená-
klady v důsledku nekvalitních geotechnických průzkumů dosahují 
v průměru 10 % z celkových stavebních nákladů.

Pozitivní změny v hmotném stavebním právu
Přestože jsme u několika paragrafů vypořádání MMR ČR neakcepto-
vali, je nutné závěrem tohoto pojednání konstatovat a poukázat na 
pozitivní změny, které se v nově upravených paragrafech projevily 
z pohledu autorizovaných osob, které se budou s novým právním 
předpisem v budoucnu potýkat. Zlepšením je skutečnost, že přepra-
cované a doplněné kategorie staveb i pojmy jsou zařazeny jednotně 
do části první – úvodní ustanovení. Část pátá – stavební právo hmot-
né, která je snad nejvíce upravená, doznala pro nás vítaných změn. 
Požadavky na výstavbu jsou přehlednější a srozumitelné. Rozpor, 
který řešíme dlouhodobě – účastnictví projektanta ve stavebním 
řízení, se kompromisně dostalo do části Stavební řád jako vyrozumění 
projektanta v několika stupních správního řízení.

Doplněno těsně před vydáním Z+i
V pátek 3. dubna 2020 v 16.14 hod. obdržela ČKAIT z MMR další ma-
teriály k probíhající rekodifikaci stavebního zákona. Jsou uveřejněny 
na www.ckait.cz v sekci Rekodifikace veřejného stavebního práva:
• upravený návrh stavebního zákona (příloha č. 75);
• vypořádání připomínek ke stavebnímu zákonu (příloha č. 76);
• upravený změnový zákon – platné znění zákonů s vyznačením 

navrhovaných změn (příloha č. 74);
• vypořádání připomínek ke změnovému zákonu (příloha č. 73);
• teze prováděcích vyhlášek (přílohy č. 67, 68, 69, 70, 71, 72 a 77).
Termín pro odezvu stanovilo MMR do 21. dubna 2020. Podle infor-
mace MMR je návrh stavebního zákona již v kompletním znění, část 
týkající se přestupků, přechodných ustanovení a účinnosti však ještě 
dozná finálních úprav.

Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT

Pozn.: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) odeslalo 28. února 2020 návrh vypořádání připomínek stavebního zákona. Z více než 5000 připomínek většinu odeslalo 
vypořádanou zpět připomínkovým místům. V březnu probíhala jednání s velkými městy o podobě územního plánování. Dále ho má projednávat v dubnu Legislativní rada 
vlády, v červnu Vláda ČR a v červenci se má konat první čtení v poslanecké sněmovně.

Odezva ČKAIT na vypořádání připomínek ze strany MMR

 S navrženým vypořádáním 
jsme souhlasili

Navržené vypořádání jsme 
vzali na vědomí

S navrženým vypořádáním jsme 
nesouhlasili – rozpor ∑

Zásadní připomínky 52 45 24 121

Doporučující připomínky 7 28 3 38
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Kroky pro digitalizaci ve stavebnictví
Digitalizaci stavebnictví mají umožnit změny v právních předpisech, které byly vydané na konci února 2020. 
Účinnost nabývají většinou od 1. července 2023 s výjimkou těch ustanovení, na která v  textu poukazujeme, 
a která platí již od poloviny března 2020. Cílem je vytvořit jednotnou digitální technickou mapu pro veřejnou 
správu, portál stavebníka, digitální evidenci dokumentací a další. Na digitalizaci stát vyčlenil 3 miliardy korun. 

Skupina poslanců (Martin Kupka, Ondřej Profant, Barbora Kořanová, 
Jiří Běhounek a další) předložila 21. června 2019 sněmovně návrh na 
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměmě-
řictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (pozn. přesné znění 
zákona). Zákon byl vyhlášen 26. února 2020 ve Sb.rce zákonů v část-
ce 22 pod číslem 47/2020 Sb.

Právní úprava vznikala v úzké spolupráci jednak se samotným 
resortem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, s Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním a samozřejmě také s odbornými 
iniciativami, s odbornými společnostmi; mezi subjekty, které se na pří-
pravě podílely, byla i ICT UNIE (Sdružení pro Informační Technologie 
a Telekomunikace) a Hospodářská komora. ČKAIT se v zastoupení 
Ing. Radima Loukoty a Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., účastnila jednání 
pracovní skupiny, která se na novelách zákonů podílela. 

Je nutné úvodem informovat o připomínce ministryně Dostálové 
ve třetím čtení projednávání návrhu zákona: „Celá předloha byla velmi 
aktivně komunikována s Ministerstvem pro místní rozvoj, které se 
na tom velmi aktivně podílelo. Digitalizace se zafinancuje ještě ze 
stávajícího programového období. Zhruba byly realokovány 3 miliardy 
korun. Zároveň návrh reflektuje připravovanou rekodifikaci veřejného 
stavebního práva.“

Jelikož šlo o poslanecký návrh zákona, tzn. návrh neprošel me-
zirezortním připomínkovacím řízením, k popisu zdůvodnění návrhů 
jsme použili výňatky z diskuse předkladatelů v prvním až třetím čtení 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a samozřejmě konkrétní 
změny ustanovení dotčených zákonů, které se bezprostředně dotýkají 
činnosti našich autorizovaných osob. Textace konkrétních změn 
zákona o zeměměřictví a stavebního zákona uvádíme u paragrafů, 
které nabyly účinnost v polovině března 2020.

Komplexní informace o území na jednom místě
Novela zákona o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. zavádí pojem 
digitálně technická mapa (DTM). Jednotná DTM se bude pořizovat 
pro obec i kraj, přičemž propojením těchto map s dalšími mapami 
vznikne jednotná digitální mapa veřejné správy (DMVS), kterou 
bude spravovat Český úřad zeměměřický a katastrální. DTM a DMVS 
budou sloužit jako jednotný systém poskytující komplexní informace 
o technické a dopravní infrastruktuře, jakož i přírodních, stavebních 
a technických objektech na daném území. Tato digitální mapa by se 
užívala při jakékoli práci s tímto územím a zároveň by z ní veřejnost, 
včetně žadatelů o stavební povolení a provozovatelů sítí, mohla 
čerpat určité údaje, podobně jako například z katastru nemovitostí. 
Navrhovatelé spatřují výhody zákona především v tom, že by měl 

sloužit ke zjednodušení a digitalizaci územního plánovaní, stejně tak 
jako k digitalizaci a urychlení stavebního řízení. Dále by mělo zavedení 
DTM přispět k budování vysokorychlostních sítí elektronických komu-
nikací a ke zlepšení situace v oblasti vysokorychlostního internetu.

Od poloviny března 2020 se v zákoně o zeměměřictví rozšířil 
požadavek, co má Český úřad zeměměřický a katastrální stanovovat 
vyhláškou (ta se zatím připravuje). Konkrétně se v § 20 Zmocňovací 
ustanovení odst. 1) Úřad vyhláškou stanoví mění a doplňují písme-
na i) až m) následovně:
i) základní obsah technické mapy obce obsah digitální technické 

mapy kraje podle § 4b odst. 4 včetně zjednodušeného způsobu 
vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, rozdělení 
údajů na veřejné a neveřejné, charakteristiky přesnosti a struk-
turu digitální technické mapy kraje,

j) výměnný formát digitální technické mapy kraje,

Digitalizaci stavebnictví má mimo jiné umožnit novela zákona o zeměměřictví.  
Zákon byl vyhlášen 26. února 2020 ve Sb.rce zákonů v částce 22 pod číslem 
47/2020 Sb. (foto: Cafeymas, pixabay.com)
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k) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy 
kraje,

l) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje 
při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich 
strukturu,

m) podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3 písm. c) a d).

Digitalizace stavebního řízení
Změna stavebního zákona (č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) směřuje k digitalizaci stavebního řízení. Zákonem bude 
umožněno vytvoření Portálu stavebníka, tzn. rozhraní, prostřed-
nictvím kterého bude možné podávat žádosti o stavební povolení, 
o územní rozhodnutí. Zároveň bude možné prostřednictvím Portálu 
stavebníka získávat veškeré informace o tom, jak celý proces 
postupuje, nahlížet do digitální technické mapy a do dalších zdrojů 
informací. 

Dalším důležitým informačním systémem, pro který se vytvo-
řila legislativní opora, je Evidence elektronických dokumentací, 
tedy datové úložiště, kde si projektanti budou moci přímo ukládat 
svoji projektovou dokumentaci, která s příslušnými časovými razítky 
v elektronické podobě významně usnadní i orientaci ve finálně platné 
verzi projektových dokumentací. 

Pilířem digitalizace stavebního řízení bude i Národní geo-
portál územního plánování, který by měl umožnit přístup k těm 
vrstvám digitální technické mapy, ve kterých bude možné do-
hledat vedení technické infrastruktury, doplnit data o územním 
plánování, získat on-line informace ohledně možnosti realizace 
samotné stavby. 

Informačním systémem identifikačního čísla stavby bude možné 
v čase sledovat celý osud konkrétního stavebního díla od prvopočá-
teční žádosti o stavební povolení přes kolaudaci až po samotný život 
této stavby a třeba za mnoho let dohledat, jaká všechna rozhodnutí 
v dané věci byla vydána a jakými proměnami i z hlediska rozhodování 
státní správy stavba prošla. 

Nejdůležitější změny ve stavebním zákoně, které platí od poloviny 
března 2020:
• Do § 20a se vkládá nadpis Jednotný standard územně plánovací 

dokumentace 
1. Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné 

znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace 
nebo změny se vyhotovuje rovněž v elektronické verzi ve strojově 
čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě.

2. Vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace 
nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se 
zpracovávají v jednotném standardu. 

3. Jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví stan-
dardizované části územně plánovací dokumentace a požadavky na

 a)  strukturu standardizovaných částí územně  
plánovací dokumentace,

 b)  grafické vyjádření standardizovaných částí  
územně plánovací dokumentace,

 c) výměnný formát dat a
 d) metadata.
4. Podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumen-

tace podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.

Poznamenáváme, že v přechodných ustanoveních (čl. IV odst. 3 
stavebního zákona) zákonodárce ovšem stanovil, že ministerstvo 
k provedení výše uvedeného § 20a odst. 4 vydá vyhlášku nejpozději 
do tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby nabytí účinnosti 
této vyhlášky se § 20a odst. 2–3 a níže uvedený nový odst. 2 § 159 
nepoužijí. Vysvětlení: přestože tedy změny § 20a platí 15. den po 
vyhlášení, tj. od poloviny března 2020, konkrétně se použijí až po 
nabytí účinnosti připravované vyhlášky.

• Do § 152 se doplňuje nový odstavec 5: Dokončení stavby, která 
byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, 
ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit 
stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru 
nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží 
stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází 
na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího 
vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží 
doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a do-
loženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

• Do § 159 se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2: Projektant územně 
plánovací dokumentace zpracovává a pořizovateli předává vybrané 
části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.

Změna zákona o základních registrech (111/2009 Sb.) se od 
1. července 2023 dotkne jenom § 36 Zobrazení územních prvků, 
a to následovně: Územní prvky z registru územní identifikace jsou 
zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální 
mapou veřejné správy, která je vytvořena propojením katastrální 
mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo 
města, pokud je vedena.

Elektronický podpis autorizované osoby
Změna autorizačního zákona (360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) § 13 odst. 3 a 4 bude od 1. července 2023 nově znít:
odst. 3) Dokument související s výkonem činnosti autorizované 
osoby musí být
a) opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním 

znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, 
pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném 
Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své 
autorizace,

b) opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným 
na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované 
osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných 
osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení 
Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým 
razítkem.

odst. 4) Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam 
dokumentů opatřených podle § 13 odst. 3.

Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT

Poznámka: 
kurzíva je citace zákona, modrá kurzíva je změna citace zákona
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Pozn.: K 17. lednu 2020 bylo na stránkách MPO uvedeno celkem 1832 evidenčních čísel specialistů, z toho 1477 evidovaných oprávnění MPO (platných i neplatných), z toho 
729 autorizovaných osob s platným oprávněním MPO (tj. 49 % z celkových oprávnění MPO). Z celkového počtu autorizovaných osob ČKAIT má oprávnění MPO jen 2,3 %.

Od letošního roku se musejí průběžně 
vzdělávat i energetičtí specialisté
Společné stanovisko odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetic-
ké inspekce k zahájení nového způsobu naplňování povinností aktualizačního průběžného vzdělávání energetic-
kých specialistů podle § 10a odst. 5 zákona č. 3/2020 Sb., co se týče výběru a zařazování vzdělávacích akcí do 
průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Dne 25. ledna 2020 vstoupil v platnost zákon č. 3/2020 Sb., kterým se 
mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 3/2020 Sb.), který nově upravuje postup 
naplnění povinností energetických specialistů absolvovat průběžné aktua-
lizační vzdělávání podle § 10a (dále jen průběžné vzdělávání) v období do 
tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (viz přechodná ustanovení). 

Vzdělávání bude určovat Státní energetická inspekce
Ve výše uvedeném tříletém období musí energetický specialista 
získat potřebný počet kreditů účastí na vzdělávacích akcích prů-
běžného vzdělávání zařazených do systému průběžného vzdělá-
vání podle vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 
(dále jen vyhláška č. 4/2020 Sb.). Výběrem vzdělávacích akcí je 

podle § 10a odst. 5 zákona č. 4/2020 pověřena odborná komise, 
kterou jmenuje Státní energetická inspekce.

V § 6 odst. 3 vyhlášky č. 4/2020 Sb. se stanovuje vypsání termí-
nů pro podání žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného 
vzdělávání a jejich uveřejnění v minimálním rozsahu dvakrát za rok. 
Vzhledem k tomu, že první běh příjmu žádostí o zařazení vzdělávací 
akce do systému průběžného vzdělávání bude vypsán nejdříve na 
začátku února 2020, vzniká prodleva mezi účinností nového systému 
průběžného vzdělávání a uveřejněním resp. zavedením vzdělávacích 
akcí do systému evidence ministerstva o provedených činnostech 
energetických specialistů (systém ENEX) tak, aby se již mohli 
energetičtí specialisté na vzdělávací akce přihlašovat a započítat si 
příslušný počet kreditů z absolvovaných vzdělávacích akcí.

Počet autorizovaných osob podle oblastí a oborů autorizace mající oprávnění MPO ČR k 17. lednu 2020 

Obor/
oblast

inženýr 
pozemní 
stavby 

(IP)

technik 
pozemní 
stavby 
(TP)

inženýr 
technika 

pozemních 
staveb (IE)

technik 
technika 

pozemních 
staveb (TE)

inženýr 
technologická 

zařízení 
staveb (IT)

technik
technologická 

zařízení 
staveb (TT)

∑ ∑ 
(%) ∑ AO ∑ AO 

(%)

Praha / 00 105 13 46 25 12 2 203 28 10103 32

České Budějovice / 01 27 6 12 16 2 1 64 9 1790 6

Plzeň / 02 23 3 4 7 2 1 40 5 1659 5

Karlovy Vary / 03 12 3 7 4 3 – 29 4 891 3

Ústí nad Labem / 04 17 7 6 5 4 2 41 6 1777 6

Liberec / 05 5 2 2 4 1 – 14 2 1039 3

Hradec Králové / 06 26 3 13 10 1 – 53 7 2020 6

Pardubice / 07 17 3 3 9 4 1 37 5 1053 3

Brno / 10 46 4 14 10 5 – 79 11 4686 15

Ostrava / 11 26 3 13 13 7 2 64 9 2857 9

Olomouc / 12 23 6 2 6 7 1 45 6 1563 5

Zlín / 13 18 2 12 9 2 – 43 6 1448 4

Jihlava / 14 11 1 3 2 – – 17 2 1001 3

∑ 356 56 137 120 50 10 729 31887
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Počet autorizovaných osob podle oblastí vztažených ke kombinacím oprávnění MPO ČR k 17. lednu 2020

Oprávnění */ Oblast 1+2+3+4 1+4 1+3+4 1 4 3+4 2+4 2+3+4 2+3 2 3 1+3 1+2+4 ∑

Praha / 00 10 31 4 5 143 3 - 4 1 1 – – 1 203

České Budějovice 
/ 01 3 6 – – 51 1 1 1 – – – 1 – 64

Plzeň / 02 1 2 – – 32 – – 2 - 1 1 1 – 40

Karlovy Vary / 03 - 2 1 1 23 1 1 – – – – – – 29

Ústí nad Labem / 04 3 5 – 1 27 1 1 – – – 2 – 1 41

Liberec / 05 1 3 – – 10 – – – – – – – – 14

Hradec Králové / 06 2 6 – – 41 – 2 2 – – – – – 53

Pardubice / 07 1 4 1 – 28 1 – – – 1 1 – – 37

Brno / 10 5 5 1 – 56 4 1 6 – – – 1 – 79

Ostrava / 11 1 8 2 3 45 1 – 2 – – – – 2 64

Olomouc / 12 2 6 2 2 30 – – 3 – – – – – 45

Zlín / 13 2 4 – – 32 3 – 1 – 1 – – – 43

Jihlava / 14 – 2 – – 14 – – – – 1 – – – 17

∑ 31 84 11 12 532 15 6 21 1 5 4 3 4 729

Semináře mohou být zařazeny i zpětně  
od 25. ledna 2020
Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní 
energetická inspekce prohlašují, že do prvního výběru vzdělávacích 
akcí pro průběžné vzdělávání budou zařazeny i ty vzdělávací akce, 
které již proběhly v období od vstupu zákona č. 3/2020 Sb. v plat-
nost (tedy od 25. ledna 2020), pokud tyto akce splní kritéria pro 
výběr vzdělávacích akcí, která jsou uvedena v § 6 odst. 7 vyhlášky 
č. 4/2020 Sb. V takovém případě bude energetickému specialistovi 
přiznán počet kreditů přidělený vzdělávací akci, pokud svou účast 
ohlásí v systému ENEX a tato účast bude potvrzena Státní energe-
tickou inspekcí na základě seznamu zúčastněných energetických 
specialistů na jím deklarované vzdělávací akci. Potvrzení provede 
Státní energetická inspekce na základě prezenční listiny poskyt-
nuté ze strany organizátora zařazené vzdělávací akce s podpisy 
zúčastněných energetických specialistů podle § 5 odst. 4 vyhlášky 
č. 4/2020 Sb. V těchto konkrétních případech nemusí být ze strany 
organizátora naplněna lhůta zaslání seznamu Státní energetické 
inspekci do 14 dní.

Ing. Vladimír Sochor
ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR

Ing. Pavel Gebauer
ústřední ředitel Státní energetické inspekce MPO ČR

29. ledna 2020

* Legenda oprávnění: 1 – Energetický auditor, 2 – Kontrola klimatizace, 3 – Kontrola kotlů, 4 – Energetická certifikace budov  
Statistický přehled pro Komisi ČKAIT EPBD II zpracovala Ing. Hedviga Klepáčková.

Jak se stát energetickým specialistou?
Může se jím stát každá fyzická osoba, která splní podmínky Minis-
terstva průmyslu a obchodu. Musí se jednat o osobu:
• s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) 

vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky 
nebo stavebnictví a tři roky praxe v oboru nebo

• se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technic-
kého směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a šest let praxe 
v oboru nebo 

• s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru 
v oboru energetiky nebo stavebnictví a pět let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá 
zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky. 
Formulář žádosti je ke stažení na www.mpo.cz.

Jak přihlásit vzdělávací akce?
První kolo příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného 
vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb. bylo ukončeno 
20. března 2020. 

Žádosti přijaté po tomto datu budou zařazeny do druhého 
kola výběru s předpokladem ukončení příjmu žádostí do 20. května 
2020. Více informací naleznete na stránkách Státní energetické 
inspekce.
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Brexit a uznávání odborné kvalifikace
Od 31. ledna 2020 definitivně skončilo členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen 
UK) v Evropské unii. V dalším textu si dovolím popsat situaci a zhodnotit dopad této mimořádné události na 
současný stav a očekávaný vývoj vzájemného uznávání autorizací mezi Českou republikou a UK. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/55/EU (původně Směr-
nice 2005/36/ES) o uznávání odborných kvalifikací po svém vydání 
dala podnět k následné úpravě relevantních národních zákonů. Stala 
se i podkladem pro kontrolní orgány EU, jak členské státy směrnici 
implementovaly a jak její instrukce prakticky využívají. Výsledek je 
podivuhodný. I po dokončení legislativních procesů zůstává regulace 
výkonu odborných činností ve výstavbě v zemích EU v rozmezí tuhé 
exekutivy až po naprostou volnost. 

Angličané mají dobrovolnou regulaci
Na jedné straně jsou státy, kde přístup do profese povolují přímo 
státní orgány nebo jimi pověřené instituce (příkladem může být právě 
ČR a výkonem pověřená ČKAIT a ČKA), na druhé straně pak jsou 
země, které ponechávají přístup do tohoto povolání na odborných 
či podnikatelských uskupeních či dokonce umožňují činnost jen na 
základě průkazu o dosaženém odborném vzdělání. Jestliže tedy na 
tomto konci je kupříkladu Francie, pak UK od tohoto okraje spektra 
není daleko. Angličané o přístupu k odborným činnostem na svém 
území tvrdí, že u nich jde o tzv. dobrovolnou regulaci, kdy na etickém 
základě omezují užívání profesních titulů a svěřují výběr odborníků 
prakticky odběratelům/zadavatelům. Kritéria pro takový výběr ale 
přesto obecně existují. Jedním z doporučujících faktorů je dobrovolná 
registrace jedinců v britském regulačním orgánu pro inženýrskou 
profesi EC (Engineering Council), který bez státní ingerence sdružuje 
členy v širokém okruhu profesí a specializací.

Doklad o odbornosti pro členy ČKAIT
Členy ČKAIT, kteří směřují do UK, vybavujeme k jejich běžnému osvěd-
čení o registraci také Dokladem odbornosti člena ČKAIT pro členské 
státy EU. Dalším v UK přijímaným titulem je evropský inženýr (EUR 
ING), který udělují národní sekce Evropské federace inženýrských 
národních asociací (FEANI) a tento titul může získat zájemce z ČR 
od Českého národního výboru FEANI. 

V opačném směru, vzhledem k výše popsanému stavu, považuje-
me výkon vybraných činností ve stavebnictví v UK jako neregulovaný 
a v uznávacím procesu využíváme proto všechny zákonné možnosti 
k ověření kvalifikace uchazečů z UK v rozdílové zkoušce, kde mj. 
klademe důraz i na hodnověrnost dokumentů o odborné praxi. 

Přechodné období do 31. prosince 2020
EU a UK dohodly, a od 1. února letošního roku vstoupilo v platnost 
tzv. přechodné období. Po dobu jeho trvání, tj. do 31. prosince 2020 
nedojde v oblasti uznávání odborných kvalifikací k žádným změnám, 
stále se uplatňuje evropská legislativa a Velká Británie má stále pří-
stup do všech potřebných systémů. Po uplynutí přechodného období 
zůstanou v platnosti rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace vydaná 
před skončením přechodného období. Také žádosti podané před 

tímto datem budou dokončeny podle evropské legislativy. V těchto 
11 měsících se budou intenzivně zpracovávat již další detailní usta-
novení pro další vývoj vztahů UK a EU. Jestliže teprve v tuto dobu 
(v době psaní této informace) se připravuje v bruselské administrativě 
doporučení pro Radu EU o vyjednávání příslušné dohody, je zřejmé, že 
čas se krátí a podle zkušeností nemusí být výsledek bezchybný. Pro 
nás lze za významné považovat ujištění zástupců ČR participujících 
na zmíněném doporučení, že v něm bude zařazena i oblast uznávání 
odborných kvalifikací.  

Ing. Josef Velíšek
předseda Rady pro uznávání odborné  

kvalifikace občanů členských států Evropské Unie

(zdroj: ChiralJon, www.flickr.com)

Více informací o podmínkách brexitu
Další dokumenty týkající se problematiky brexitu jsou k dispozici 
na webové verzi článku na zpravy.ckait.cz. 

Jedná se o:
• zákon č.74/2019 Sb., zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti 

se stažením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie

• dohodu o stažení ve všech jazycích EU
• budoucí dohodu o volném obchodu
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Dotace pro vodíkové čerpací stanice
O dotaci na výstavbu dalších plnicích stanic na vodík je možné požádat do 28. května 2020. Třetí výzvu (č. 81) 
Operačního programu doprava (OPD) v  rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní 
paliva vyhlásilo 30. ledna 2020 Ministerstvo dopravy. 

O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují eko-
nomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím 
sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických ply-
nů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny 
a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na 
území České republiky.

Až 1,2 mld. Kč na infrastrukturu  
pro alternativní paliva
Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnout maximálně 
60 milionů Kč, maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti 
o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, 
připravenosti a relevance projektu.

Výzva navazuje na druhou výzvu vyhlášenou v dubnu 2019. 
V rámci tří výzev bude podpořena výstavba minimálně osmi 
plnicích stanic, čímž vznikne kvalitní základ pro rozvoj vodíko-
vé mobility v České republice. Z evropských prostředků je na 

výstavbu plnicích stanic na vodík v rámci výzvy č. 81 vyčleněno 
102 milionů Kč. 

Tato výzva na podporu rozvoje infrastruktury vodíkových 
plnicích stanic navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny 
na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplň-
kové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG, 
LNG plnicích stanic. V únoru 2020 pak byla vyhlášena výzva č. 82, 
která má podpořit výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily. 
Zde je vyčleněno 60 mil. Kč, přičemž maximální míra podpory je 
70 %. Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu 
infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 
1,2 mld. korun.

S ohledem na koronavirovou pandemii jsou některé termíny 
aktualizovány. Bližší informace o podmínkách podpory jsou zveřej-
něny na www.opd.cz. 

Z tiskových zpráv Ministerstva dopravy  
z 30. ledna, 28. února a 18. března 2020

Certifikovaná metodika výstavby a provozu plnicích stanic 
stlačeného vodíku pro mobilní zařízení zaručí bezpečnost
Dokument je uznán jako přezkoušená metodika certifikátem číslo 
002/18 vystaveným TÜV NORD 17. prosince 2018. V celém rozsahu 
je zveřejněna na stránkách HZS ČR – Požární prevence – Metodická 
stanoviska a příručky. První revize této certifikované metodiky je 
předpokládána koncem roku 2020.

Tato metodika stanovuje základní podmínky pro stavbu 
nových plnicích stanic stlačeného vodíku do mobilních zařízení, 
zejména dopravních. Pro jejich umístění, projektování, provedení, 
zkoušení, provoz a údržbu byly využity zkušenosti z obdobných 
instalací a předpisů pro CNG a LPG, vlastní zkušenosti z projekto-
vání, stavby, provozu a údržby první a zatím jediné plnicí stanice 
stlačeného vodíku v Neratovicích a mezinárodně uznávaných 
technických standardů, ke kterým se Česká republika přihlásila. 
Metodika byla projednána s některými orgány a organizacemi 
státní správy zabývajícími se danou problematikou, a dále s od-
bornými oborovými organizacemi. Metodika se vztahuje výhradně 
na plnění stlačeného vodíku do mobilních zařízení a nevztahuje 
se na plnírny technických plynů.

Dokument neřeší problematiku on-site výroby vodíku ani 
použití kapalného vodíku. Metodika není v rozporu s dalšími 
předpisy, které řeší i problematiku, která se může vztahovat také 
na plnicí stanice vodíku. Jedná se zejména o předpisy v oblasti 
pracovněprávních vztahů, hygienické předpisy, ochranu životního 

prostředí a nakládání s odpady i obecné předpisy pro bezpečnost 
práce a technických zařízení.

Stanovení podmínek pro projektování i realizaci
Tato metodika stanoví základní podmínky pro projektování, 
umísťování, realizaci, zkoušení a provoz plnicích stanic stlače-
ného vodíku pro mobilní zařízení (vozidla, pracovní stroje apod.). 
Neustále se zvyšující zájem o ochranu životního prostředí je 
objektivním faktorem pro jeho užití, zejména v dopravě. Výhodou 
pohonu vodíkovými palivovými články je, v porovnání s elektro-
mobily poháněnými pouze bateriemi, snadno dosažitelný delší 
dojezd a rychlé doplňování energie, tj. vodíku pro palivové člán-
ky. V současné době vozidla ani vodíková plnicí infrastruktura 
nejsou schopny bez dotací ekonomicky konkurovat vozidlům se 
spalovacími motory.

Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení není 
plynárenským zařízením ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
Toto zařízení je podle vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajiš-
tění jejich bezpečnosti, § 2 písmeno c) vyhrazeným plynovým 
zařízením – zařízení pro plnění nádob plyny. Pro účely této 
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metodiky jsou udávané objemy a průtoky vodíku vztaženy na 
standardní stavové podmínky, teplotu 15 °C a tlak 101,325 kPa.

Autorizace je nezbytností
Pro základní informovanost členů Komory se níže zaměříme zejména 
na projektovou přípravu a realizaci plnicí stanice vodíku. Kvalifikace 
projektanta – pro činnosti DUR, DSP a DPS se vyžaduje autorizace 
od České komory architektů (ČKA) nebo od České komory autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Požárněbezpečnostní řešení stavby plnicí stanice vodíku 
(PBŘ) musí být zpracováno podle podmínek předpisů na úseku 
požární ochrany. Požární bezpečnost vodíkové plnicí stanice se 
řeší podle norem ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – 
Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – 
Výrobní objekty. Musí být navrženy a provozovány tak, aby při 
záměrném nebo neúmyslném uvolňování hořlavého plynu během 
normální činnosti bylo, pokud možno, zabráněno tvorbě hořlavé 
nebo výbušné atmosféry. Pravděpodobnost úniku vodíku lze snížit 

konstrukcí zařízení, které minimalizuje počet spojů, je konstrukčně 
bezúdržbové nebo je přirozeně bezpečnou konstrukcí. Důsledky 
případného úniku vodíku lze snížit trvalou inertní atmosférou 
v chráněném prostoru nebo zjišťováním netěsnosti v průběhu 
procesu, například schopností izolovaných částí systému udržet 
tlak pravidelnými kontrolami a údržbou. Hromadění uniklého 
vodíku lze zabránit detekcí koncentrace vodíku v atmosféře uza-
vřeného prostoru s následným automatickým vypnutím systému 
a havarijním větráním uzavřených prostor.

Činnosti a zařízení provedené podle metodiky odpovídají 
stavu vědeckých a technických poznatků. Odchýlení se od této 
metodiky při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spo-
lehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí 
příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím skutečnosti, 
že splnění požadavků na bezpečnost a spolehlivost plnicí stanice 
vodíku musí prokázat. 

Více na www.hzs.cz

Kopii projektové dokumentace stavby 
lze poskytnout i bez souhlasu vlastníka
Ochráncem veřejných práv dlouhodobě zastávaný názor, že kopii dokumentace lze poskytnout, i  když s  tím 
vlastník stavby či projektant nesouhlasí, nedávno potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Podle zástupkyně ombudsmana by se měl sjednotit postup staveb-
ních úřadů při poskytování kopií projektové dokumentace staveb. 
Z výzkumu provedeného mezi krajskými úřady a Magistrátem hl. 
města Prahy vyplynulo, že praxe v krajích se liší. Ministerstvo pro 
místní rozvoj přislíbilo nápravu. 

Nejednotný přístup stavebních úřadů
„Z projektové dokumentace lze zjistit nejen to, jak bude stavba vypa-
dat, ale zároveň je možné odhadnout její účinky na okolí. Proto mají 
osoby stavbou dotčené právo se s dokumentací seznámit. Stavební 
úřady k žádostem o kopie dokumentace přistupují různě, většinou 
jim však bez souhlasu projektanta nebo vlastníka stavby nevyhoví. 
Je třeba praxi změnit a sjednotit ve prospěch ochrany dotčených 
osob a jejich práva na spravedlivý proces,“ konstatuje zástupkyně 
ombudsmana Monika Šimůnková. Stavební úřad podle ní může po-
skytnout kopii projektové dokumentace stavby, i když s tím projektant 
či vlastník stavby nesouhlasí, pokud tím nepřiměřeně nezasáhne 
do jejich práv. Tento názor nedávno potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Podle zjištění zástupkyně ombudsmana z výzkumu provedeného 
mezi krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy nepřistupují 
úřady k žádostem o kopie jednotně. Ve většině případů zvažují další 
skutečnosti (např. typ a polohu stavby, jakým způsobem může stavba 
zasáhnout do práv účastníka řízení apod.), a teprve pak rozhodnou, 
jestli kopii dokumentace poskytnou nebo ne, případně které části 
dokumentace. Řada úřadů však bez souhlasu vlastníka stavby nebo 
projektanta neposkytuje účastníkům řízení kopie žádné části doku-

mentace stavby. Jen zcela menšinovou praxí úřadů je poskytnutí kopií 
všech částí dokumentace bez souhlasu projektanta či vlastníka stavby.

Absurdní situace
Trváním na tomto souhlasu dochází podle zástupkyně ombudsmana 
Moniky Šimůnkové k absurdní situaci: „Účastník řízení se může s do-
kumentací stavby seznámit při nahlížení do spisu. Může si detaily 
obkreslit, pořídit si výpisky, může si dokumentaci sám vyfotit, jinými 
slovy si kopii dokumentace může sám pořídit. Případný nesouhlas 
projektanta či vlastníka tak ve skutečnosti brání pouze tomu, aby 
mu kopii pořídil stavební úřad, což nedává smysl. Souhlas vlastníka 
nebo projektanta by měl být vyžadován jen v případě, že by vydání 
kopie mohlo vést k zásahu do jejich ústavně zaručených práv, napří-
klad do práva na soukromí, do autorského práva, nebo by ohrozilo 
bezpečnost, pokud by šlo třeba o plány vnitřního uspořádání banky 
apod.“ Úřady podle ní nemohou automaticky odmítat žádosti o kopie 
projektové dokumentace, jestliže účastník řízení nedoloží souhlas 
projektanta nebo vlastníka stavby.

Stejný názor zaujal v loňském roce i Nejvyšší správní soud. 
Ministerstvo pro místní rozvoj následně informovalo ombudsmanku 
Annu Šabatovou, že sice nevydá metodický pokyn, ale seznámilo s roz-
hodnutím Nejvyššího správního soudu krajské úřady, které by stejným 
způsobem měly informovat jednotlivé stavební úřady. Celá soustava 
stavebních úřadů tak bude instruována k jednotnému postupu.

„Stavební úřady by si měly tento přístup k žádostem osvojit 
a kopie stavebních projektů účastníkům řízení poskytovat v souladu 
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s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Je to v zájmu ochrany 
dotčených osob a jejich práva na spravedlivý proces,“ uzavírá zá-
stupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Stavební zákon vyžaduje souhlas  
projektanta či stavebníka
Stavební zákon od roku 2007 obsahuje ustanovení, podle něhož staveb-
ní úřad poskytne kopii dokumentace stavby jen v případě, když žadatel 

předloží souhlas projektanta či vlastníka stavby. Ombudsman už od sa-
mého počátku toto ustanovení kritizoval jako nadbytečné a omezující 
a upozorňoval, že důvodem pro neposkytnutí kopií stavebním úřadem 
není ochrana projektu jako autorského díla nebo investice, neboť právní 
řád má dostatečné záruky proti zneužití takto získané dokumentace.

Z tiskové zprávy ochránce veřejných práv  
z 6. února 2020

Kompetenční rozpor: Mají být geodeti 
autorizovanými osobami ČKAIT?
Ani novela zeměměřického zákona neřeší možnost disciplinárního řízení provinění geodetů bez úředního opráv-
nění. V důvodové zprávě k tomuto vládnímu návrhu není ani zmínka o tom, že by se činnosti geodetů (alespoň) 
do budoucna mohly přesunout do stavebního zákona. Přesun geodetů do autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. 
by tedy znamenal značnou dvojkolejnost.

Geodeti již delší dobu usilují o to, aby se stali autorizovanými osobami 
podle zákona č. 360/1992 Sb. Představenstvo ČKA se 3. března 2020 
usneslo, že se jedná o vítanou snahu, a že by se měli stát členy ČKAIT. 
Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček se proti tomuto ohradil dopisem 
z 9. března 2020 adresovaným předsedovi ČKA Ing. arch. Janu 
Kaslovi. Zde uveřejňujeme podstatnou část tohoto dopisu s důvody, 
proč ČKAIT nesdílí názor ČKA.

Geodeti jako vybraná činnost ve výstavbě – zveřejněná 
usnesení představenstva ČKA z 3. března 2020:
U20/03/02: Připravit odpověď geodetům – nesporně patří do vybra-
né činnosti ve výstavbě, vítáme jejich snahu a podporujeme jejich 
začlenění do zákona č. 360/1992; za naprosto logické považujeme, 
aby se stali členem ČKAIT pod písm. l) jako autorizovaní geodeti.
Odpovídá: D. Rybková, termín: 6. března 2020
U20/03/12: Představenstvo vítá a podporuje snahu geodetů o jejich 
začlenění do zákona č. 360/1992 a za logické považuje, aby se stali 
členy ČKAIT. 
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Nepřítomen: J. Hainc, D. Hlouch, P. Hoffman 
Návrh byl přijat.

Zásadní připomínky ČKAIT:  
Jednalo by se o dvojkolejnost
Od účinnosti zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
je nepsaným a doposud všemi dosavadními předsedy dodržova-
ným pravidlem, že si obě komory navzájem nezasahují do § 17–19 
předmětného zákona.

Zeměměřické činnosti jsou nesporně činnosti, které se vyko-
návají v průběhu přípravy a realizace staveb. O tom svědčí zákon č. 
200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud bychom přijali 
váš závěr, že nesporně patří do vybraných činností ve výstavbě, pak 
by sem patřili i energetičtí specialisté, geologové a hydrogeologové, 
bánští projektanti, fyzické osoby zpracovávající posudky EIA atd. 

Už v době přijetí Vašeho usnesení bylo známé, že je ukončené 
meziresortní připomínkové řízení (24. ledna – 21. února 2020) 
vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kde se § 13 odst. 1 
písm. c) mění následovně: 

Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování výsledků zeměmě-
řických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy 
a ve výstavbě, zejména geodetického podkladu pro vedení digitální 
technické mapy a pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, do-
kumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro 
účely výstavby¹0) a o dohledu na dodržování její prostorové polohy 
a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,¹0) 
která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené 
stavby nebo technologického zařízení...

V důvodové zprávě k tomuto vládnímu návrhu není ani zmínka 
o tom, že by se výše uvedené činnosti (alespoň) do budoucna 
mohly přesunout do stavebního zákona. Pokud by ovšem zůstaly 
v zákoně o zeměměřictví a současně by šlo o vybranou činnost ve 
výstavbě, došlo by podle našeho mínění k dvojkolejnosti těchto 
činností. 

V době vydání Vašeho usnesení už Vám byl známý názor 
představitelů ČÚZK (společné jednání zástupců MMR ČR, ČÚZK, 
ČKA a ČKAIT 28. února 2020), že hlavním důvodem přesunu 
geodetů do autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, je skutečnost, že zákon č. 200/1994 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, neřeší možnost disciplinárního 
řízení provinění geodetů bez úředního oprávnění. Máme za to, 
že tento problém bylo možné vyřešit při přípravě vládní novely 
zákona o zeměměřictví. 

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT
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Technický standard 02 – Geometrická 
přesnost schodišť a šikmých ramp
Schodišťová ramena nebo vyrovnávací schodišťové stupně a šikmé rampy jsou nedílnou součástí stavebních 
objektů a jejich komunikačních koridorů. Z tohoto důvodu jsou na ně kladeny technické požadavky, které mají 
zajistit bezpečnost pohybu po těchto konstrukcích. Kromě požadavků na protiskluznost povrchu nášlapné vrst-
vy jsou stanoveny i požadavky na geometrii těchto konstrukcí. 

Požadavky na vybrané geometrické parametry (sklon, výška a šířka 
schodišťových stupňů apod.) jsou stanoveny v právních předpisech 
a českých technických normách. Konstrukce schodišť a šikmých 
ramp podléhají stejným technologickým principům, jako ostatní 
stavební konstrukce a je tedy potřeba počítat s tím, že skutečné 
rozměry budou zhotoveny s určitou odchylkou geometrické přesnosti. 
Problém je v tom, že právní předpisy a technické normy stanoví 
zejména technické požadavky na navrhování schodišť a šikmých 
ramp, ale nestanoví požadavky na jejich provádění. V praxi je potom 
často vyžadováno doslovné dodržení předepsaných požadavků po-
dle právních předpisů technických norem bez ohledu na možnosti 
použitých technologií.

Právě z tohoto důvodu byl vypracován Technický standard 02 – 
Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp, jehož cílem 
je stanovit pravidla pro kontrolu a vyhodnocení geometrické 
přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem 
s ohledem na technologické možnosti provedení konstrukce 
při zachování co největší bezpečnosti pohybu po těchto kon-
strukcích.

Technický standard 02 je již nyní k dispozici v PROFESISu 
(Technické standardy) a Středisko vzdělávání a informací ČKAIT 
připravuje tištěné vydání.

Ing. Linda Veselá, Ph.D.
autorka Technického standardu 02

Příklad nevhodně realizovaného železobetonového točitého schodiště s prefab-
rikovaným obkladem z teraca, který nesedí správně na schodnicích. (foto: Linda 
Veselá)

Pozastavení povinnosti EET
V souvislosti s onemocněním COVID-19 a vyhlášením nouzového sta-
vu na území ČR od 12. března 2020 byl přijat zákon č. 137/2020 Sb., 
který je účinný od 27. března 2020, a který pozastavuje povinnosti 
daňových poplatníků v oblasti evidence tržeb, a to bez ohledu na to, 
do které fáze evidence tržeb spadají.
• Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti 

dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, s výjimkou povinnosti 
zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb 
a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

• V období tří měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povin-
ni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Toto ustanovení se vztahuje i na služby poskytované autorizova-
nými osobami ČKAIT.

Profesní informační 
systém ČKAIT

Systém PROFESIS je z velké části přístupný bez přihlášení. Přihlášení 
vyžadují vybrané pomůcky, právní předpisy, české technické normy 
(ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním 
vztahem s agenturou ČAS) a studijní materiály. 

Kontakt: profesis@ckait.cz

Novinky v dubnu 2020
• TS 02 Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp
• A 3.1.3 Judikatura ke stavebnímu zákonu
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Mrakodrap Shanghai Tower ukazuje použití softwaru Revit pro návrh, stavbu i správu budov pomocí BIM. Autor projektu: www.gensler.com (zdroj: pixabay)

Jak ocenit stavby projektované pomocí BIM
Metoda oceňování informačního modelu pomocí klasifikačního systému RTS BIM a datového standardu je řeše-
ním společnosti RTS, a.s., které je aplikováno do softwaru Revit, ve spolupráci se společností CAD Studio, s.r.o., 
pomocí plug-inu. Metoda je konzultována s řadou odborníků v oblasti stavebnictví. 

Pro ocenění modelu bylo vytvořeno uživatelské prostředí cloud RTS 
BIM. Základem pro sestavení ceny BIM modelu je 3D model stavby, 
kde konstrukce jsou zatříděny podle klasifikačního systému RTS BIM 
a mají doplněné negrafické informace podle datového standardu 
RTS. Cena modelu je sestavena oceněním konstrukčních prvků 
a jejich technických specifikací a výstupem je BIM model a soupis 
konstrukcí. Ocenění konstrukčních prvků je dynamické na základě 
vyplňování parametrů a zpřesňování informací. Sestavení ceny sta-
vební zakázky je díky upřesňování konstrukcí a informací kontinuální 
od návrhu po realizaci.

Klasifikační systém RTS BIM
Klasifikační systém RTS BIM je vyvíjen společností RTS, a.s., od roku 
2018. Byl vyvinut na základě platných principů a zvyklostí českého 
stavebnictví s ohledem na využití v BIM modelování. Klasifikační sys-
tém (dále KS) je hierarchický. Jeho základním stupněm je klasifikace 
objektu podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (dále JKSO). 
Na obory stavebnictví jsou zpracovány konstrukční prvky a jejich 
technické specifikace, které jsou strukturované v hierarchii funkční 
díl – podfunkční díl – konstrukční prvek – technická specifikace. 
V modelu fyzicky existující element je konstrukční prvek, který má 
své geometrické a funkční vyjádření. Příkladem konstrukčního prvku 
mohou být stěny, sloupy, okna, podlahy a jiné konstrukce stavebního 
objektu. Technická specifikace je technologické a materiálové vyjádření 
konstrukčního prvku. Na technickou specifikaci konstrukčního prvku se 
váže datový standard, tedy parametry konstrukcí, které technologicky, 
technicky a materiálově konstrukční prvek definují. Příkladem technické 

specifikace stěny může být „monolitická železobetonová, zděná z kera-
mických tvárnic“ a u okna například „plastové, dřevěné nebo hliníkové“. 

KS RTS BIM je tvořen ve struktuře obor objektu – funkční díl – 
podfunkční díl – konstrukční prvek – technická specifikace. Každá 
konstrukce v úrovni technické specifikace je zatříděna desetimístným 
kódem, který prvek identifikuje a může jej sloučit se sobě podobnými 
(na základě materiálové a technologické charakteristiky). Klasifikační 
identifikační číslo má následující skladbu: první dvě místa označují 
funkční díl, následující dvojčíslí podfunkční díl a další dvojčíslí 
konstrukční prvek. Po prvním šestičíslí je identifikační kód oddělen 
pomlčkou a za ní se nachází číselník technické specifikace (TS), 
kde první dvojčíslí značí technologii zabudování a poslední dvojčíslí 
charakteristiku konstrukčního materiálu. 

Jako příklad uvádíme: Stěny vnější monolitické železobetonové, 
kde kód 030101-1251 označuje: 
• 03 Svislé konstrukce, 
• 0301 Stěny, 
• 030101 Stěny vnější, 
• 12 konstrukce monolitické, 
• 51 železobetonové. 
Kompletní KS RTS BIM je uveden na internetových stránkách 
 cenovasoustava.cz v záložce RTS BIM.

Datový standard RTS
Datový standard je sestaven ze čtyř skupin parametrů a je navázán na 
technické specifikace: geometrické informace, informační parametry, 
technické parametry a procesní parametry.
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Geometrické informace jsou rozměrové údaje konstrukce, které 
vycházejí z 3D modelu. 

Informační parametry jsou údaje, které slouží k členění kon-
strukcí v modelu. Příkladem informačního parametru je zařazení 
konstrukce do stavebního objektu, podlaží, místnosti nebo přiřazení 
distribučního elementu k vzduchotechnickému zařízení. 

Technické parametry jsou údaje, které jsou návrhovými a doplň-
kovými informacemi konstrukce, které přímo ovlivňují konstrukční, 
architektonické, tepelně technické a jiné vlastnosti konstrukce. Tech-
nické parametry přímo ovlivňují vstupní materiály a technologie pro 
vybudování konstrukce podle návrhu. Technické parametry vycházejí 
ze základních požadavků a zvyklostí projektantů, jsou určené pro 
správné posouzení a zhotovení konstrukce. 

Procesní parametry jsou parametry eliminující nepřesnost 
ceny objektu na základě absence některých konstrukcí v modelu. 
Procesní parametry jsou také určeny k propojení konstrukcí, které 
na sebe přímo navazují.

Založení zakázky a průběh oceňování
Pro zapisování datového standardu ke konstrukcím v modelu (v pro-
středí Revit) je určen plug-in, kterým se zápis dat provede. Datový 
standard se k dané konstrukci přiřadí na základě klasifikačního 
zatřídění. Prvním krokem pro ocenění modelu je založení zakázky 
a zaslání modelu do cloudu, tím je vytvořena první verze zakázky. 
V založené zakázce je možné stanovit přístupová práva pro jednotlivé 
účastníky a přiřadit jím různá oprávnění.

Verze a varianty
Každé průběžné odeslání informačního modelu na cloud se zapíše jako 
nová verze části zakázky. Ke každé verzi je možné udělat tzv. variantní 
řešení (varianty). Variantní řešení mají za úkol pohodlně a bez nutnosti 
zásahu v Revitu připravit podklady variant technologického řešení návrhu 
stavby. Je tak možno připravit podklady variant pro svislé konstrukce, 
technologie a skladby podlah či střech, výplní otvorů a tak dále. Vari-
anta odsouhlasená stavebníkem je sada poznámek a požadavků na 
projektanta a bude zaslána prostřednictvím emailu nebo interní zprávy 
v cloudu projektantovi jako podklad pro změnu projektové dokumentace. 
Následná nová verze bude tedy navazovat na zvolenou variantu.

Variantní řešení bylo do metodiky zakomponováno z důvodu 
možnosti změn, porovnání cen, životnosti a udržitelnosti konstrukce 
a časové náročnosti pro výstavbu.

Atypické výrobky a vlastní výrobky
V případě, že se jedná o atypický nebo konkrétní prvek (mohou 
to být například zařizovací předměty, svítidla, vzduchotechnic-
ké jednotky…), je zprvu definován KS a DS – na základě těchto 
informací jsou k danému prvku dosazeny obecné podmínky pro 
zabudování a pořízení. Daný prvek lze následně vybrat v cloudové 
aplikaci, kde je k dané konstrukci možno přiřadit výrobek z ceno-
vé soustavy RTS nebo ze své vlastní datové základny. Cloudová 
aplikace umožňuje zaslat poptávku na výrobce nebo dodavatele 
sortimentu, kde parametry a informace slouží jako podklad pro 
sestavení poptávkového dopisu.

Konstrukce, která se fyzicky v modelu nenachází 
Pro úplnost ceny a časové náročnosti výstavby je potřeba soupis 
konstrukcí doplnit o konstrukce, které se v modelu nenacházejí. 
Mohou to být například výkopy, povrchové úpravy nebo jiné ele-
menty, které nejsou vymodelované, ať už z důvodu rozpracovanosti 
projektové dokumentace, stupně projektové dokumentace nebo 
záměrného vynechání. První možností započítání těchto konstrukcí 
do ceny zakázky je použít procesní parametr a připočítat k existující 
konstrukci tu nevymodelovanou. Druhou možností je přidání kon-
strukce jako dalšího konstrukčního prvku včetně vyplnění parametrů 
v prostředí cloudu.

Vedlejší a ostatní náklady
Pro úplnost ceny je nutné do soupisu konstrukcí doplnit související 
vedlejší a ostatní náklady podle zadávacích a smluvních podmínek 
formou obdobnou jako u konstrukčních prvků. 

Přenos informací z cloudu do modelu
V případě, že stavebník požaduje u konstrukčních prvků doplnit 
negrafické informace o vytvořené údaje mimo prostředí Revit, je 
možné je exportovat do nativního prostředí – jedná se především 
o cenu, časovou náročnost výstavby, doplněné parametry, konkrétní 
výrobky a jiné. 

Výstup projektanta = soupis konstrukcí
Výstupem je soupis konstrukcí a BIM model. Soupis konstrukcí je 
součástí zadávací dokumentace a slouží jako podklad pro sestavení 
nabídkové ceny. Soupis konstrukcí je možné importovat do softwaru 
BUILDpower S a sestavit podrobný položkový rozpočet ve struktuře 
konstrukčních prvků. 

Následně je možné sestavit nabídkovou cenu k jednotlivým kon-
strukčním prvkům a tyto ceny exportovat do nabídkového soupisu.

Závěr
V této chvíli máme připravený klasifikační systém včetně datového 
standardu pro pozemní stavby. V průběhu března 2020 začneme 
s testováním na reálných stavebních projektech ve spolupráci 
s projektanty a zhotoviteli staveb. Průběžně doplňujeme klasifikační 
systém o prvky TZB a dopravních staveb. O získaných zkušenostech 
budeme informovat na webových stránkách RTS a v dalších článcích.

Ing. Tomáš Varmus
RTS, a.s.

www.rts.cz

Klasifikační systém podle RTS 
01 Zemní práce
02 Základové konstrukce
03 Svislé konstrukce
04 Vodorovné konstrukce
05 Střešní konstrukce
06 Povrchy vnitřních a vnějších konstrukcí
07 Výplně otvorů
08 Podlahové konstrukce
09 Instalace
10 Ostatní
11 Vnější úpravy a úpravy území

BIM
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Valné hromady oblastí ČKAIT v roce 2020
Oblasti ČKAIT, stejně jako každý rok, uspořádaly v průběhu ledna valné hromady. Jejich průběh byl obvyklý. 
Valnou hromadu ve Zlíně navštívil hejtman Jiří Čunek a představil stavbu krajské nemocnice. V Pardubicích 
komentoval hejtman Martin Netolický vývoj nového stavebního zákona a chystané změny. 

Letošní účast byla o něco nižší než v předchozích letech, celkem se 
účastnilo jen 1669 autorizovaných osob. V roce 2019 to bylo 1765 čle-
nů, přičemž v roce 2018 přijelo rozhodovat o společných věcech do-
konce 1800 inženýrů a techniků. Největší poměrnou účast na valných 
hromadách lze sledovat již tradičně u menších oblastí, v Pardubicích 
se jí účastnilo 9,85 % členů, v Českých Budějovicích 8,2 % a v Olomouci 
8 % členů. Naopak nejmenší poměrnou účast zaznamenaly opět již 
tradičně dvě největší oblasti – Brno 2,8 % a Praha 3,26 %. Průměrná 
účast na letošních valných hromadách činila 5,3 % členů.

Nejčastější téma diskuse
Na některých valných hromadách se uskutečnila velmi zajímavá dis-
kuse. Nejčastějšími tématy byly: otázka odpovědnosti autorizovaných 
osob a problematika nyní probíhající rekodifikace stavebního zákona.

Volby delegátů a nominace kandidátů
Valné hromady zvolily celkem 200 zástupců na Shromáždění dele-
gátů ČKAIT 2020. Počet delegátů podle oblastí ČKAIT je následující: 
63 Praha, 29 Brno, 18 Ostrava, 13 Hradec Králové, 11 České Budě-
jovice, 11 Ústí nad Labem, 10 Plzeň, 10 Olomouc, 9 Zlín, 7 Liberec, 
7 Pardubice, 6 Karlovy Vary a 6 Jihlava.

Většina oblastních valných hromad nominovala nebo alespoň 
vzala na vědomí kandidáty do orgánů ČKAIT, které bude letos 
volit shromáždění delegátů. Konečné návrhy kandidátů sestavo-
valy výbory oblastí. Některé oblasti nominovaly své zástupce jen 
do některých orgánů. 

Představenstvo schválilo seznam kandidátů do orgánů ČKAIT 
pro shromáždění delegátů podle návrhu oblastí, nikoho nedoplnilo, 
ani nevyškrtlo.

Účast na valných hromadách oblastí ČKAIT nebývá vysoká. V absolutních číslech se sejde vždy nejvíce členů nejpočetnější oblasti, tedy Prahy. 
Na obrázku jednání 336 autorizovaných osob v Kongresovém centru Praha 14. ledna  2020. (foto: oblast Praha)
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Kandidáti do představenstva 
23 nominací na 15 členů, nejsou zastoupeny dvě oblasti:  
Liberec a Hradec Králové
Brno – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA •  
Ing. František Mráz • Ing. Pavel Pejchal, CSc.
České Budějovice – Ing. František Hladík 
Jihlava – Ing. Karel Vaverka
Karlovy Vary – Ing. Martin Šafařík
Olomouc – Ing. Michal Majer
Ostrava – Ing. Petr Bura • Ing. Petr Dospiva, Ph.D. •  
Ing. Jindřich Pater • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Pardubice – Ing. Radim Loukota
Plzeň – Ing. Robert Špalek
Praha – Ing. Ladislav Bukovský •  
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. • prof. Ing. Karel Kabele, CSc. •  
Ing. Lubomír Keim, CSc. • Ing. Pavel Křeček, FEng. •  
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. • Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
Ústí nad Labem – Ing. Josef Filip, Ph.D. •  
Ing. Martin Mandík
Zlín – Ing. Věra Řehůřková

Kandidáti do dozorčí rady 
13 nominací na 9 členů, nejsou zastoupeny tři oblasti:  
České Budějovice, Pardubice a Olomouc
Brno – prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. •  
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 
Hradec Králové – Ing. Vlastimil Klazar
Jihlava – Ing. František Kavina
Karlovy Vary – Ing. Marek Jírovský
Liberec – Tomáš Brixi
Ostrava – Ing. Daniel Pieszka
Praha – prof. Ing. František Hrdlička, CSc. •  
Ing. Václav Novotný • Ing. Rudolf Ptáček
Plzeň – Ing. Petr Bureš
Ústí nad Labem – Mgr. Ing. David Jedinák
Zlín – Ing. Ladislav Smola

Kandidáti do stavovského soudu
16 nominací na 11 členů, nejsou zastoupeny čtyři oblasti:  
České Budějovice, Pardubice, Plzeň a Zlín
Brno – Ing. Pavel Kaderka • Ing. Miroslav Klos
Hradec Králové – Ing. Vítězslav Bezpalec
Jihlava – Ing. Arnošt Fabík
Karlovy Vary – Ing. Svatopluk Zídek •  
Ing. Michal Odvody
Liberec – Ing. Jaroslav Urban
Olomouc – Ing. Petr Staněk
Ostrava – Ing. Vlastimil Šmiřák
Praha – Ing. Karel Hegenbart • Ing. Jan Korbel •  
Ing. Richard Motyčka • Ing. Michal Sedláček, Ph.D. •  
Ing. Milan Skyva • Ing. Vladimíra Špačková
Ústí nad Labem – Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

Ing. Markéta Kohoutová
šéfredaktorka časopisu Z+i ČKAIT

I letos se má shromáždění delegátů konat v pražském hotelu Pyramida.

Odložené shromáždění delegátů
Vzhledem k tomu, že Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a následně 
karanténu z důvodu koronavirové pandemie, bylo letošní Shromáž-
dění delegátů ČKAIT odloženo. O odložení rozhodlo Představenstvo 
ČKAIT 16. března 2020.

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Komory. Delegátů je 
200 a jsou voleni valnými hromadami oblastí. Počet delegátů z jednotli-
vých oblastí stanovilo představenstvo Komory poměrně podle počtu čle-
nů na konci roku 2019. Shromáždění musí být svoláno představenstvem 
nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku po ukončení 
valných hromad oblastí. Úkoly shromáždění delegátů jsou zejména tyto:
• jedenkrát za tři roky volí z řádných členů přímou a tajnou volbou 

15 členů představenstva, 9 členů dozorčí rady a 11 členů stavovské-
ho soudu; členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává, 
přičemž souběh členství v těchto orgánech je nepřípustný;

• schvaluje řády Komory, zejména profesní a etický, organizační, 
disciplinární a smírčí, volební a jednací;

• schvaluje výši příspěvků členů Komory;
• schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech 

Komory;
• projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva, dozorčí 

rady, stavovského soudu, autorizační rady a zprávu o hospodaření;
• může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva;
• schvaluje rozpočet;
• usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování;
• může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit 

jejich pravomoci a odpovědnosti;
• schvaluje standardy výkonů a dokumentace.

Prodloužení funkčního období členů orgánů ČKAIT
Představenstvo ČKAIT, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu 
a odložení volebního shromáždění delegátů, požádalo zvolené dele-
gáty o hlasování per rollam o návrhu: Funkční období stávajících členů 
představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje 
o dobu trvající překážky bránicí řádnému svolání usnášeníschopného 
shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány.

K 25. březnu 2020 (konec tříletého funkčního období) hlasovalo 
179 delegátů z 200 a bez výjimky kladně.

VALNÉ HROMADY OBLASTÍ ČKAIT
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Brno řešilo odpovědnost projektantů
Na valnou hromadu oblasti Brno bylo pozváno 4714 autorizova-
ných osob, zúčastnilo se 135 (tj. 2,8 %). Konala se 23. ledna 2020 
v sále A Kongresového centra v areálu brněnského výstaviště. 

Valná hromada zvolila zástupce oblasti – 29 delegátů a pět ná-
hradníků na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Za úkol 
jim uložila projednat úkol pro Představenstvo ČKAIT, které by mělo 
vyjasnit platnou legislativu zodpovědnosti projektanta za dílo posta-
vené podle jeho projektu po dobu celé životnosti tohoto díla. Dále 
vzala na vědomí kandidáty do ústředních orgánů Komory do voleb, 
které proběhnou na shromáždění delegátů. Valná hromada uložila 
výboru oblasti Brno vyhodnotit usnesení valné hromady a plnit úkoly 
uložené tímto usnesením a zmocnila předsedu výboru oblasti prof. 
Ing. Aloise Maternu, CSc., MBA, k případnému výběru náhradníků za 
omluvené delegáty shromáždění delegátů. Usnesení VH je zveřejněno 
na webové stránce ČKAIT.

Z průběhu valné hromady
Valné hromadě předsedal prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, před-
seda brněnské oblasti, s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem. 
Z pozvaných čestných hostů se zúčastnili zástupci krajské a měst-

ské samosprávy a také akademické obce. Přivítali jsme mezi námi 
náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Martina Malečka, 
dále náměstka primátorky města Brna Ing. Olivera Pospíšila a radního 
města Brna RNDr. Filipa Chvátala. VUT v Brně zastupoval děkan sta-
vební fakulty prof. Miroslav Bajer a Střední odbornou školu stavební 
ředitel Ing. Jan Hobža. Dále se účastnili kpt. Ing. Petr Příkaský za 
Hasičský záchranný sbor JmK; Ing. Jiří Kulas, jednatel pojišťovacího 
makléře firmy GrECo; Ing. Radoslav Holý, zástupce Českého svazu 
stavebních inženýrů Brno. Čestnými hosty naší valné hromady byli 
také předsedové oblastí z Vysočiny Ing. Karel Vaverka, z Pardubic 
Ing. Radim Loukota, z Prahy Ing. Ladislav Bukovský a místopředseda 
ČKAIT Ing. Jindřich Pater. Ve vystoupení hostů pozdravili naši valnou 
hromadu jmenovaní zástupci samosprávy a vysokých škol. 

Oblast plně využila stanovený rozpočet
Valná hromada schválila zprávu o činnosti brněnské oblasti ČKAIT za 
rok 2019. Všichni účastníci valné hromady obdrželi tištěnou zprávu 
a ve svém vystoupení ji slovně doplnil předseda oblasti prof. Alois 
Materna. V loňském roce bylo uspořádáno několik odborných akcí pro 
členy ČKAIT včetně odborných přednášek a seminářů. Kromě toho se 
brněnská oblast stará o budovu ČKAIT v Brně a zajišťuje její údržbu, 
opravy a také pronájmy bytů. V Brně je i Zkušební místo ČKAIT, které 
organizuje autorizační zkoušky ve spolupráci s brněnskou pobočkou 
ČSSI. Na závěr svého vystoupení Ing. Materna sdělil plány oblasti pro 
rok 2020. Hospodaření brněnské oblasti v roce 2019 mírně překročilo 
limity stanovené rozpočtem ČKAIT. 

K celoživotní odpovědnosti projektanta
V diskusi z řad účastníků valné hromady, členů ČKAIT, zazněly dotazy 
a poznatky z činnosti ČKAIT a také úkol pro delegáty shromáždění 
delegátů v Praze 28. března 2020 – předložit k projednání odborný 
rozbor zákonných ustanovení týkajících se odpovědnosti projektanta 
za svoje dílo po dobu celé životnosti stavby, vybudované podle jeho 
projektu. Závěry diskuse se objevily v usnesení valné hromady.

Ing. František Mráz
místopředseda ČKAIT

Setkání členů se zástupci pojišťovny v předsálí Kongresového centra na brněn-
ském výstavišti (foto: Ing. Alena Kozáková)

České Budějovice vyzvaly ke spolupráci
Na valnou hromadu oblasti České Budějovice bylo pozváno 
1779  autorizovaných osob, zúčastnilo se 147 (tj. 8,2 %). Valná 
hromada oblasti se konala 15. ledna 2020 opět v Clarion Congress 
Hotelu České Budějovice.

Valná hromada České Budějovice zvolila 11 delegátů a tři ná-
hradníky oblasti na shromáždění delegátů, schválila zprávu o činnosti 
výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2019, ale i plán 
činnosti oblasti na rok 2020. Usnesení VH je zveřejněno na webové 
stránce ČKAIT.

Zpráva o činnosti
Ze zprávy předsedy oblasti o činnosti výboru a OK vyplynulo, že v rámci 
celoživotního vzdělávání bylo v roce 2019 zorganizováno 17 akcí pro 389 

účastníků. Z toho bylo devět seminářů (174 účastníků), sedm exkurzí 
a výstav (54 účastníků) a jedna firemní prezentace (161 účastníků). 

V plánu činnosti na rok 2020 se oblast zaměří v rámci celoživot-
ního vzdělávání na semináře, odborné exkurze, adventní setkání a vy-
dávání Zpravodaje s konkrétní náplní a termíny seminářů. Konkrétně 
pro 1. pololetí 2020 byly ve spolupráci s partnery oblasti připraveny 
tyto akce: Co je nutné pro úspěch BIM projektu, Stavební veletrh 
Brno, Veletrh úspor energií WELS, Technický dozor stavebníka – jeho 
postavení a úloha, Dřevostavby Volyně, Povinnosti a odpovědnost 
AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané 
právní předpisy, Novinky v oblasti PBS. V této souvislosti zazněla 
opět výzva všem autorizovaným osobám v oblasti s žádostí o aktivní 
spolupráci s výborem oblastní kanceláře a aktivy ČKAIT.
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Předseda oblasti se dále věnoval činnosti se spolupracujícími 
organizacemi, k nimž patří zejména: Krajský úřad Jihočeského kraje, 
Statutární město České Budějovice, Kammer der ZiviltechnikerInnen 
| ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg, 
oblastní pobočka ČSSI České Budějovice, Česká vodohospodářská 
společnost ČSSI, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hasičský záchran-
ný sbor Jihočeského kraje, Energy Centre České Budějovice, Vysoká 
škola technická a ekonomická České Budějovice, SPŠ stavební České 
Budějovice, SPŠ+VOŠ Volyně, SOU a SOŠ Písek. Velice si ceníme toho, 
že zástupci těchto organizací se jednání naší VH zúčastnili a ve svých 
diskusních příspěvcích velice dobře hodnotí vzájemnou spolupráci. 

Z vystoupení hostů
Předseda Představenstva ČKAIT Ing. Pavel Křeček se ve svém vy-
stoupení zaměřil na ekonomickou situaci Komory, vztah Kanceláře 
Komory k oblastem, spolupráci s partnerskými organizacemi, a tyto 
činnosti hodnotil jako velice dobré. Část svého vystoupení věnoval 
rekodifikaci stavebního práva připravovaného MMR ČR. Pro zdařilý 
průběh procesu a případných našich připomínek je třeba aktivity 
všech autorizovaných osob.

Ze zprávy dozorčí rady vyplynulo, že v práci oblasti nebyly 
shledány žádné nedostatky.

Z vystoupení hostů i diskuse vyplynulo, že vzájemná spolupráce 
s ČKAIT je nutná a prospěšná.

V předsálí měli naši členové jako vždy možnost seznámit se 
s propagačními materiály firem PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. 
Horní Počernice a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – 
divize Weber, ECČB a GrECo JLT. 

Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

Hlasování členů oblasti České Budějovice (foto: oblast České Budějovice)

Hradec Králové tradičně kritický
Na 27. valnou hromadu oblasti Hradec Králové bylo pozváno 2023 
autorizovaných osob, zúčastnilo se 119 (tj. 5,88 %). Konala se 7. ledna 
2020 v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové.

Valná hromada oblasti Hradec Králové zvolila 13 delegátů 
a tři náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT. Delegáti mají 
hlasovat ve věcech projednávaných na VH v souladu s většinovým 
rozhodnutím VH, o ostatních věcech v souladu s cíli a úkoly Komory. 
Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2019, návrh plánu 
činnosti OK ČKAIT pro 1. pololetí roku 2020 a zprávu dozorčí rady 
o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2019. Valná hromada 
dále vzala na vědomí informace o práci představenstva a ostatních 
orgánů Komory v roce 2019 a výhledu na rok 2020, informace 
o vnitřních záležitostech komor a návrh výboru oblasti na kandidáty 
do orgánů Komory – Ing. Vítězslav Bezpalec do stavovského soudu 
a Ing. Vlastimil Klazar do dozorčí rady. Valná hromada uložila vý-
boru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2020, aby se 
aktivně podílel na 17. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba 
roku Královéhradeckého kraje 2020, aby pokračoval ve spolupráci 
s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci Smlouvy o společném provozování 
Informačního centra stavebnictví Hradec Králové.

Účast na valné hromadě versus dotazníkový průzkum
Účast 5,88 % znamená, že valná hromada není to, co by členy oblasti 
zajímalo. Co však výbor oblasti potěšilo, byla účast členů oblasti 
na dotazníkovém průzkumu o činnosti Komory, kterou původně 
připravila pro své členy olomoucká oblast a královéhradecká oblast 
posléze převzala. Tam byla účast členů oblasti mnohem vyšší – 
21,58 %. I z odpovědí je vidět, že dotazníkový průzkum oslovil jinou 

skupinu členů než tu, která se účastní valné hromady. Svědčí o tom 
podstatně více připomínek k činnosti Komory, než se objevuje na 
valných hromadách nebo v jejich zákulisích. Dotazníkovému průzku-
mu věnoval část své zprávy i předseda oblasti. Snažil se odpovědět 
na část připomínek od členů oblasti označených zpracovatelem 
dotazníku jako „kritika“ a při svých odpovědích vycházel z toho, že 
kritické připomínky jsou vedeny jak na činnost v oblasti a činnost 
výboru oblasti, tak mají vztah i k celé Komoře. Přitom zároveň 
slíbil, že k ostatním připomínkám a námětům se vrátí na jednáních 
výboru oblasti a s odpověďmi seznámí členy oblasti ve Zpravodaji. 
Na tuto část zprávy reagoval ve svém vystoupení ředitel kanceláře 
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., zjednodušeným prohlášením, že předseda 
výboru oblasti si svoji práci lakuje narůžovo a vše co dělá Praha lakuje 
načerno a o kritice do vlastních řad z dotazníkového průzkumu se 
nezmiňuje. Musím pana ředitele kanceláře ubezpečit, že tomu tak 
není, že kritické připomínky jsou i v jiných částech dotazníkového 
průzkumu a že výbor oblasti se určitě k odpovědím dostane.

Rekodifikace ano, ale...
Pojem rekodifikace stavebního práva se objevoval v mnoha příspěv-
cích – Ing. Milana Pacáka, vedoucího odboru územního plánování 
a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (připo-
mněl též 38 let své práce na stavebních zákonech a vyhláškách), 
ve zprávě o činnosti výboru oblasti za rok 2019 přednesené za 
indisponovaného předsedu oblasti Ing. Milana Havlištu Ing. Vladimí-
rem Mazurou, v příspěvku předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka a též 
v příspěvku ředitele Kanceláře Ing. Radka Hnízdila, Ph.D. Všichni 
měli stejný názor – rekodifikaci ano, ale…
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Přítomní na valné hromadě byli informováni od pana 
Ing. Bc.  Jiřího Bláhy, náměstka primátora města Hradec Králové, 
o přípravě modernizace sportovního stadionu v Hradci Králové. Od 
pana Ing. Andrzeje Pawlowského z Dolnoslezské komory polských 
stavebních inženýrů se sídlem ve Wroclavi si vyslechli krátké zhod-
nocení stavu příhraniční spolupráce s moudrem, že politici nerozumí 

stavebnímu právu a svojí činností jen komplikují výstavbu. Pak ná-
sledovalo vystoupení Ing. Vladimíra Mazury ke Stavbě roku Králové-
hradeckého kraje, Ing. Jiřího Hájka k odborným exkurzím pořádaným 
pod hlavičkou ČSSI a Ing. Bořivoje Málka k mladým vynálezcům. 
Poté přišla na řadu volba delegátů a náhradníků na shromáždění 
delegátů, představení projektu studentů královéhradecké stavební 
průmyslovky a závěrečné usnesení.

Na úplný závěr jen několik citací z příspěvků  
(volně parafrázováno)
Ing. Křeček: … vypadá to, že stávající vedení Komory nic nedělá a až 
přijdou mladší, bude to najednou jiné…
… autorizované osoby budou se špatným zákonem pracovat stále, 
ale stvořitelé politici již tady nebudou…
Ing. Pacák: … slib voličům byl dán a sliby se plní… (k rekodifikaci)
… neotřelé přístupy k rekodifikaci – automatické povolení, technické 
požadavky na výstavbu respektovat přiměřeně…
… dojde k vysídlení úředníků na nejvyšší stavební úřad…
… připomínky k návrhu zákona odmítnuty konstatováním, že „Vaše 
požadavky jsou v rozporu s věcným záměrem zákona schváleného 
vládou“, zapomeňte…

Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové

Účastníci valné hromady v sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové 
(foto: Ing. Jiří Vejvoda)

Jihlava se obává problémů způsobených novým stavebním zákonem
Na valnou hromadu oblasti Jihlava bylo pozváno 1004 autorizova-
ných osob, zúčastnilo se 60 členů (tj. 6 %). Uskutečnila se ve čtvrtek 
8. ledna 2020 v gotickém sále radnice města Jihlava. 

Valná hromada v Jihlavě zvolila šest delegátů a tři náhrad-
níky oblasti na Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Schválila 
nominace tří členů oblasti do orgánů ČKAIT. Schválila zprávu 
o činnosti výboru oblasti za rok 2019 a plán činnosti výboru 
oblasti na rok 2020. Vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT 
Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2019 a zprávu dozorčí 
rady. Výboru oblasti uložila zajistit plnění plánu činnosti výboru 
oblasti na rok 2020.

Jedno razítko, jedno povolení a ...  
potom dlouhý soud
Po celou dobu uplynulého roku se intenzivně pracovalo na rekodifi-
kaci stavebního práva. Protože stavební zákon je slabikář stavbařů, 
sluší se podat k tomuto tématu komentář. Koncem roku 2018 Hos-
podářská komora ČR předložila Věcný záměr rekodifikace veřejného 
stavebního práva. První polovina loňského roku padla na projed-
návání tezí nového stavebního zákona. Zásadní většina námětů, 
podnětů a připomínek z řad odborné veřejnosti, ale také vládních 
institucí však nebyla akceptována a zahrnuta do paragrafového 
znění zákona. Dne 25. listopadu 2019 v odpoledních hodinách jsme 
poprvé dostali k dispozici paragrafové znění stavebního zákona. 
Neobsahovalo takřka nic z toho, co jsme navrhovali. Nemůžeme se 
smířit s návrhy na výrazné zjednodušení projektové dokumentace, 
předkládané pro povolovací řízení nebo s naprostou rezignací na 
kontrolu dokumentací pro provedení stavby a na vlastní provedení 

stavby. Nemůžeme souhlasit s tím, že mnoho druhů staveb bude 
navrhovat absolvent střední školy s minimální praxí. Nepřiměřené 
snížení kontroly a přezkumných procesů povede k přímo likvidační 
míře odpovědnosti autorizovaných osob na úrovni projektanta 
nebo stavbyvedoucího. Tento trend povede také k tomu, že se 
velmi navýší potřeba soudů při řešení sporů a hledání viníků. Je 
snadné pochopit, v čí prospěch to bude. Rozhodně to nebude ani 
urychlení, ani zkvalitnění povolování a provádění staveb. Nelze 
vyloučit toto povolovací schéma – jedno povolení, jedno razítko 
a potom soud. Nelze napsat a prosadit nový stavební zákon jako 
firemní směrnici přesto, že nejvyšší vedení naší země je o tom 
stále přesvědčeno a v tomto smyslu také koná. Složitost a mnoho-
vrstevnost povolování staveb, která vznikla evolucí stávajících 
legislativních procesů, je nutno zjednodušit postupně. Přeskupit 
kompetence zásadní revizí kompetenčního zákona, snížit počet 
dotčených orgánů, zmenšit variabilnost povolovacích procesů, 
digitalizovat v maximální možné míře projektové podklady, projekty 
a povolovací procesy, nastavit efektivní kontrolní procesy pomocí 
oprávněných osob (čímž se sníží společenské i ekonomické riziko 
povolování i provádění staveb), to jsou některé z činností, které je 
nutno okamžitě, ale postupně realizovat.

Stavba Vysočiny
Oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořada-
telem soutěže Stavba Vysočiny. Udělení cen Stavba Vysočiny pro-
běhlo loni v Ledči nad Sázavou. Cenu Stavba Vysočiny v roce 2019 
získaly tři stavby. Byly to obnova pivovaru v Kamenici nad Lipou, 
rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě a dostavba 
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areálu průmyslové školy v Třebíči. Na místě zdemolované třípod-
lažní ocelové budovy školy, plné azbestu, vznikla moderní budova, 
která doplnila komplex budov největší střední školy na Vysočině. 
Cenu ČKAIT v roce 2019 získala stavba Nové sídlo společnosti 
ADOZ v Bystřici nad Pernštejnem.

Celoživotní vzdělávání
Nejočekávanějším seminářem tohoto roku byl seminář, který po-
řádáme každý druhý rok a který je setkáním s dotčenými orgány, 
správci sítí a zástupci vybraných odborů krajského úřadu. Naplněný 
sál krajského zastupitelstva byl dokladem, že o toto setkávání je 
nebývalý zájem. Nebylo divu, že již při prvním vystoupení se rozvinula 
debata o rekodifikaci stavebního práva a toto téma jednoznačně 
dominovalo celému semináři. Bylo velmi zajímavé a poučné zachytit 
názory účastníků.

Seminář Stav lesů v ČR a dřevostavby konstatoval stav, ve kte-
rém se nachází náš lesní fond v současné době, a nastínil perspektivy 
jeho vývoje. Stav našich lesů je tragický, je zapříčiněn nemoudrým 
hospodařením našich dědů a pradědů, nepopíratelnými klimatickými 
změnami a také neschopností našich současníků operativně řešit 
dramatickou situaci. Lapidárně řečeno: soutěžíme, kdo bude těžit, od-
voláváme se, ÚOHS má také své termíny a lýkožrout smrkový maká.

Doc. Ing. Tomáš Vrška z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
University v Brně v závěru svého vystoupení nastínil perspektivy vý-
voje klimatu ve střední Evropě v příštích padesáti letech. Nezávidím 
svým snad budoucím pravnoučatům.

Program seminářů byl bohatý, zde jsou uvedena některá další 
témata: Dopravní stavby z pohledu projektanta, stavbyvedoucího 
a stavebního dozoru; Aplikace BIM v praxi projektanta; Smluvní vztahy 
ve výstavbě; Domy s téměř nulovou spotřebou energie a HELUZ; 
Řízení stavby z pohledu stavbyvedoucího.

Účast na jednotlivých seminářích se pohybovala od 50 do 80 po-
sluchačů, považujeme ji za dobrou. Témata seminářů jsme volili 
na základě aktuální situace a potřeb. Zejména semináře týkající se 
dopravních staveb, dozorování staveb nebo vad a poruch staveb 
byly velmi dobře navštívené a z diskusí vyplynulo, že témata byla 
aktuální a potřebná.

Z konference o památkách
V Havlíčkově Brodě proběhl ve dnech 21.–22. května 2019 již pátý 
ročník konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném 
dialogu. Ústředním tématem konference byl Vizuální smog, který 
trápí mnohá naše města i vesnice. 

Hlavním tématem příštího ročníku konference, která proběhne 
rovněž v Havlíčkově Brodě, bude Problematika staveb na našem 
venkově. 

Odborná exkurze do Aspernu
Několik dní strávených na cestě po Rakousku bylo velkou inspirací 
k naší práci. Na východě hlavního města Rakouska se na městských 
a státních pozemcích v prostoru bývalého letiště začala v roce 2009 
stavět moderní chytrá čtvrť Aspern Seestadt. Po svém dokončení 
v roce 2028 by měla pojmout více než dvacet tisíc obyvatel. Nejde 
o soukromou developerskou výstavbu, vše se děje pod bedlivým 
dozorem městských orgánů. Důležitou vizí nové městské části, 
která vzniká na 240 hektarech, bylo to, aby to její obyvatelé měli 

všude blízko – do práce, do obchodu, na procházku, relaxaci u je-
zera, k městské hromadné dopravě. Soukromá auta jsou v plánu 
čtvrti odsunuta na vedlejší kolej do vyhrazených podzemních 
garáží. V první fázi do roku 2017 vznikly obytné domy, školní 
koleje, vysoká škola nebo domov důchodců. Další fáze s sebou 
přináší stavbu školky, knihovny a dalších budov. Koleje pro tři 
stovky studentů pojmenované jako Green House jsou projekto-
vány jako pasivní budovy, navíc vybavené fotovoltaickými panely 
na střeše. Nízkoenergetická náročnost je vyžadována u všech 
realizovaných i uvažovaných budov v nové čtvrti. Kancelářské 
budovy jsou vybaveny vzduchotěsným pláštěm budovy, trojitými 
skly a čtvrtmetrovou izolací. Automaticky ovládané žaluzie zajistí 
optimální přísun světla a také tepla. Na konstrukcích se vyjímají 
fotovoltaické panely, větrání budov je automatické podle pokynů 
čidel oxidu uhličitého. Návštěva Aspernu pro nás byla velmi inspi-
rující hlavně tím, že nás provázel kolega projektant, jehož ateliér 
zde několik staveb navrhoval. 

Slovo závěrem
Uplynul rok 2019, druhý rok přípravy nového stavebního zákona, 
rok dalších slibů o provádění oprav dálnice D1, budování dalších 
dálnic a ostatních dopravních staveb. Také rok, kdy staveb-
nictví nebylo schopno z kapacitních důvodů plnit požadavky 
stavebníků. 

Letošní Shromáždění delegátů ČKAIT bude volební. Nově 
zvolené Představenstvo ČKAIT dostane do vínku v rámci usnesení 
shromáždění mnoho velkých a zásadních úkolů. Největším bude 
úkol prosadit nový funkční a kvalitní stavební zákon, který neohrozí 
ČKAIT a zejména jeho členy. Dalším úkolem bude digitalizace po-
volovacích procesů nebo například rozhodnutí o dostavbě budovy 
ČKAIT v Praze.

Závěr zprávy patří oprávněně poděkování. Děkuji kolegyním 
a kolegům z výboru oblasti, naší tajemnici Lence Zemanové, našim 
smluvním partnerům a v neposlední řadě vám, aktivním členům naší 
oblasti. Bez vás by naše komora nebyla…

Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti ČKAIT Jihlava 

Valná hromada oblasti Jihlava se tradičně koná v gotickém sále radnice. 
(foto: oblast Jihlava)
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Karlovy Vary se zaměřují na konference
Na valnou hromadu oblasti Karlovy Vary bylo pozváno všech 893 
autorizovaných osob, zúčastnilo se 59 členů (tj. 6,61 %) a 11 hostů. 
Jednání se uskutečnilo v úterý 28. ledna 2020 tradičně ve spole-
čenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary. 

Valná hromada oblasti Karlovy Vary zvolila šest delegátů 
a tři náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. 
Schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře 
ČKAIT za rok 2019, plán činnosti OK ČKAIT na rok 2020, zprávu 
dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2019, kandidáty 
do orgánů ČKAIT. Vzala na vědomí informace místopředsedy 
Komory Ing.  Roberta Špalka o hlavních splněných úkolech v roce 
2019 a výhledu na rok 2020, dále informace o předběžných 
předpokládaných výsledcích hospodaření Komory za rok 2019, 
návrh zásad rozpočtu hospodaření Komory na rok 2020, který 
bude předložen ke schválení shromáždění delegátů, informa-
ce o  jmenovitých úkolech, které budou zajišťovány Komorou 
v roce 2020. Valná hromada uložila delegátům podpořit hlavní 
úkoly činnosti ČKAIT a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020, 
sestaveného v duchu zásad přednesených na valné hromadě. 
Výboru oblasti Karlovy Vary uložila zajištění navrženého plánu 
činnosti pro rok 2020. 

Zpráva o činnosti oblasti
Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že veš-
keré úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2019 byly beze zbytku 
splněny. Počet členů OK ČKAIT v Karlových Varech dosáhl počtu 
893 členů, bylo přijato celkem 20 žádostí o autorizace. Zasedání vý-
boru se konala pravidelně jedenkrát měsíčně a informace o průběhu 
jednání byly zveřejňovány na webových stránkách oblasti. Pokračoval 
prodej publikací Informačního centra ČKAIT, kterých bylo prodáno 
celkem za 32 652 Kč, což představuje tržbu 36,56 Kč na jednoho 
člena oblasti Karlovy Vary. Kancelář zajišťovala i práci sekretariátu 
24. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 
na téma Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu, která se 

opět uskutečnila v Chebu. Uskutečnily se všechny akce vzdělávání 
členů Komory. Celkem bylo uspořádáno 11 akcí, kterých se zúčast-
nilo celkem 379 členů ČKAIT a dalších 30 účastníků z řad nečlenů 
ČKAIT. Průměrná účast na jednu akci byla 34 členů, což činí 3,81 % 
členské základny. 

Ve dnech 22.–25. srpna se v Prešově uskutečnilo setkání Malé 
V4 za účasti 10členné delegace z ČR (Karlovy Vary + Ostrava), 
11členné delegace ze Slovenska (Trnava + Košice), 10členné dele-
gace z Maďarska (Miskolc) a 10členné delegace z Polska (Krakov). 
V pořadí 26. adventní setkání inženýrů a techniků Karlovarského 
kraje se uskutečnilo 7. prosince 2019 v Kynšperku nad Ohří ve 
spolupráci s městem Kynšperk nad Ohří, Kynšperským pivovarem, 
Rotary Clubem Karlovy Vary a firmou PELANT za mimořádného zájmu 
celkem 141 účastníků. Spolupráce se středními školami pokračovala 
v tradiční podobě, a to zejména se SPŠS a OA Kadaň. 

Úkoly na rok 2020
Pro tento rok byly stanoveny následující základní úkoly:
• Plnit i v roce 2020 jednotlivé úkoly vyplývající ze smlouvy s HZS ČR 

Karlovarského kraje.
• Pokračovat ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje a s ve-

dením města Cheb a Karlovy Vary v souvislosti s předpokládaným 
převzetím záštity nad 25. ročníkem mezinárodní konference Měst-
ské inženýrství Karlovarsko 2020 na téma Město a světlo, která se 
uskuteční 19. června 2020. 

• Zajišťovat pravidelně jedenkrát měsíčně (s výjimkou prázdnin) semi-
nář v okruhu B systému celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT. 
Do systému celoživotního vzdělávání zařadit i 25. ročník konference 
Městské inženýrství Karlovarsko 2020 na téma Město a světlo, 
podílet se na přípravě 24. ročníku Soutěže studentů 3. ročníků 
středních odborných škol a soutěže o nejlepší studentský projekt 
roku. Finanční podporu pořádání soutěže pro rok 2020 poskytlo 
v plánu rozpočtu i pro rok 2020 Představenstvo ČKAIT. Odborným 
garantem soutěže je OP ČSSI Karlovy Vary.

• Podílet se na přípravě a průběhu soutěže Stavby Karlovarského 
kraje 2020 ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIA – 
 Krajské rady výstavby Karlovarského kraje. Garantem soutěže je 
RSS Karlovy Vary.

• Podílet se na výběru místa a přípravě 27. ročníku tradičního 
 Adventního setkání v prosinci 2020. Záměrem je uspořádání tohoto 
setkání na zajímavém místě. Místem konání by mohl být například 
zámek Ostrov.

• Podílet se ve spolupráci s RSS a OP ČSSI na přípravě slavnostního 
večera s vyhlášením ceny 20. ročníku Stavby Karlovarského kraje, 
vítězů studentské soutěže, vyhlášením projektanta a stavbyve-
doucího roku 2020 a Osobnosti stavitelství Karlovarského kraje 
pro rok 2020.

Z vystoupení hostů
Mezi hosty VH byli představitelé odborných škol a partnerských 
institucí. Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali 
Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS ČR; Ing. Jaroslav Kor-
belář, předseda oblastní pobočky ČSSI. Valné hromady se zúčastnili 
i představitelé středních škol PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel Střední 

Ing. Robert Špalek diskutuje s Ing. Radkem Tomanem, členem OK, autorizace 
v oboru Mosty a inženýrské konstrukce. (foto: Jan Borecký)
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průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň; Ing. Jan 
Kümmel, zástupce ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy 
Vary. Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady 
místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a ředitel Kanceláře ČKAIT 
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. 

K významným vystoupením hostů na valné hromadě patřil projev 
Ing. Anny Vláškové, která zde oficiálně vyhlásila 20. ročník soutěže 
Stavby Karlovarského kraje. Dále informovala, že v rámci Dnů stavi-
telství a architektury Karlovarského kraje se ve dnech 18.–20. června 
2020 uskuteční také 25. mezinárodní konference Městské inženýrství 
Karlovarsko 2020 tentokrát na téma Město a světlo. Dále proběhne 
již 24. ročník Soutěže studentů 3. ročníků SPŠS. Vyvrcholením Dnů 
stavitelství a architektury Karlovarského kraje bude společenský 
večer, kde budou vyhodnoceny jednotlivé akce a zároveň budou 
vyhlášeni vítězové a předána ocenění. I letos bude udělena Cena 
ČKAIT pro stavbyvedoucího a projektanta roku 2020 a udělena cena 
Osobnost stavitelství Karlovarského kraje 2020. Svoji cenu předá 
rovněž časopis Stavebnictví.

PaedDr. Zdeněk Hrdina z kadaňské průmyslovky ocenil spolu-
práci s OK ČKAIT Karlovy Vary, ke které tradičně patří účast zástupců 
ČKAIT jako přísedících u maturit, aktivní účast zástupců OK ČKAIT 
Karlovy Vary a OP ČSSI Karlovy Vary na Dnech stavitelství a architek-
tury na SPŠS a OA v Kadani, pořádání regionální soutěže studentů 
SPŠS českého severozápadu i spolupráce zástupců ČKAIT na akcích 
spojených se spoluprací školy s Inženýrskou komorou Thüringen, jako 
například účast studentů z Kadaně na soutěži středních škol v Erfurtu 
nebo soutěž o řešení prostoru vzniklém po industriálním objektu.

V průběhu závěrečného rautu proběhla neformální beseda 
účastníků valné hromady s hosty i vedením Komory. K osvědčenému 
zpestření přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2019 patřilo promí-
tání snímků tentokrát z 26. adventního setkání v Kynšperku nad Ohří, 
z průběhu 24. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 
a z konference Inženýrské problémy obnovy památek v Teplé. 

Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Liberec diskutoval o digitalizaci stavebního řízení
Na valnou hromadu oblasti Liberec bylo pozváno 1037 autorizo-
vaných osob, z nich se zúčastnilo 68 členů (tj. 6,6 %). Konala se 
30. ledna 2020 v budově KÚ Libereckého kraje v Liberci.

Valná hromada zvolila sedm delegátů a dva náhradníky na Shro-
máždění delegátů ČKAIT. Dále navrhla jednoho zástupce oblasti do 
Dozorčí komise ČKAIT a jednoho kandidáta do Stavovského soudu 
ČKAIT. Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti 
a oblastní kanceláře Liberec za rok 2019 a plán činnosti výboru 
oblasti Liberec na rok 2020.

Valná hromada uložila výboru oblasti Liberec zajistit plnění 
schváleného plánu činnosti pro rok 2020 a projednat na následující 
výborové schůzi témata diskusních příspěvků z této valné hromady.

Výběr z diskuse a zajímavých vystoupení hostů
Ing. Jaroslav Urban hovořil o kvalitě projektových prací předkláda-
ných stavebnímu úřadu. Dále promluvil o absolutní pasivitě k výzvě 
o diskusi, kterou zveřejnil v roce 2016. Vyzýval k diskusi o digitalizaci, 
o předávání projektové dokumentace na CD v pdf. Zdůraznil nutnost 
kontroly staveniště, na stavbě musí být stavbyvedoucí a stavební 
deník. Akce Eliška 2020 má být motivací slušných. Zlá reklama libe-
reckého stavebnictví je dítě politiků, změna bude běh na dlouhou trať.
Ing. Jiří Rozkovec řekl, že Liberec je Palermo, kvalita stavebnictví 
je zde špatná.
Ing. Radek Hnízdil hovořil o vydání Almanachu ČKAIT k 25 letům 
činnosti, o vytváření nových webových stránek ČKAIT, o novém řešení 
systému PROFESIS.
Ing. Petr Rálek se ptal na vinu projektantů haly v České Třebové.
Ing. Svoboda položil přítomným otázku, proč je na valné hromadě 
málo mladých stavařů, a jak získat mladé lidi.
Petr Keller uvedl, že nový stavební zákon odstraní zaplevelení stavebnictví.

Zpráva o činnosti oblasti 
Oblast měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2019 v celko-
vé výši 1,314 mil. Kč. Podle výsledků k dnešnímu dni bylo čerpáno 1,337 

mil. Kč. Na režii oblasti bylo určeno 916 tis. Kč a čerpáno 975 tis. Kč 
a na odborné činnosti bylo určeno 398 tis. Kč a čerpáno 361 tis. Kč.

Oblast Liberec uspořádala v roce 2019 celkem sedm odborných 
seminářů pro 165 účastníků. Semináře se konaly na téma vnitřní 
rozvody vody, pojištění profesní odpovědnosti, biologická napadení 
fasád a ochrana před nimi, současný stav navrhování konstrukcí 
z přírodního kamene, požární bezpečnost staveb, rychlý, efektivní 
a bezpečný způsob návrhu a realizace budov, okružní křižovatky 
v ČR 1998–2018.

Ke kontrole činnosti autorizovaných osob formou kontroly 
deníků autorizovaných osob v rámci uplynulého roku bylo vyzváno 
30 osob, dostavilo se pouze 11 osob. Tím se nám nepodařilo naplnit 
10% hranici z autorizovaných osob oblasti.

Oblastní kancelář se též zajímá o regulativy stavění v oblasti Lužic-
kých, Jizerských hor a Krkonoš, ve vazbě na projekty záchrany kulturního 
dědictví i o nové technologie umožňující revitalizaci stávajících objektů 
a staveb. Máme zájem rozšířit povědomost o významných stavbách 
v oblasti. Chtěli bychom využít i toho, že řadu významných staveb má 
značná část našich členů ve své profesní paměti. Spolupracujeme se 
Sdružením pro rozvoj Libereckého kraje, které je součástí struktury 
Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Zajímáme se i o další formy 
spolupráce v poradních orgánech kraje.

Podařilo se nám plnit všechny úkoly vytčené valnou hromadou 
oblasti v roce 2019. Bohužel výsledek nebyl vždy kladný. Jako 
například dvě exkurze zrušené pro nezájem či stále nízká účast na 
kontrolách autorizovaných osob. K pozitivům patří rekordní účast 
v soutěži stavba roku kraje a byť i malé rozšíření spolupracujících 
osob s výborem oblasti.  

Cíle pro rok 2020 jsou následující:
• Pokračovat ve vzájemné spolupráci na projektech celoživotního vzdě-

lávání partnerských organizací v oblasti v rámci uzavřených smluv.
• V rámci CŽV provést některé akce i mimo Liberec ve spádových 

oblastech kraje.
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• Vyhodnotit významné stavební počiny ve stavebnictví v Libereckém 
kraji v roce 2020.

• Spolupracovat s odbornými školami v oblasti, podpora student-
ských soutěží.

• Spolupracovat s ostatními organizacemi na šestnáctém ročníku 
soutěže Stavba roku Libereckého kraje.

• Spolupracovat s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI 
v rámci uzavřené dohody v oblastech působnosti Komory.

• Uzavřít podpisem písemnou dohodu o spolupráci s krajem.
• Vykomunikovat možnosti spolupráce s polskou komorou –  

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – v těsné spo-
lupráci s ČSSI Liberec.

• Podporovat odborné exkurze a zájezdy organizované ve spolupráci 
s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI.

• Udělat vše pro podporu bezproblémového rozběhu poslední fáze 
EET v rámci ČKAIT.

• Spolupracovat v rámci své působnosti ve Sdružení pro rozvoj 
Libereckého kraje.

V letošním roce bychom chtěli přitáhnout k malé skupince aktivních 
spolupracovníků další, kteří by nám pomohli naplňovat stanovené cíle 
a dále rozvíjet naši činnost v oblasti. Také doufáme ve vyšší účast 
na akcích, které připravujeme. 

Prestiž Komory vytváříme my všichni svým chováním na všech 
úrovních své činnosti! Pokud máte pocit, že k tomu máte co sdělit, 
těšíme se na vás v naší oblastní kanceláři. 

Ing. Karel Urban
předseda oblasti ČKAIT Liberec

Na všech valných hromadách oblastí ČKAIT jsou prodávány odborné  publikace. 
(foto: Jan Borecký)

Olomouc připravila úspěšnou dotazníkovou anketu
Na valnou hromadu oblasti Olomouc bylo pozváno 1562 autorizo-
vaných osob, z nich se zúčastnilo 125 členů (tj. 8 %). Konala se 
20. ledna 2020 v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci.

Valná hromada oblasti Olomouc zvolila deset delegátů a tři 
náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Valná hroma-
da schválila předkládané zprávy a vzala na vědomí informace 
o hlavních úkolech na rok 2020. Valná hromada uložila delegátům 
oblasti podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh 
rozpočtu na rok 2020. Výbor oblasti dostal tyto úkoly: zajistit 
plnění plánu odborné činnosti pro rok 2020, připravovat a podílet 
se na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje, pokračovat ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi, získávat nové členy 
z oblasti pro práci v aktivech Komory a rovněž pro příští tříleté 
volební období v naší oblasti, sledovat naplňování strategického 
plánu 2020–2023 a vyhodnotit závěry dnešní diskuse a zahrnout 
je do plánu tohoto roku.

Z průběhu jednání
Po úvodním přivítání všech přítomných se Ing. Michal Majer ujal řízení 
valné hromady a podařilo se bez problémů schválit jak její scénář, 
tak i jednotlivé komise. 

Ing. Šmiřák ve svém vystoupení shrnul nejenom závěry z kon-
troly oblastní kanceláře (výrok – bez pochybení) a aktivity dozorčí 
rady Komory, ale poukázal i na problémy s kontrolou deníků a nedis-
ciplinovaností některých našich kolegů. Pochválil i činnost dozorčí 
komise a jmenovitě také našeho kolegu Ing. Radovana Mikulu.

Předseda oblasti hovořil nejen o plnění základních úkolů z mi-
nulé VH, ale i o potřebě zapojení nových členů do práce Komory. 

Informoval o problémech, které naši činnost provázejí – např. malý 
počet aktivních členů a jejich věkové rozložení. Z uvedených hlavních 
dat a informací připomenul, že v roce 2019 bylo v naší oblasti přijato 
76 žádostí o autorizaci a neúspěšnost žadatelů o autorizaci v naší 
oblasti za rok 2019 klesla z 20 % (rok 2018) na 15 %. Kromě běžné 
agendy bylo vystaveno pět dokladů o odbornosti člena ČKAIT pro 
členské státy EU a na oblasti byly podány také dvě stížnosti na člena 
z naší oblasti, které jsou stále v šetření. 

Méně reklamních přednášek
V příspěvku předsedy oblasti zazněla informace o průběžném vývoji 
CŽV, mírně přebytkovém hospodaření oblastní kanceláře, výhodách 
našeho členství nebo spolupráce s dalšími partnerskými organi-
zacemi v oblasti, a o závazku nad dohledem a naplňováním cílů 
strategického plánu Komory. Výbor oblasti se zavázal více sledovat 
a dbát opodstatněných připomínek členů vyplývajících z dotazníko-
vého šetření (např. omezení „reklamních“ přednášek v rámci CŽV, 
zvýšení počtu exkurzí, zařazení diskusních a pracovních seminářů či 
poskytnutí více informací členům o nevhodných pracovních postu-
pech, které mohou vést až ke sporům nebo škodám). 

Oblastní kancelář zorganizovala celkem deset odborných 
seminářů a jednu exkurzi. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 
805 členů. Podle termínu konání pak v tomto pořadí: Finance a daně 
2018, Dozory ve výstavbě, Standardy odvodnění pro město Olomouc, 
Impregnace konstrukčního dřeva, PEIKKO – rychlý, bezpečný 
a efektivní způsob návrhu budov, Bezbariérové zásady ve vztahu 
k pozemním komunikacím, Zdroje tepelné energie pro budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie, Zelené střechy. 
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V průběhu roku jsme zorganizovali jednu exkurzi – Rekonstrukci 
kostela a věže sv. Mořice v Olomouci.

V uplynulém roce se nám podařilo zaujmout 77 našich členů 
nabídkou odborných publikací v oblastní kanceláři. Z ekonomického 
pohledu udržela naše oblastní pobočka vyrovnaný rozpočet, když její 
celkové výdaje dosáhly 96 % alokované částky.

Navrhovaná témata od členů oblasti byla projednávána a schva-
lována na pravidelných schůzkách výboru oblasti.

Diskuse o odpovědnosti autorizovaných osob
V diskusních příspěvcích zazněl apel na podporu AO v rámci havárie 
střech v České Třebové, na kladení většího důrazu odpovědného 
zástupce zhotovitelů staveb a zazněl i námět na doplnění autorizo-
vaného technika v oboru statika a dynamika staveb.

Z vystoupení hostů
Mezi mnoha dalšími informacemi se účastníci valné hromady dozvě-
děli z úst pana předsedy Ing. Pavla Křečka o „nepostupu“ rekodifikace 
stavebního zákona, o hospodaření Komory v loňském roce a vyslechli 
pochvalu za dotazníkovou akci.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, a Ing. Jindřich Pater pak 
ještě drobně doplňovali řadu zajímavých provozních informací 
a údajů, které uvedl Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. 

Z dalších představitelů naší Komory se valné hromady 
v  Olomouci zúčastnili Ing. Radek Hnízdil Ph.D., ředitel Kanceláře 
 Komory; Ing. Vlastimil Šmiřák, člen dozorčí rady; Ing. Miroslav 
 Najdekr, CSc., předseda autorizační rady.

Pozvání přijali i další čestní hosté: JUDr. Eva Hýravá, vedoucí 
stavebního úřadu města Olomouc; PhDr. Radim Kašpar, ředitel 

Hospodářské komory v Olomouci; Ing. Jan Drábek, předseda ob-
lastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů; Ing. arch. Milan 
Obenaus a Ing. arch. Pavel Vrba, zástupci České komory architektů; 
Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel, pojišťovací makléři 
firmy GrECo.

Závěrem pak ještě zaznělo poděkování nejen hostům a účast-
níkům této akce, ale i členům výboru oblasti a všem, kteří se na její 
přípravě aktivně podíleli.

Ing. Jiří Kožušníček
předseda oblasti ČKAIT Olomouc

Oblastních valných hromad se pravidelně účastní i zástupci představenstva 
a Kanceláře ČKAIT. (foto: oblast Olomouc)

Ostrava diskutovala o uznávání odbornosti
Na valnou hromadu oblasti Ostrava bylo pozváno 2868 autorizova-
ných osob, zúčastnilo se jen 155 členů (tj. 5,4 %). Konala se v úterý 
21. ledna 2020 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. 

Valná hromada schválila výsledky voleb 18 delegátů a pěti náhrad-
níků na Shromáždění delegátů ČKAIT. Zároveň vzala na vědomí kandi-
dáty do orgánů Komory – čtyři kandidáty do představenstva, jednoho 
kandidáta do dozorčí rady a jednoho kandidáta do stavovského soudu. 
Přijetím usnesení byla schválena zpráva o činnosti oblasti Ostrava za 
rok 2019 a plán činnosti na rok 2020, kterou přednesl předseda oblasti 
ČKAIT Ostrava Ing. Svatopluk Bijok, a zpráva o kontrole hospodaření 
oblasti Ostrava za rok 2019 a o činnosti dozorčí rady, kterou přednesl 
Ing. Vlastimil Šmiřák. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Mezi hlavní úkoly výboru oblasti bylo uloženo plnění schváleného 
plánu činnosti na rok 2020, aktivně se podílet na tvorbě právních 
předpisů ve vztahu jejich činnosti a jejich připomínkování, zajišťovat 
odborné poradenství, udržovat a rozvíjet spolupráci s VŠB – Tech-
nickou univerzitou Ostrava a polskou komorou MOIIB z Krakowa. 
Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými účastníky 
valné hromady.

Z vystoupení hostů
Kromě členské základny bylo na valné hromadě přítomno také 
23 hostů, kteří zastupovali spolupracující svazy, školy a instituce. Vel-

kým potěšením nám bylo přivítat děkany VŠB – Technické univerzity 
 Ostrava, a to Fakulty stavební prof. Ing. Radima Čajku, CSc., a  Fakulty 
bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA, 
dále prorektora VŠB – Technické univerzity Ostrava a zároveň 
viceprezidenta ČSSI doc. Ing. Františka Kudu, CSc. Zvláště milým 
hostem byl předseda MOIIB z Krakowa dr. inž. Miroslaw Boryczko, 
který ve svém vystoupení zhodnotil spolupráci mezi oblastní kan-
celáří Ostrava a MOIIB z Krakowa od roku 2007 a konstatoval, že 
s ohledem na obdobné problémy projektantů v procesu výstavby 
v Polsku a v České republice je spolupráce pro obě strany nadmíru 
přínosná. Kladně hodnotil také výměnu zkušeností s dalšími partnery 
v rámci jednání malé V4.

Děkan stavební fakulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc., ve svém 
vystoupení informoval o počtu studentů na Fakultě stavební VŠB – 
Technické univerzity Ostrava, nárůstu počtu docentů a profesorů 
a rekonstrukci vstupních prostor fakulty. Dále podal informace, že 
VŠB–TUO získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství institucionální akreditaci, což znamená, že univerzita získala 
právo sama rozhodovat o svých studijních programech, jejich rozsahu 
a množství. Institucionální akreditaci uděluje Národní akreditační 
úřad pro vysoké školství na 10 let.

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiří 
 Pokorný, Ph.D., MPA, promluvil o rekonstrukci Fakulty bezpeč-
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nostního inženýrství VŠB–TUO a o vybudování simulačního pra-
coviště pro taktické strategické řízení. Ve svém vystoupení také 
informoval o změnách v posuzování požární bezpečnosti staveb 
v rámci připravované rekodifikace stavebního práva.

Z diskuse o rekodifikaci stavebního práva
Předpokládaným hlavním diskutovaným tématem byla rekodi-
fikace veřejného stavebního práva. To otevřel ve svém projevu 

předseda komory Ing. Pavel Křeček, který přítomné seznámil se 
stavem procesu rekodifikace a upozornil na velkou obtížnost pro-
sazování změn a připomínek, které Komora v rámci připomín-
kování paragrafového znění nového stavebního zákona zaslala 
Ministerstvu pro místní rozvoj, neboť k návrhu bylo doručeno cca 
7700 návrhů na změny a doplnění, často i protichůdné. To bylo 
také odpovědí na kritiku z řad přítomných na nízkou úspěšnost 
v prosazování změn – složitost prosazování připomínek a celého 
schvalovacího procesu.

V rámci diskuse vystoupil Ing. Stanislav Chlebek (AO v obo-
ru TZS) a upozornil na vlastní zkušenosti a potíže s uznáním 
odborné způsobilosti v zahraničí a s pojištěním, a to v Rumunsku. 
Na příspěvek reagovali Ing. Pavel Křeček a Ing. Petra Bartoníčková 
a vyzvali diskutujícího k sepsání všech informací o této záležitosti 
a předání k projednání na oblastní kancelář Ostrava. Ing. Radek 
Hnízdil, Ph.D., upozornil, že pojištění AO je platné i v zahraničí 
v rámci Evropy.

Závěr valné hromady
Na úplný závěr valné hromady informoval místopředseda ČKAIT 
Ing. Jindřich Pater o výsledcích dotazníkového průzkumu ČKAIT, jenž 
proběhl v roce 2019 a do kterého se oblastní kancelář Ostrava také 
zapojila s odezvou 15,17 % ze všech oslovených členů.

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
členka oblasti ČKAIT Ostrava

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými účastníky valné 
hromady oblasti ČKAIT Ostrava. (foto: oblast Ostrava)

Pardubice kritizovaly nový stavební zákon
Na valnou hromadu oblasti Pardubice bylo pozváno 1056 autorizova-
ných osob, zúčastnilo se jí 104 členů (tj. 9,85 %). Proběhla ve čtvrtek 
16. ledna 2020 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686.

Valná hromada oblasti Pardubice zvolila sedm delegátů a dva 
náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Schválila 
zprávu o činnosti výboru a hospodaření za rok 2019 oblasti Pardubice 
a plán činnosti pro rok 2020. Vzala na vědomí informaci předsedy 
ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2019 a zprávu 
Dozorčí rady ČKAIT. Výboru oblasti Pardubice uložila hájit práva 
autorizovaných osob, zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního 
vzdělávání autorizovaných osob podle předloženého programu na 
1. pololetí 2020, do 30. dubna 2020 naplánovat a uskutečnit v rámci 
CŽV semináře a exkurze na 2. pololetí 2020, nadále udržovat kontakty 
a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně 
IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví, 
formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním 
zaměřením v oblasti Pardubice, vyhodnotit diskusi na valné hromadě, 
podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdě-
lávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám 
ve stavební legislativě. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi 
účastníky valné hromady, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Z průběhu jednání
Valnou hromadu zahájil moderátor Pavel Čížek, člen výboru oblasti 
ČKAIT Pardubice, v 15 hodin přivítáním všech přítomných a schvále-
ním programu jednání. Po informaci o činnosti a hospodaření oblasti 

Pardubice a informaci předsedy ČKAIT, doplněné ředitelem kanceláře 
ČKAIT, vystoupili někteří z přítomných hostů. 

Kromě zástupců komory – předsedy Ing. Pavla Křečka, FEng., 
ředitele Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., člena představenstva Ing. Michala 
Drahoráda, Ph.D.,  vedoucí SVI Ing. Dominiky Hejdukové, předsedy OK 
ČKAIT Praha Ing. Ladislava Bukovského a Ing. Vlastimila Klazara, člena  
Dozorčí rady ČKAIT, naše pozvání přijali ještě další milí hosté: sená-
torka Mgr. Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje JUDr.  Martin 
Netolický, Ph.D., 1. náměstek hejtmana Ing. Roman Línek, MBA, 
starosta města Chrudim Ing. František Pilný, MBA, krajský manažer 
SPS v ČR Ing. Vladimír Mazura, jednatel firmy STAKO – Červený 
Kostelec s.r.o. Ing. Josef Kosinka, inspektor z Oblastního inspekto-
rátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Ing. Jindřich 
Hlaváček a zástupci pojišťovacího makléře GrECo International s.r.o. 
Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel. Za vzdělávací instituce 
jsme přivítali děkana Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) Univer-
zity Pardubice doc. Ing. Libora Švadlenku, Ph.D., Mgr. Ing. Renatu 
Petružálkovou, MBA, ředitelku SPŠ stavební Pardubice – Rybitví, 
ředitele SPŠ stavební Vysoké Mýto Ing. Jiřího Skalického a ředitele 
PSŠ Letohrad Ing. Jiřího Štěpánka. Naše valná hromada ocenila 
na návrh jednotlivých škol tyto studenty: Davida Balšánka, Daniela 
Dworschaka, Markétu Hofmanovou a Bc. Lucii Zučkovou. 

Výhrady kraje k rekodifikaci stavebního zákona
Martin Netolický vystoupil s téměř hodinovým příspěvkem. Ten se 
týkal probíhající rekodifikace stavebního zákona. Informoval nás 
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o postoji Pardubického kraje k této problematice, včetně výhrad 
k aktuálnímu návrhu paragrafovaného znění tohoto zákona. Myslím, 
že v této věci je kraj ve shodě s naší Komorou, což svou reakcí potvrdil 
i předseda Pavel Křeček.
Roman Línek nás seznámil s plánem investic Pardubického kraje 
jako nejvýznamnějšího investora v naší oblasti. Dále ocenil spolupráci 
s naší oblastní kanceláří zvláště v soutěži Stavba roku v Pardubic-
kém kraji. 
Vladimír Mazura ocenil spolupráci mezi SPS v ČR a naší oblastí 
zejména při pořádání soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji. Také 
připomněl, že letos to bude 30 let od založení SPS v ČR.  
Miluše Horská ve svém krátkém příspěvku pozdravila naši valnou 
hromadu a nabídla pomoc při hájení práv autorizovaných osob při 
rekodifikaci stavebního zákona. 
Libor Švadlenka ocenil spolupráci DFJP a naší oblasti, zejména účast 
na celoživotním vzdělávání v rámci Komory a naši účast na státních 
závěrečných zkouškách na dopravní fakultě. Dále informoval o perso-
nální obměně v rámci katedry dopravního stavitelství a vyzval naše 
členy, zda by se nezapojili do odborné výuky v rámci této katedry.
Ing. Vlastimil Moucha, první emeritní přednosta naší oblasti, 
vystoupil se stěžejním diskusním příspěvkem, který je obsahem 
samostatného článku (viz strana 32). 
Ing. Michal Drahorád, člen představenstva z oblastní kanceláře 
Praha a Středočeský kraj, nás seznámil s přípravou Strategického 
plánu ČKAIT. Vysvětlil nám základní poznatky, které přípravná 
skupina získala, a seznámil nás s některými konkrétními návrhy 
tohoto plánu. Dále vyzval přítomné členy Komory k zapojení se do 
tohoto procesu. 
Statik Ing. Pavel Čížek vystoupil jako poslední se svým diskusním 
příspěvkem, v němž se zaměřil na kritiku špatného navrhování 
nosných konstrukcí staveb. Zároveň ocenil Komoru, zejména 

plzeňskou oblast, za pořádání konference STATIKA STAVEB, která 
by měla sloužit k výměně poznatků, a tím ke zlepšovaní činnosti 
jednotlivých statiků.

Ing. Radim Loukota
předseda oblasti ČKAIT Pardubice

Valná hromada oblasti Pardubice ocenila na návrh jednotlivých škol tyto stu-
denty: Davida Balšánka, Daniela Dworschaka, Markétu Hofmanovou a Bc. Lucii 
Zučkovou. (foto: Helena Puhaná)

Plzeň se aktivně zapojuje do správy profese
Na valnou hromadu oblasti Plzeň bylo pozváno 1662 autorizovaných 
osob, zúčastnilo se 156 členů (tj. 9,36 %). Konala se 27. ledna 2020. 
Místem setkání byl tradičně velký sál Měšťanské besedy v Plzni.

Valná hromada oblasti ČKAIT Plzeň zvolila deset delegátů a dva 
náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Valná hro-
mada v dalším svém jednání schválila kandidáta do Představenstva 
ČKAIT Ing. Roberta Špalka, současného místopředsedu Komory. 
Valná hromada oblasti v závěru jednání schválila bez připomínek 
plán činnosti na rok 2020 a usnesení z valné hromady. S oběma 
dokumenty je možné se blíže seznámit na stránkách nebo v kanceláři 
Komory. Valná hromada uložila výboru oblasti a zástupcům oblasti 
na shromáždění delegátů projednat témata, která jsou uvedena ve 
výroční zprávě a zmíněna i v plánu činnosti oblasti a usnesení valné 
hromady. Jedná se o následující náměty: 
• příprava nového stavebního zákona a rekodifikace stavebního práva;
• vytvoření jednotných a obsahově soustředěných podzákonných 

předpisů pro obecné a technické požadavky na stavby, nejlépe 
shrnuté v jednom nebo jen v několika dokumentech; 

• řešení nových podmínek k nízkoenergetické výstavbě ve standardu 
k roku 2020;

• řešení podmínek hospodaření s vodou a související stavební úpravy;

• seznamování, přípravy a zavádění vhodné formy elektronizace 
stavebního řízení, příprava na zavádění metody BIM u stavebních 
objektů.

O činnosti oblasti
Jednání valné hromady zahájil v 15 hodin předseda oblasti Ing.  Luděk 
Vejvara, Ph.D. Po přivítání hostů a volbě potřebných komisí přednesl 
výroční zprávu o činnosti za rok 2019. Ve svém vystoupení shrnul 
činnost výboru a oblastní kanceláře, zaměřenou do několika směrů. 
Prvním směrem činnosti byla práce výboru oblasti. Výbor pracoval 
v roce 2019 v sedmičlenném složení: Ing. Jaromíra Škublová, 
Ing. Robert Špalek, Ing. Jan Sýkora, Ing. Zdeněk Zrno, Ing. Petr Budín, 
místopředseda Ing. Aleš Štrunc, CSc., a ve funkci předsedy Ing. Luděk 
Vejvara, Ph.D. Ve výboru oblasti je zastoupeno pět profesních oborů 
autorizace. Výbor oblasti se ve své činnosti řídil usnesením z minulé 
valné hromady. Jednotlivé body usnesení byly splněny a jejich plnění 
je součástí textu této zprávy. 

Další byla zmíněna činnost oblastní kanceláře Plzeň. V kance-
láři Komory jsou pořádány výborové schůze oblasti, setkání členů, 
kontroly deníků a menší odborné akce. Administrativu oblastní 
kanceláře průběžně zajišťovala tajemnice paní Hana Hričinová. 
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Podstatnou náplní její práce mimo vlastní administrativu kanceláře 
byl příjem žádostí o autorizace a jednání s jednotlivými žadateli. 
Paní Hričinová dále zabezpečovala služby servisu pro členy oblasti, 
výboru pobočky, práci dozorčí komise a jednání. Dále měla na starost 
prodej knih vydávaných a zajišťovaných Komorou. Pan předseda 
ve svém vystoupení poděkoval paní Hričinové za výborný přístup 
k plnění úkolů v rámci oblastní kanceláře Komory. Ve vystoupení 
pana předsedy bylo zmíněno i zastoupení oblasti v orgánech ČKAIT. 
V minulých letech pracovali Ing. Robert Špalek jako místopředseda 
ČKAIT, Ing. Petr Bureš jako předseda Dozorčí komise ČKAIT a mís-
topředseda Dozorčí rady ČKAIT a Ing. Miroslav Voldřich jako člen 
Dozorčí komise oblasti Plzeň. Pravidelných schůzek aktivu Statika 
se účastní Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Ing. Václav Honzík a Ing. Pavel 
Rybár, Ph.D. et Ph.D. Celostátního aktivu pro pozemní stavby se 
účastní Ing. Jaromíra Škublová.

Po výroční zprávě byla Ing. Petrem Burešem přednesena zpráva 
dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře, o kontrole činnosti výboru 
oblasti a o činnosti dozorčí rady a dozorčí komise v roce 2019. Zpráva 
hodnotila činnost v oblasti Plzeň bez připomínek. 

Celoživotní vzdělávání
Další část vystoupení byla věnována vzdělávání členů. Pro celoživotní 
vzdělávání členů ČKAIT připravil výbor oblasti pravidelná školení. 
Tématem těchto školení byly informace o nových a zajímavých 
stavbách a technologiích, technických řešeních nebo novelizova-
ných zákonech, normách a předpisech. Školení se konala v kinosále 
Střední průmyslové školy stavební v Plzni zpravidla každé druhé úterý 
v měsíci. Do obsahu školení byla aktuálně začleněna další témata. 
Celkem proběhlo devět seminářů a čtyři firemní školení. Zajištěny byly 
také tři exkurze na stavbách dopravní infrastruktury v Plzni a okolí, 
a to za pomoci krajského manažera Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Ing. Milana Froňka a předsedy Krajské stavební společnosti Plzeň-
ského kraje Ing. Jana Muziky, kterým patří poděkování za pomoc. 

Krajská stavba roku
Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastoupena v sedmičlenné 
porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. V minulém ročníku 
soutěže byla členem poroty Ing. Jaromíra Škublová. K soutěži je 
vždy přičleněno vyhlášení Ceny ČKAIT. Do soutěže Cena ČKAIT 

 Plzeňského kraje 2018 byla vybrána realizace Mostu v km 1,429 trati 
Pňovany – Bezdružice firmou TOP CON SERVIS s.r.o.

Připomínkování stavebního zákona
Ve vystoupení předsedy oblasti byla část informací věnována 
i tematice rekodifikace stavebního práva. Členové naší pobočky se 
aktivně podíleli na připomínkování návrhu nového stavebního zákona, 
které vyvrcholilo v prosinci 2019 jednáním v mezirezortním řízení. 
Je třeba poděkovat všem členům výboru a zejména Ing. Špalkovi, 
Ing. Budínovi, Ing. Sýkorovi a Ing. Burešovi za podnětné připomínky 
k návrhu textu zákona.

Z vystoupení hostů
Jednání valné hromady dále pokračovalo vystoupením hostů. Na 
jednání byli pozváni zástupci veřejných orgánů Plzeňského kraje, 
poslanci, zástupci statutárního města Plzně a vedoucí pracovníci 
úřadů magistrátu dotčených stavebních činností. Jednání se účastnili 
tradičně zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Střední průmy-
slové školy stavební a Západočeské univerzity. Byli přítomni i další 
hosté z řad odborné stavební veřejnosti.

S aktuálními přístupy k činnosti a zejména k novému stavebnímu 
zákonu seznámil přítomné předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček. Násle-
dovalo zajímavé vystoupení JUDr. Jiřího Kubíka, MBA, k návrhu nové-
ho stavebního zákona. U řečnického pultu jej vystřídal doc. Ing. Jan 
Pašek ze Západočeské univerzity v Plzni, který přítomné seznámil 
s přípravou nového magisterského studijního oboru s názvem Mo-
derní budovy. O exkurzích ČKAIT a studijní cestě do Vídně hovořila 
Ing. Jaromíra Škublová nad připravenou obrázkovou prezentací.

Zpestřením valné hromady v Plzni bylo vystoupení dětského 
pěveckého sboru Jiřičky, který třemi skladbami navodil pěknou at-
mosféru v sále. Následně informovali pojišťovací makléři přítomné 
o veškerých možnostech pojištění autorizovaných osob.

Diskuse o stavebním a autorizačním zákoně
Z diskuse na valné hromadě je třeba připomenout vystoupení předse-
dy oblasti Ing. Luďka Vejvary a Ing. Roberta Špalka k přípravě nového 
stavebního zákona. Oba vidí správnou věc ve vhodném zjednodušení 
celého procesu přípravy a povolování staveb, nicméně ne cestou 
omezování rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro stavební 
povolení. Probírána byla také odpovědnost a délka záruk za stavbu 
a projekty pro autorizované osoby oproti jiným profesím ve státě. Dr. 
Vejvara informoval o úpravách panelových domů a úpravách jejich 
střech na zelené střechy a související potřebnou, ale často ne zcela 
vítanou, účastí statika. 

Zajímavým podnětem oblasti bylo vystoupení Ing. Václava Hon-
zíka. Ten navrhl, aby osoby autorizované v oboru Statika a dynamika 
staveb, mohly požádat o autorizaci v oboru pozemní stavby jako 
autorizovaný technik. Tím by jim bylo umožněno navrhovat menší 
stavby nebo celé stavební části souběžně se statikou. Přispělo by to 
také k vyjasnění překrývání pozemních staveb a statiky v projektech. 
Ing. Honzík argumentoval tím, že přece každý statik vystudoval sta-
vební fakultu a získal i určitou praxi spoluprací s pozemními inženýry. 
A dosud si nemůže vyprojektovat ani sociální zařízení v bytě.

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

Největší podíl členů ze všech oblastí tj. 9,36 % všech autorizovaných osob se 
sešlo ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. (foto: oblast Plzeň)
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Praha požaduje lepší prezentaci ČKAIT
Na valnou hromadu oblasti Praha a Středočeský kraj bylo pozváno 
10 338 autorizovaných osob, zúčastnilo se 336 členů (tj. 3,26 %), 
což je významně větší účast než v minulosti. Konala se 14. ledna 
2020 v Kongresovém centru Praha.

Valná hromada oblasti Praha a Středočeský kraj zvolila 63 dele-
gátů a 12 náhradníků na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. 

Z průběhu jednání
Schůzi zahájil předseda oblasti Ing. Ladislav Bukovský. Přivítal 
čestné hosty z MPO, České agentury pro standardizaci, ČVUT, ČSSI, 
ČKA a MhMP a dále představitele ČKAIT. Schůzi vedl Ing. Michael 
Trnka ml., CSc. Všichni účastníci dostali tištěnou zprávu o činnosti 
a předseda výboru oblasti přednesl doplnění zprávy za rok 2019 
a mimo jiné zdůraznil, že oblast Praha má nejmenší prostory, 
nejmenší rozpočet i nejmenší personální zabezpečení kanceláře 
přepočteno na jednoho člena oblasti, přesto zajišťuje nejvíce od-
borných akcí pro členy.

Z činnosti oblasti v roce 2019
Přípravu a náplň programů celoživotního vzdělávání řídí výbor oblasti, 
bylo uspořádáno celkem 59 seminářů (z toho devět webinářů) a čtyři 
odborné exkurze. Třicet pět seminářů (z toho 22 webinářů) v Praze 
organizovalo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT a šest seminářů 
pobočka ČSSI Praha. Oblast Praha zajistila za účasti zástupců MMR, 
MP a České agentury pro standardizaci dva kulaté stoly k řešení 
aktuálního zavádění BIM a k přípravě metodik.

Spolupráce s ostatními organizacemi
Výbor oblasti zajišťuje spolupráci se středními školami v Praze, Kolíně 
a Kladně. Členové oblasti přispívali svými články do odborných časo-
pisů a pracují ve všech orgánech Komory a zastupují ji i v některých 
odborných sekcích a v technických normalizačních komisích a také 
na záchranných akcích HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje. 
Významnou akcí bylo připomínkování řešení pražských mostů, a to 
zejména ve spolupráci s Českou asociací konzultačních inženýrů. 
Rozvíjí se také spolupráce s Institutem plánování hl. m. Prahy.

Široká diskuse
Členové oblasti již předem avizovali témata, o kterých mají zájem 
jednat na valné hromadě:
• Doložitelnost systému zajištění kvality projektové dokumentace; 

zajistit, aby se kontrola a schvalování projektové dokumentace staly 
standardními činnostmi (součástmi skutečné běžné každodenní 
rutinní praxe).

• Péče o Standardy služeb ČKAIT v BIM (úroveň detailu LOD/LOI, 
BEP, protokol apod.).

• Modernizace přístupu k prezentaci ČKAIT (web, PR, tiskový mluvčí, 
publicita apod.).

• Zavedení institutu nezávislé kontroly projektové dokumentace. 
• Zvýšení příspěvků členů komory až o 1500 Kč ročně až na 4500 Kč. 

Tyto prostředky navrhuji efektivně využít zejména na podporu 
vzdělanosti členů ČKAIT a reprezentace ČKAIT jako silné stavovské 
organizace (obnáší mimo jiné posílení PR/marketing).

• Systém hodnocení kvality výkonů autorizovaných osob.

• Úprava odměn zkušebním komisařům.
• Snaha o zavedení honorářového řádu.
• Změna koncepce webu ČKAIT tak, aby zajištoval aktuální informace 

pro členy.
• Mediální podpora členů a profese.
• Rotace a zálohování vedoucích funkcionářů.
• Dotazníky „Řekněte to na rovinu – ČKAIT“.
• Vize a Strategický plán ČKAIT na následující volební období před-

stavenstva.
• Webové stránky Komory a proces jejich tvorby.
• Zajistit, aby se všichni kandidáti do volených funkcí osobně před-

stavili a sdělili, kolik jakých výkonů autorizovaných osob za poslední 
dva roky provedli.

• Profesionalizace kanceláře a některých orgánů Komory.
• Zpracování metodického návodu vysvětlujícího zákonné povinnosti 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a možné 
konkrétní dopady (rizika) za prokázané neplnění těchto povinností 
vyplývajících ze zákona občanského, autorizačního, stavebního… 

• Zpracování metodického návodu doporučujícího výši a způsob 
pojištění autorizovaných osob podle ceny realizované stavby, 
subdodávky, rozpočtových nákladů…

Schválené náměty pro Shromáždění delegátů ČKAIT
Valná hromada uložila delegátům, aby na Shromáždění delegátů 
ČKAIT předložili k projednání tyto náměty:
• Připravit a zpracovat Standard kontroly kvality projektové doku-

mentace ČKAIT jako podklad pro kontrolu a schvalování projektové 
dokumentace (hlasovalo 249, pro 150, proti 67, zdrželo se 32).

• Zajistit úpravou volebního a jednacího řádu Komory rovné postavení 
kandidátů na funkce (hlasovalo 201, pro 126, proti 8, zdrželo se 67).

• Zpracovat metodický návrh vysvětlující zákonné povinnosti AO 
a možné konkrétní dopady (rizika) za prokázané neplnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů (především z OZ, SZ, AZ) ve vzta-
hu k pojištění AO (hlasovalo 197, pro 182, proti 2, zdrželo se 13).

• Prosadit, aby národní přílohy EN byly normativní (hlasovalo 176, 
pro 163, proti 1, zdrželo se 12).

Nejdelší a nejbouřlivější diskuse se konala na valné hromadě oblasti Praha. 
(foto: oblast Praha)
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• Přijmout návrh Strategického plánu Komory v oblastech:
 –  Komunikace: Významně zlepšit práci Komory v oblasti PR – zřídit 

samostatné PR oddělení Komory, podrobně definovat jeho náplň 
činnosti a cíle, jichž má dosáhnout. Maximálně rozšířit a plně 
využívat portfolio komunikace a komunikačních kanálů vůči 
členům, veřejnosti i příslušným orgánům státní správy.

 –  Kvalita, odbornost a profesionalita: Ve spolupráci s ČKA kom-
plexně řešit postavení a odpovědnost autorizovaných osob ve 
vztahu k chystaným změnám stavebního a autorizačního zákona, 
především z pohledu zajištění veřejného zájmu (základních po-
žadavků na stavby), vzájemného postavení autorizovaných osob 
(architekti vs. inženýři) nebo rozsahu jednotlivých autorizačních 
oborů a specializací při zpracování PD.

 –  Prestiž: Aktivně budovat prestiž Komory ve všech oblastech 
působení i veřejném prostoru, a realizovat kroky k jejímu dalšímu 
zvyšování (hlasovalo 235, pro 181, proti 19, zdrželo se 35).

Valná hromada uložila výboru oblasti: Neprodleně zřídit komisi k za-
jištění relevantních vyjádření AO k havárii nosníků tělocvičny v České 
Třebové s možností jejího dalšího využití, resp. následného působení 
v podobných případech (hlasovalo 197, 182 pro, proti 2, zdrželo se 13).
Valná hromada oblasti Praha vyzývá vrcholné orgány Komory (Př, 
StS, DR), aby se příslušné a odpovědné orgány ČKAIT neprodleně 

zabývaly etickou stránkou chování AO – členů Komory, zejména 
v případě havárie střešních vazníků haly tělocvičny v České Třebové 
(hlasovalo 197, 182 pro, proti 2, zdrželo se 13).

Plán činnosti výboru oblasti Praha
Kromě standardních úkolů dostal výbor následující úkoly:
• organizaci celoživotního vzdělávání a podporu výkonu profese 

členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na 
půdě ČKAIT;

• průběžné sledování předpisů ovlivňujících činnost autorizovaných 
osob včetně upozorňování na disproporce v ČSN;

• aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace dokumentace staveb 
včetně BIM (v roce 2019 byla zřízena pracovní skupina BIM v oblasti 
Praha pro zajištění oprávněných zájmů členů ČKAIT s dosud dvěma 
uskutečněnými kulatými stoly);

• výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby 
v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních 
Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha 
(IPR Praha).

Ing. Ladislav Bukovský
předseda oblasti ČKAIT Praha

Ústí nad Labem podporuje vodní cesty
Na valnou hromadu oblasti Ústí nad Labem bylo pozváno 1778 
autorizovaných osob, zúčastnilo se 106 členů (tj. 5,96 %). Konala 
se 13. ledna 2020 v Národním domě v Ústí nad Labem.

Valná hromada oblasti Ústí nad Labem zvolila 11 delegátů a čtyři 
náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT. Dále nominovala kandi-
dáta do dozorčí komise. Vzala na vědomí zprávu o činnosti oblasti 
za rok 2019, plán činnosti oblasti na rok 2020, informace předsedy 
Komory Ing. Pavla Křečka o hlavních úkolech a činnostech ČKAIT 
v roce 2019 a výhledu na rok 2020, včetně informací o ekonomických 

otázkách Komory, přípravě rekonstrukce sídla Komory v Praze a si-
tuace kolem nového stavebního zákona, o činnosti Dozorčí komise 
ČKAIT za rok 2019 a informaci čtyř členů oblasti o jejich úmyslu 
kandidovat na SD 2020 do orgánů ČKAIT.

Z průběhu jednání
Valnou hromadu zahájil, řídil a hosty uvítal předseda Ing. Martin 
Mandík. Jednání se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, 
během jednání byly promítány fotografie z akcí v oblasti v roce 
2019, materiály IC ČKAIT a SVI ČKAIT. Zprávu o činnosti v oblasti 
za rok 2019 a výhled na rok 2020 přednesl Ing. Mandík. V úvodu 
poznamenal, že si jistě všichni všimli na vstupu informace podle 
GDPR, že se v sále bude fotografovat, ev. filmovat. Takže GDPR je 
učiněno zadost. 

Celoživotní vzdělávání jedno z nejčetnějších
Celkový počet aktivních členů v naší oblasti k 31. prosinci 2019 je 
1778. V oblasti se v roce 2019 uskutečnilo 26 akcí celoživotního vzdě-
lávání. Jednalo se o 22 přednášek a seminářů, tři odborné prezentace 
a jednu exkurzi, zúčastnilo se jich celkem 907 členů. Z hlediska jejich 
počtu jsme na druhém místě za oblastí Praha. 

Nejvýznamnější akcí v roce 2019 byl tradiční již 17. ročník mezi-
národního semináře k dopravě Železniční dopravní cesta, pořádaná 
pod naší záštitou a ve spolupráci s VOŠ a SPŠS Děčín.

Oblastní kanceláře ČKAIT a ČSSI se významně podílely na uspo-
řádání konference na děčínském zámku na podporu výstavby vodního 
stupně Děčín a splavnosti Labe jako takového. Hlavním pořadatelem 
byla společnost Vodní cesty a.s. a město Děčín.

Novou akcí, pořádanou krajským úřadem společně s místní 
oblastní kanceláří ČKAIT Ústí nad Labem, byl na jaře nultý ročník 

Do diskuse na valné hromadě oblasti Ústí nad Labem se kromě zástupců 
pojišťovacího makléře nikdo nepřihlásil. (foto: Ing. Petr Urban)
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Stavebního fóra – Dny stavebnictví Ústeckého kraje. Zde byl vyhlášen 
8. ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje, kterou pořádá oblastní 
hospodářská komora Litoměřice. Oblast ČKAIT Ústí nad Labem je 
spolupořadatelem a odborným garantem. Vyhlášení výsledků této 
soutěže proběhlo na prvním ročníku Stavebního fóra na podzim 2019 
ve velkém zasedacím sále krajského úřadu za účasti zástupců kraje, 
Hospodářské komory, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, stavebních 
firem i pracovníků stavebních úřadů v kraji. První cenu získala rekon-
strukce Severočeské hvězdárny v Teplicích (přihlašovatel KÚ), druhé 
místo získala Revitalizace ulice Palachova v Teplicích (přihlašovatel 
Ing. Filip), třetí místo získala Rekonstrukce mateřské školy ve Staré 
ulici v Ústí nad Labem (přihlašovatel Ing. arch. Plánička).

Spolupracujeme i nadále se středními školami, nejvíce je to 
s průmyslovkami v Děčíně, v Ústí a Kadani. Oblast byla poctěna po-
řádáním výjezdního zasedání Představenstva ČKAIT v červnu 2019. 
V rámci doprovodných akcí jsme připravili i prohlídku pokračující 
rekonstrukce kláštera v Oseku, za kterou obdržel náš člen Ing. Koňařík 
před dvěma lety Cenu Inženýrské komory.

Z vystoupení hostů
Jednání valné hromady v Ústí nad Labem se účastnila řada význam-
ných hostů: Ing. Ladislav Drlý, radní Ústeckého kraje pro investice 
a ekonomiku, zastupující hejtmana kraje; Ing. Jiří Aster, předseda 
KHK Ústeckého kraje; Ing. Jana Vacková, ředitelka VOŠ a SPŠS 
v Děčíně; PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel SPŠS a OA v Kadani; před-
seda OP ČSSI Ing. Jiří Zima; paní Ing. Hana Bergmanová, vedoucí 
odboru ÚP a SŘ KÚ (Územní plán a stavební řád); Ing. Pavla Svítilová, 
vedoucí Investičního odboru KÚ UL; Ing. Venuše Brunclíková, MBA, 
vedoucí OÚP magistrátu Litoměřice; Ing. Kateřina Todtová, vedoucí 
stavebního úřadu Louny; Ing. Tomáš Trávníček, vedoucí Stavebního 
úřadu a ŽP v Žatci; Ing. Salač a Mgr. Doležel, zástupci pojišťovacího 
makléře společnosti GrECo. 

Z představitelů ČKAIT byli přítomni: předseda ČKAIT Ing. Pavel 
Křeček; ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.; Ing.  Šárka 
Janoušková, Informační centrum ČKAIT; Ing. Marie Báčová, po-
radkyně předsedy ČKAIT a manželé Dolanovi z IC ČKAIT Hradec 
Králové – prodej odborných publikací ČKAIT.

Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení poděkoval Ing. Mandíkovi 
za činnost v oblasti, v Představenstvu ČKAIT a za další činnosti 

pro Komoru. S potěšením konstatoval úzkou spolupráci oblastní 
kanceláře ČKAIT a oblastní pobočky ČSSI. Dále se věnoval proble-
matice rekodifikace stavebního práva a probíhající diskusi kolem 
budoucnosti Komory. 

Členové naší oblasti jsou zapojeni do různých odborných čin-
ností ČKAIT. Ing. Jiří Zima, který je předsedou OP ČSSI, je členem 
Aktivu ČKAIT pro městské inženýrství a vodohospodářské stavby, 
Ing. Josef Filip je členem Aktivu pro městské inženýrství a za ČKAIT 
je členem Komise pro technické předpisy, dokumenty a technické 
normy. Ing. Martin Mandík je vedoucím Aktivu pro dopravní stavby 
a členem Legislativní komise ČKAIT.

Plány na rok 2020
V roce 2020 nečeká oblast nic zásadního. Výbor oblasti bude pokračovat 
v nastoupené cestě dobré spolupráce a bude zajištěno pokračování vše-
ho, co se dosud podařilo a daří. Odborné akce na 1. pololetí jsou akredito-
vány a zveřejněny na webové stránce Komory – zatím 12 akcí. Všechny 
námi organizované akce jsou volně přístupné studentům průmyslovek, 
pracovníkům stavebních úřadů a soudním znalcům v oboru stavebnictví, 
členům sekce severní Čechy a členům oblastní pobočky ČSSI. 

Delegáty na SD 2020 byli zvoleni: Ing. Venuše Brunclíková, MBA; 
Ing. Josef Filip, Ph.D.; Václav Fůs; Ing. Petr Hajdina; Mgr. Ing. David 
Jedinák; Ing. Martin Mandík; Ing. Luděk Sahulka; Ing. Jaroslav Vrba; 
Ing. Jiří Zima; Ing. Michal Jeřábek; Tomáš Zdvořáček a Jan Ekrt. 
Náhradníky jsou: Ing. Václav Brožka; Ing. Tomáš Bursík; Ing. Radek 
Pešout a Ing. Vojtěch Plánička.

Valná hromada zvolila kandidáty do DK ČKAIT, a to Tomáše 
Zdvořáčka jako člena komise a Ing. Rudolfa Seidla a Michala Koblížka 
jako náhradníky. 

Valná hromada vzala na vědomí kandidáty do orgánů ČKAIT 
na SD 2020: do Představenstva ČKAIT jsou to Ing. Martin Mandík 
a Ing. Josef Filip, Ph.D., do dozorčí rady Mgr. Ing. David Jedinák a do 
stavovského soudu Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

Do diskuse se kromě zástupců pojišťovacího makléře nikdo nepři-
hlásil. Na závěr předseda oblasti Ing. Mandík poděkoval přítomným za 
účast a pozval je do přísálí na malé občerstvení a neformální další diskusi.

Ing. Martin Mandík
předseda oblasti ČKAIT Ústí nad Labem

Zlín představil největší investici kraje
Na valnou hromadu oblasti Zlín bylo pozváno 1451 autorizovaných 
osob, zúčastnilo se jí 99 členů oblasti, (tj. 6,64 %). Konala se 
22. ledna 2020 ve Zlíně.

Valná hromada oblasti Zlín zvolila devět delegátů a dva 
náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Usne-
sení z valné hromady pro rok 2020 ukládá delegátům oblasti Zlín 
podpořit na Shromáždění delegátů ČKAIT schválení hlavních úkolů 
činnosti Komory pro rok 2020 a dále podpořit schválení rozpočtu 
Komory na rok 2020. Dále ukládá členům výboru oblasti Zlín, aby 
zajistili plnění plánu činnosti pro rok 2020, vyhodnotili závěry z dis-
kuse z valné hromady a dále zajistili plánovaný rozsah odborného 
vzdělávání a tím i naplnění čerpání finančních prostředků v rámci 
povoleného limitu.

Představitelé ČKAIT v neformálním rozhovoru před začátkem jednání valné hromady. 
Na fotografii zleva: Ing. Josef Mitrenga, Ing. Ladislav Alster, prof. Ing. Petr Sáha, CSc., 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Křeček. (foto: Romana Zahnašová)
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Předpokládanými dominantami programu valné hromady 
byla zpráva o činnosti výboru oblasti Zlín, vystoupení předsedy 
ČKAIT Ing. Pavla Křečka, ředitele Kanceláře Komory Ing. Radka 
 Hnízdila, Ph.D., schválení delegátů oblasti pro shromáždění dele-
gátů v Praze a kandidátů do představenstva Komory a do dozorčí 
rady. Poněkud nečekanou dominantou se potom stalo vystoupení 
hlavního hosta valné hromady hejtmana Zlínského kraje Jiřího 
Čunka, který ho pojal jako prezentaci záměru výstavby Nové krajské 
nemocnice ve Zlíně, ke které přizval i PhDr. Martina Šamaje, MBA, 
jako vedoucího přípravného výboru pro její výstavbu, a ke které byl 
promítán rozsáhlý doprovodný materiál. Pro oblast Zlínska se jedná 
o politicky i společensky velmi citlivé téma a o největší investici 
Zlínského kraje, nesporně zajímavou i z hlediska stavebnictví. 

Byť bylo podrobné seznámení s tematikou pro účastníky valné 
hromady jednoznačně přínosné, délka příspěvku, která činila více 
než 45 minut, „vyčerpala“ účastníky valné hromady natolik, že bylo 
poněkud obtížné zajistit jejich pozornost při naplňování zbývajících 
bodů programu. To se projevilo i u diskuse, kde jedním z témat bylo 
pořádání webinářů (jednoznačně kladně hodnocené) a možnosti 
jejich krátkodobé archivace tak, aby bylo možné jejich zhlédnutí po 
dobu cca 24 hodin po jejich konání. Druhým tématem potom bylo 
pojištění, respektive připojištění autorizovaných osob po ukončení 
jejich aktivní činnosti. 

Ing. Ladislav Alster
předseda oblasti ČKAIT Zlín

Diskuse: Jak zlepšit neutěšený stav 
v navrhování a realizaci staveb?
Na valné hromadě ČKAIT Pardubice zazněl mimořádný diskusní příspěvek emeritního předsedy oblasti, který se 
zamýšlí nad minulostí i budoucností oboru z pohledu kauzy v České Třebové.

V lednu 2020 uplynuly tři roky od chvíle, kdy došlo ke zřícení střechy 
sportovní haly v České Třebové. Zejména této události, ale i dalším 
haváriím staveb, kde došlo ke ztrátám lidských životů, zraněním osob 
nebo vysokým finančním škodám, tj. mostu ve Vilémově, podpůrné 
konstrukci mostu ve Studénce a lávce v Praze Troji a souvislostem 
s tím, byla věnována moje vystoupení na VH 2018 a VH 2019. Na 
obou VH jsem se zamýšlel nad možnostmi zlepšení neutěšené 
situace v navrhování a realizaci staveb, kde je stěžejní staticko-
-konstrukční řešení. 

Sedm bodů pro zlepšení situace v navrhování 
a realizaci staveb
1) Vymezení kompetencí a zároveň odpovědnosti mezi auto-

rizovaného inženýra s autorizací zejména v oboru Statika 

a dynamika (S+D), Městské inženýrství (MI), Geotechnika (G) 
na jedné straně a pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby 
na straně druhé.

2) Výklad § 17 (autorizovaný architekt) a § 18 (autorizovaný inže-
nýr) podle zákona č. 360/1992 Sb. – autorizační zákon.

3) Zlepšení znalostí studentů VŠ v mechanice, statice, dynamice 
a pružnosti a následně v aplikačních oborech ocelové mosty, 
betonové mosty a geotechnika.

4) Délka započitatelné praxe před autorizačními zkouškami ze-
jména v oborech S+D, MI, G. Nebylo chybou zkrátit tuto praxi 
u autorizovaných inženýrů z šesti na tři roky?

5) Revize kvality autorizačních zkoušek u autorizačních oborů S+D, 
MI, G a zkoušení a diagnostika staveb. Nedošlo postupem času 
ke zmírnění požadavků?

6) V rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT pořádání odborných 
seminářů se zaměřením na staticko-konstrukční řešení staveb.

7) Provádění kontroly na všech stupních přípravy a realizace staveb, a to 
autorizovanými osobami (systém řízení jakosti) i stavebními úřady.
Z uvedených sedmi bodů jsou v kompetenci OK pouze body 

č. 3) a 6). Ostatní jsou v kompetenci vedení ČKAIT nebo jiných 
subjektů. Není možno očekávat, že se jedná o jednorázové kroky, 
ale o průběžnou, dlouhotrvající a mravenčí činnost.

Případ Česká Třebová by měl být poučením
Pro naši OK ČKAIT Pardubice je ze zmíněných havárií dominantní ha-
várie střechy sportovní haly v České Třebové, neboť se jedná o případ 
z našeho kraje a informace o tom zaplavily široké okolí. Naše poslední 
VH uložila svým usnesením předsedovi výboru Ing. Radimu Loukotovi 
podrobně zmapovat a následně zveřejnit celou kauzu. Na základě 
toho Ing. Loukota absolvoval všechna soudní stání a v přípravném 
řízení vypovídal na Policii ČR. 

Pro pardubickou oblast ČKAIT je dominantní havárií zřícení střechy sportovní 
haly v České Třebové. Předseda oblasti byl pověřen sledováním soudních 
stání. (foto: oblast Pardubice)
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Odborná veřejnost byla o kauze informována sérií článků v Z+i 
od následujících autorů:
Z+i 1/2017 Havárie střechy tělocvičny v České Třebové – 

Ing. Markéta Kohoutová
Z+i 4/2018 Soud v kauze spadlá střecha pokračuje – 

Ing. Radim Loukota
Z+i 3/2019 Za pád střechy sportovní haly v České Třebové 

může chyba projektantů – Ing. Radim Loukota
Z+i 3/2019 Příčiny havárie dřevěné konstrukce v České Třebové – 

Ing. Jan Chaloupský
Z+i 4/2019 Tělocvična Česká Třebová a co z toho – 

Ing. Ladislav Bukovský

V Z+i byly uveřejněny i další články, které s celou kauzou nějak souvisejí:
Z+i 5/2017 Co je stavební výrobek a co konstrukce – 

Ing. Lubomír Keim, CSc.
Z+i 4/2019 Autorizovaná osoba v trestním řízení – 

Ing. Ladislav Bukovský

Semináře odpovídají na otázky spojené s haváriemi
Naše oblastní kancelář ČKAIT Pardubice se při naplňování bodu č. 6) 
rozhodla uspořádat cyklus seminářů zaměřených více či méně na 
zmíněnou kauzu, abychom podrobně a detailně odpověděli na otázky 
s kauzou spojené. Jednalo se o tyto semináře:
11. září 2018 Ocelové konstrukce (ocelové mosty, ocelové střechy)
18. října 2018 Betonové mosty a jejich problémy
1. listopadu 2018 Vybrané vady, poruchy a nedostatky staveb
3. října 2019 Odpovědnost autorizovaných osob  

(Odpovědnost AO podle SZ, AZ a řádů ČKAIT)
15. října 2019 Vybrané stavební výrobky III  

(Dřevěné výrobky, kovové výrobky)
5. listopadu 2019 Systém řízení jakosti v projektové a realizační 

sféře (podle ČSN EN ISO 9001)
27. února 2020 Vedení stavebního deníku

Semináře byly určeny pro všechny autorizované osoby, ale primárně 
pro ty, kteří navrhují, posuzují a realizují nosné konstrukce staveb, 
tj. pro AO s autorizací S+D, MI, G a diagnostika a zkušebnictví staveb.

Zájem o problematiku odpovědnosti  
autorizovaných osob
Z mého pohledu byl stěžejním seminářem, s ohledem na zmíněnou 
kauzu, webinář Odpovědnost autorizovaných osob, kde jsme avi-
zovali zveřejnění podrobného zmapování a závěrů soudních řízení 
Ing.  Loukotou. Na tomto webináři jsem si potvrdil svůj názor, že v pro-
fesní rovině se aktivizuje zájem autorizované osoby o problematiku 
tehdy, kdy má strach, že se něco podobného může stát jí. O webinář 
byl mimořádný zájem. Při našich řadových seminářích je účast do 100 
osob, v tomto případě se přihlásilo 120 zájemců a přes web dalších 380.

Soudům chybí specialisté na stavební právo
Na této konkrétní kauze se můžeme mnohému přiučit, neboť se v plné 
nahotě ukázal přístup a postup orgánů činných v trestním řízení, tj. 
policie, státních zástupců a soudů. Tento postup a přístup se nám sta-
vařům může zdát nelogický a povrchní se snahou najít dominantního 
viníka a rozhodnout co nejrychleji bez hlubšího zkoumání role všech 

dalších zúčastněných. Myslím si, že kdyby v čele senátu stál soudce – 
specialista na stavební právo (podobně jako u specializace na rodinné 
kauzy, finanční a ekonomické kauzy), jeho rozsudek by byl jiný. To je 
ale „kdyby“. I když stávající stavební a autorizační zákony poměrně 
jednoznačně stanoví kompetence, tj. práva, povinnosti a odpovědnost 
stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího, zhotovitele, autorského 
dozoru a technického dozoru stavebníka, a při soudním řízení bylo 
konstatováno větší či menší pochybení všech jmenovaných, potrestaní 
byli pouze dva projektanti, kteří použili své autorizační razítko. Jaká 
je zpětná vazba a poučení z této kauzy? Zde vás všechny ve vlastním 
zájmu odkazuji na již zmíněný článek Ing. Ladislava Bukovského 
v Z+i č. 4/2019 Tělocvična v České Třebové a co z toho, s jehož závěry 
se plně ztotožňuji. V souvislosti se zmíněnými haváriemi staveb se 
často skloňovaly termíny – bezpečnost, odpovědnost, oprávněnost, 
povinnost a kontrola. Na všech našich relevantních seminářích pořád 
dokola připomínáme a vysvětlujeme všem autorizovaným osobám 
význam těchto termínů při výkonu vybraných a dalších odborných 
činností podle stavebního zákona, autorizačního zákona a řádů ČKAIT, 
naposledy na zmíněném webináři Odpovědnost autorizovaných osob.

Stranou zůstávají povinnosti stavebních úřadů
Trochu stranou toho všeho však zůstaly a zůstávají povinnosti, odpo-
vědnost, oprávněnost a kontrola ze strany stavebních úřadů (SÚ). Podle 
§ 132 stávajícího SZ: SÚ je oprávněn ve veřejném zájmu, kromě jiného, 
provádět kontrolní prohlídky stavby a podle § 133 SZ: Při kontrolní 
prohlídce, kromě jiného, SÚ zjišťuje zejména, zda je stavba prováděna 
podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace, 
v souladu s § 160 a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý 
záznam o stavbě. Kdyby SÚ (oprávněná úřední osoba) odpovědně 
a pečlivě plnil své zákonné povinnosti, prováděl detailní kontrolní pro-
hlídku na stavbě, tak by i při selhání ostatních účastníků musel přijít 
na to, že skutečně dodané dřevěné příhradové vazníky, které svým 
kolapsem byly hlavní příčinou havárie, neodpovídají těm v PD. Nechci, 
aby SÚ prováděl kontrolu statických výpočtů a statické dokumentace, 
k tomu není kompetentní, ale číst stavební dokumentaci úředníci SÚ 
musí umět. To samé platí o právních předpisech o stavebních výrob-
cích. Jak je tedy možné, že soud zcela pominul evidentní pochybení 
a nepotrestal příslušnou úřední osobu – úředníka SÚ, který ve svém 
rozhodnutí / stavebním povolení stanovil podmínky pro realizaci stavby 
a který na tuto veřejnou listinu rovněž použil kulaté razítko?

Je nutné prosazovat ochranu veřejných  
i stavovských zájmů
A jak je tato problematika řešena v návrhu paragrafového znění nového 
stavebního zákona – povinnosti SÚ při provádění kontroly? Návrh obsa-
huje § 147 Stavební kontrola a § 148 Kontrolní prohlídka. Po prostudování 
zjistíte, že znění paragrafů je velmi vágní, obecné, nekonkrétní a tím zcela 
nedostatečné a umožnilo by SÚ vyvléci se z jakékoliv odpovědnosti. 
Bylo proto naprosto důvodné podání připomínek ze strany ČKAIT, které 
zmíněné paragrafy podrobně rozvádějí a konkretizují a při akceptaci 
výrazně zkvalitní. Na pozadí zmíněných kauz je potřebné, aby ČKAIT při 
dalších pracích na novém SZ při ochraně veřejných zájmů a ochraně 
stavovských zájmů AO v tomto trendu pokračovala.

Ing. Vlastimil Moucha 
emeritní přednosta oblasti ČKAIT Pardubice, čestný člen ČKAIT 
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Ze zasedání představenstva 13. února 2020
Na prvním zasedání představenstva 2020 bylo přítomno všech 15 členů i zástupci dozorčí rady a stavovského 
soudu. Hlavním bodem jednání bylo hospodaření ČKAIT a příprava podkladů pro Shromáždění delegátů ČKAIT.

Per rollam mezi řádnými jednáními byla schválena pravidla pro pře-
chod na elektronický deník autorizované osoby (pro 10, proti 5), byl 
udělen finanční dar 150 000 Kč pro FSv ČVUT v Praze, pro FAST VUT 
v Brně a pro FAST VŠB-TU Ostrava (pro 11, proti 4) a byla udělena 
záštita soutěži Hala roku Akademik s finanční odměnou 10 000 Kč 
(pro 11, proti 4).

Předběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019
Ing. Motyčka, ekonomický mandatář, předal k dnešnímu jednání 
výsledky hospodaření ČKAIT k 31. prosinci 2019, které ještě nejsou 
definitivní. Chybí zaúčtování některých drobných položek, proto lze 
vycházet z předložených dokumentů. ČKAIT hospodařila s celkovým 
ziskem cca 5 mil. Kč.

Návrh daňového přiznání a účetní závěrka budou dokončeny 
v průběhu měsíce února. Budou projednány ekonomickou komisí 
ČKAIT před shromážděním delegátů. Rovněž Informační centrum 
ČKAIT, s.r.o., dokončuje roční účetní závěrku a bude zpracovávat 
návrh daňového přiznání. Dozorčí rada IC ČKAIT, s.r.o., by měla tyto 
dokumenty projednat 18. března 2020.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020
Na dnešním jednání Představenstva ČKAIT byl předložen konečný 
návrh rozpočtu ČKAIT na letošní rok. V diskusi k němu byly některé 
položky upraveny. Výsledný návrh je vyrovnaný a bude takto předlo-
žen k projednání a schválení shromážděním delegátů 2020 v Praze.
Ing. Hnízdil předložil žádost výboru oblasti Praha na navýšení 
rozpočtu oblasti Praha na třetího zaměstnance oblasti. Žádost byla 
projednána a zvýšené nároky na limit režijních nákladů oblasti budou 
řešeny podle konkrétních údajů a budou kryty z rezervy rozpočtu.
Ing. Křeček doporučuje předsedům finančně podpořit jednoho vítě-
ze krajské soutěže stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku 
(jednomyslně schváleno).

Pojištění autorizovaných osob
Byl proveden dotazníkový průzkum o pojištění soudních znalců z řad 
členů ČKAIT. Zájem od našich členů je, pojišťovací makléř GrECo 
může začít vyjednávat s pojišťovnou o podmínkách smlouvy.

Prezentace ČKAIT, využití sociálních sítí
Předseda požádal naši mediální manažerku o zpracování návrhu na 
rozšíření komunikačních kanálů formou komerčního sdělení v den-
ním tisku, na webových portálech nebo formou článků v odborných 
časopisech, využitím rozhlasu, nebo dalších sociálních sítí. Bude 
předloženo shromáždění delegátů v rámci strategie.

Příprava shromáždění delegátů
V souladu s § 9 Volebního a jednacího řádu představenstvo navrhlo 
všechny kandidáty navržené z oblastních kanceláří do orgánů 

ČKAIT, čímž připravilo návrh kandidátky pro shromáždění delegátů. 
Kandidátky budou zaslány delegátům s výroční zprávou. Výroční 
zpráva je připravena, bude s přílohami odeslaná min. 21 dní před 
shromážděním delegátů. 
Jednání bude řídit 1. místopředseda prof. Ing. Alois Materna, u před-
sednického stolu budou místopředsedové jako v loňském roce. 
Na shromáždění delegátů je potřebné projednat a schválit:
a) Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019
b) Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020
c) Vytvoření fondů ze zisku pro rok 2020 – Shromáždění delegátů 

v roce 2018 schválilo vytváření fondů ze zisku s hospodařením 
s našetřenými finančními prostředky v případě ztrátového 
hospodaření ČKAIT. Shromáždění delegátů schválilo možnost 
čerpat z fondu darů 200 tis. Kč a z fondu reprezentačního 
100 tis. Kč. Pro letošní rok předložíme shromáždění delegátů 
stejný návrh. Naplnění a čerpání fondu investičního bude závislé 
na tom, zda shromáždění delegátů schválí přestavbu budovy 
v Sokolské v Praze a v jakém rozsahu. Musí být připraven návrh 
na financování v letošním roce a případně i příštím. Nejedná se 
o nákladové položky, které by zatížily rozpočet, ale o nároky na 
finanční prostředky ze zisku.

d) Návrh výše členských příspěvků v roce 2021 – Představenstvo 
navrhuje ponechat členský příspěvek pro rok 2021 ve stejné 
výši jako dosud, a proto neprovádět žádné výrazné zásahy ve 
výdajích v mandatorní části rozpočtu (jednomyslně schváleno).

e) Řády ČKAIT – Žádné změny řádů nebudou předloženy.
f) Výsledný návrh strategického plánu pro roky 2020–2023
g) Studie proveditelnosti dostavby budovy ČKAIT v Praze – 

Ing. Vaverka informoval o třech navržených variantách.
Usnesení shromáždění delegátů bylo v loňském roce průběžně 
plněno.

Informace o rekodifikaci stavebního práva
Ing. Hladík informoval o přijatých připomínkách, jejich vypořádání 
a odeslání výstupu jako závazné a doporučující připomínky. Se-
známil přítomné s navrženými změnami. V současné době byla 
vytvořena pracovní skupina při poslaneckém výboru pro veřejnou 
správu a regionální rozvoj, kde budou řešeny a diskutovány největší 
rozpory návrhu.

Různé, informace z jednání
Ing. Najdekr hovořil o  jednání autorizační rady, kde na svém 
305.  zasedání rada nominovala komisi pro zkušební otázky (KARZO). 
Informoval o počtu odzkoušených uchazečů o autorizaci v roce 2019 
a o úspěšnosti.
Ing. Křeček předložil žádost výboru oblasti Praha na větší prostory. 
Předložil varianty řešení – přestěhování do větších prostor v budově 
Komory v Praze, nebo nalezení jiných prostor v pronájmu. Představen-
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stvo doporučuje přestěhování v rámci budovy a předseda projedná 
možnost s prezidentem ČSSI Ing. Vokurkou. Dále informoval o snaze 
předsedy APG Ing. Hrdličky, aby geodeti byli autorizovanými osobami 
a jejich činnost byla přidána mezi vybrané činnosti do autorizačního 
zákona a stali se členy ČKAIT. Představenstvo tento návrh odmítá. 
Předseda bude na jednání s MMR, ČKA, ČUZK a Ing. Hrdličkou pre-
zentovat tento závěr.
Ing. Loukota informoval o jednání pracovních skupin pro digitalizaci 
stavebního řízení v současném stavebním zákoně s účinností 1. 7. 2023.
Ing. Mandík předložil žádosti o záštity – InfraBIM v Polsku, Stavební 
veletrh Dělejme to chytře, a v rámci veletrhu Stavební konferenci na 
téma BIM (jednomyslně schváleno).
Ing. Špačková vede elektronický autorizační deník a upozornila na ne-
správné číslování stránek na exportované verzi do PDF určené pro tisk.
Ing. Pejchal předložil návrh poroty Ceny Inženýrské komory 2019 
(jednomyslně schváleno). Dále informoval o činnosti komise malého 
a středního podnikání. Komise připravuje seminář Vady a poruchy 
staveb na VUT v Brně.
Ing. Zdařilová informovala o udělených cenách v celostátní soutěži 
Stavba roku. V porotě skončila doc. Sedláková, novým předsedou je 
Ing. arch. Josef Vrana, nově je členkou poroty Ing. arch. Martina Hovořá-
ková. Dále informovala o školení v oblasti bezbariérového řešení staveb.

Ing. Zídek informoval o udělených záštitách konferenci Městské 
inženýrství Karlovarsko 2020. Získal dotaci v celkové výši 350 tis. Kč. 
Konference a doprovodný program bude 18.–20. června. Tématem 
konference je Město a světlo.
Prof. Materna pozval přítomné na Ouverturu Stavebního veletrhu 
Brno – téma bude vnitřní prostředí budov, přednášející prof. Ing.  Josef 
Chybík, CSc., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., a Ing. Petr Blasinski, Ph.D. 
Informoval dále o přípravě jednání další komise BIM. Je připravován 
projekt na zaměstnanost ve stavebním oboru z norských fondů.
Ing. Špalek promluvil o jednání komise ZZVZ. Dále informoval o účas-
ti na Inženýrském dni v Mnichově a o skupině vedené Ing. Honzíkem, 
která iniciuje, aby členové v oboru statika a dynamika získali opráv-
nění autorizovaného technika oboru pozemní stavby.
Prof. Kabele informoval o jednání pracovní komise pro energetickou 
náročnost budov v letošním roce, členové komise sledují vývoj zákona 
o hospodaření energií. Plánuje na podzim uspořádat konferenci.

Následující zasedání: 23. dubna 2020 • 12.–13. června 2020 (Hradec 
Králové) • 24. září 2020 • 19. listopadu 2020

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

JUBILEUM

Ing. Vladimír Spilka – 80 let – odborník 
na technologie odpadních vod
Profesní život Ing. Vladimíra Spilky je 
spjat s činností ve vodním hospodářství, 
zejména s technologickým zařízením 
čistíren odpadních vod a čerpacích 
stanic. Je autorizovaným inženýrem 
v oboru technologická zařízení staveb 

v ČKAIT již 25 let. Členem spolku Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) 
je od roku 1992 a pracuje v ní jako expert. V praxi uplatnil několik 
vynálezů, z nichž nejvýznačnější byl patentovaný pohon sedimentač-
ních nádrží – dodnes používaný na mnoha čistírnách.

Ing. Vladimír Spilka studoval na 2. průmyslové škole strojní 
v Olomouci pod patronátem národního podniku Sigma Lutín, 
v roce 1964 pokračoval ve studiu na VUT v Brně na strojní fakultě, 
zároveň tehdy pracoval jako projektant v Přerovských strojírnách. 
Diplomovou práci obhájil v roce 1970 na Katedře energetických 
strojů a zařízení vedené prof. Ing. Dr. Miroslavem Nechlebou, DrSc., 
mj. autorem reverzní turbíny na Dlouhých stráních. V té době již 
pracoval v národním podniku Sigma Hranice jako projektant při 
využití nové licence švýcarské firmy NORM AMC AG Buosch, která 
měla zjednodušit složitou výstavbu čistíren odpadních vod. Sigma 
Hranice n.p. začal vyrábět povrchové aerátory Sigma-BSK-Gigant, 
malé čistírny Sigma-BSK-Monoblok a střední čistírny Sigma-Kom-
biblok, které navrhoval a projektoval Ing. Vladimír Spilka. Jeho 
kariérní rozvoj byl výrazně ovlivněn jeho postojem k událostem 
v roce 1968. V rámci profese projektant se věnoval rozsáhlému 
množství realizací čistíren odpadních vod a čerpacích stanic 

na území Československa – od nejmenších pro obce, kde byl 
v převážné míře používán systém Sigma-Kombiblok, se postupně 
propracoval, stále jako projektant, až k realizaci největších čistíren 
a čerpacích stanic. Z význačnějších možno jmenovat čistírnu od-
padních vod pro město Hodonín, Havlíčkův Brod, Opavu, Hostinné, 
Liberec a více než 2000 dalších. Projektoval i ve své době největší 
čistírny SČOV Žilina a ČOV Petržalka, obě s velkou povodňovou 
čerpací stanicí. V roce 1988 odešel do společného českosloven-
sko-sovětského podniku Aquacoop Olomouc. V roce 1989 se stal 
spoluzakladatelem akciové společnosti Ekoprogres Hranice, a.s., 
která pokračovala v konstrukci, výrobě a realizaci technologického 
zařízení pro vodohospodářské celky. Můžeme jmenovat několik vý-
značnějších realizací, např. technologie pro ČOV Litovel, Moravský 
Beroun, letiště Ruzyně – jih, Ústí nad Labem, Jindřichův Hradec 
a více než 900 dalších. 

Nutno zmínit, že již od studií na průmyslové škole se věnoval 
bezmotorovému létání v aeroklubu Olomouc a později v aeroklubu 
Hranice. Po vynuceném přerušení činnosti v období normalizace 
se věnoval atletice jako trenér a rozhodčí. Svou leteckou činnost 
úspěšně obnovil v roce 1994, zúčastnil se i několika mistrovství 
republiky v bezmotorovém létání. V současné době stále pracuje 
jako předseda představenstva ve výše zmíněné akciové společnosti 
Ekoprogres a aktivně se dále věnuje bezmotorovému létání.

Ing. Anežka Jiříčková
spolumajitelka společnosti Ekoprogres Hranice, a.s.
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Přehled plánovaných webinářů ČKAIT
S ohledem na probíhající koronavirovou pandemii a vyhlášený nouzový stav byly zrušeny všechny plánované 
vzdělávací akce. Místo nich připravilo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT níže uvedený přehled webinářů.

Smluvní vztahy / 11. května 2020 od 14.00 hod.
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová
Druhy smluvních vztahů, majetková práva, závazky z právních jed-
nání, závazky z deliktů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní 
povolení a stavební povolení. 

Technický dozor stavebníka / 14. května 2020 od 14.00 hod.
Přednáší: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
Dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na 
postavení a úlohu technického dozoru stavebníka.

Chybně provedené opravy, poruchy a možnosti  
úprav panelových domů / 26. května 2020 od 14.00 hod
Přednáší: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., a Ing. Václav Petráš, Ph.D.
Rozebrán bude stavebnětechnický, statický a právní pohled na jed-
notlivé typy úprav. Jedná se o změny příček, nová sociální zařízení, 
snížení světlých výšek, vedení instalací, nové průchody v nosných 
stěnách, úpravy fasád a úpravy střech včetně zřizování střech po-
chozích a zelených.

Vedení stavebního deníku / 28. května 2020 od 14.00 hod.
Přednáší: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
Vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby 
byl stěžejním dokumentem realizované stavby.

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona /  
8. června 2020 od 14.00 hod.
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová
Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně 
spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem semináře je seznámit 
jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, 
analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve 
vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost. 

Technický dozor stavebníka / 9. června 2020 od 14.00 hod.
Přednáší: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
Zvýšení informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve staveb-
nictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického 
dozoru stavebníka.

Město a světlo • Městské inženýrství Karlovarsko • 19. června 2020 • Cheb 
Přípravné zasedání Vědecké rady mezinárodní konference Městské 
inženýrství Karlovarsko 2020 se konalo na pozvání Durynské inženýr-
ské komory 21. února 2020 v Erfurtu. Zasedání se zúčastnili členové 
Vědecké rady konference z inženýrských komor Bavorska, Saska, Du-
rynska, Slovenska, České republiky, VBI Deutschland (Svaz poradních 
inženýrů) a Českého svazu stavebních inženýrů. Za českou stranu se 
zúčastnila delegace ČKAIT vedená členem představenstva a před-
sedou OK ČKAIT Karlovy Vary Ing. Svatoplukem Zídkem a delegace 
ČSSI vedená předsedou Vědecké rady, viceprezidentem ČSSI doc. 
Ing. Františkem Kudou, CSc. V úvodu zasedání bylo konstatováno, že 
konference městské inženýrství je dlouhodobě udržitelná, že změnou 
témat jednotlivých ročníků se dlouhodobě konferenci podařilo udělat 
zajímavou a přitažlivou. Všechny příspěvky minulého ročníku byly 
kvalitní, s fundovaným přístupem přednášejících a byly zveřejněny 
v kvalitně připraveném sborníku konference v česko-německé verzi. 
Vědecká rada vyslovila poděkování Ing. Thomasové a Ing. Křečkovi 
za velmi kvalitní a odborné moderování, Představenstvu ČKAIT za 
zajištění financování, Ing. Zídkovi za pořádání všech ročníků konfe-
rence, a zvláště za to, že se od počátku nejedná pouze o českou akci, 
ale o mezinárodní konferenci rozšířenou o zahraniční kolegy i jako 
přednášející i o účastníky ze zemí V4. Téma letošní konference Město 
a světlo zahrnuje problematiku integrovaného přístupu k rozvoji 
měst a obcí a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích 

(viz Strategie Europa 2020) ve vazbě na Mezinárodní komisi pro 
osvětlování v EU, která nedávno vydala Technical Report – A Guide 
to Urban Lighting Masterplanning. Městské prostředí a způsob ži-
vota ze své podstaty omezuje využitelný sluneční svit, přitom jeho 
nedostatek má zásadní dopady na kvalitu života obyvatel. Uspořádání 
veřejného prostoru z hlediska dopadu slunečního svitu má zásadní 
vliv na jeho využitelnost. Nadbytek slunečního svitu však může být 
pro kvalitu veřejného prostoru stejně znehodnocující jako nedostatek. 
Mikroklimatické podmínky zde hrají stejnou roli jako pocitový cha-
rakter. Příklady dobrých a špatných realizací mohou být podnětnou 
inspirací pro navrhování nových a úpravy stávajících prostranství. 
Od prosince 2018 se v zemích CEN implementuje nová norma EN 
17037 Denní světlo v budovách. Tato norma přináší nová kritéria a 
požadavky i na oslunění interiérů v budovách. Ke konferenci bude 
vydán sborník příspěvků na flash disku s potiskem loga konference 
v české i německé verzi. Konference je zařazena do programu ce-
loživotního vzdělávání ČKAIT. Přihlásit se na konferenci je možno 
pouze na adrese karlovyvary@ckait.cz.

doc. Ing. František Kuda, CSc.
předseda Vědecké rady

Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

ČINNOST KOMORY
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Cashbot pomůže řešit problémy 
s dlouhou splatností faktur
Služba pro podnikatele, kteří vystavili fakturu a nechtějí čekat na její proplacení. Cashbot již profinancoval více 
než 5000 faktur v hodnotě půl miliardy korun. Službu doporučuje pojišťovací společnost GrECo. Rámcové pod-
mínky jsou upraveny smlouvou mezi ČKAIT a poskytovatelem služby. 

Pracujete na velkém projektu několik měsíců, vše dokončíte v po-
žadované kvalitě a včas a hotovou zakázku předáte klientovi. Poté 
vystavíte fakturu a na její zaplacení čekáte až 90 dní po odvedení 
práce. Během této doby ale potřebujete pracovat na aktuálních 
zakázkách, připravovat další a stále musíte platit nejrůznější režijní 
náklady. Peníze za fakturu ale na účtu stále nejsou. Pokud se s touto 
situací setkáváte ve svém podnikatelském životě, určitě přemýšlíte, 
jak tento problém vyřešit.

I pro financování menších faktur
Odpovědí na vaše problémy může být Cashbot. Jde o produkt, 
který je určen podnikatelům, malým a středním firmám. Slouží jim 
k profinancování vystavených faktur. Delší splatnost faktur může 
podnikatelům působit řadu problémů a omezovat je v jejich pod-
nikání, ať už se jedná o zaplacení mezd zaměstnancům, splátky 
leasingu automobilu nebo splatnost pohledávek dodavatelům 
zboží, které potřebují ke své činnosti. Cashbot pomáhá především 
podnikatelům v sektorech s dlouhými splatnostmi faktur, jako je 
např. stavebnictví, zdravotnictví nebo autodoprava, ale také fir-
mám podnikajícím v oblastech, kde má na jejich činnost velký vliv 
sezónnost (např. velkoobchod, e-shopy a zemědělství). Cashbot 
je vhodný také pro rychle rostoucí společnosti, jejichž dynamický 
rozvoj banky nestíhají financovat.

Výjimečnost Cashbotu je v tom, že dokáže proměnit faktury na 
peníze hned, a to i takovým podnikatelským subjektům, které jsou 
pro klasický faktoring malé a banky pro ně aktuálně nemají vhodné 
řešení. Klient má peníze na svém účtu ještě tentýž den, případně 
den následující. Cashbot dokáže financovat faktury již od 3000 Kč. 
Průměrná výše faktury je nyní cca 100 000 Kč.

Ověření spolehlivosti odběratele
Proplácení faktur není jediné, v čem Cashbot svým zákazníkům 
pomáhá. V rámci schvalovacího procesu financování si klient také 
může ověřit spolehlivost svého odběratele. Co to v praxi znamená? 
Pokud není financovaná faktura schválená, je to pro klienta varovný 
signál, že má být ve spolupráci s daným odběratelem velmi obezřetný. 
Může tak předejít nechtěným problémům ve svém podnikání.

Posouzení žádosti do 24 hodin
Vše je velmi jednoduché a intuitivní. Pokud preferujete online re-
gistraci, stačí na www.cashbot.cz vyplnit informace o společnosti, 
zadat své kontaktní údaje, podepsat smlouvu a nahrát požadované 
dokumenty, tj. občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz a bankovní 
výpisy za šest posledních měsíců v elektronické podobě. Vše trvá 

maximálně 30 minut. Vyplněná registrace je posouzena do 24 hodin. 
Zároveň s tím je stanoven rámcový limit k čerpání, který můžete využít 
kdykoliv, podle vaší potřeby. Pokud preferujete osobní přístup, máte 
možnost se registrovat na oblastních kancelářích ČKAIT nebo si 
sjednat schůzku s poradcem kdekoliv v České republice přes webové 
stránky Cashbotu nebo na telefonním čísle 800 939 495. V součas-
nosti disponuje Cashbot zhruba sto padesáti aktivními poradci, kteří 
vás mohou navštívit na jakémkoliv místě v Česku. 

Kolik Cashbot stojí?
Máte možnost nechat si proplatit až 80 % z fakturované částky. 
Výše poplatku za poskytnutí služby Cashbot se stanovuje v závis-
losti na hodnotě faktury a délce její splatnosti, v potaz se rovněž 
bere rizikovost dané transakce. Toto posouzení probíhá online, 
informace o prověřené protistraně tedy máte zpravidla do několika 
hodin. Přesnou výši poplatku znáte ještě před profinancováním 
faktury. Platíte pouze poplatek za konkrétní financování, nečekají 
vás žádné další skryté poplatky jako např. za zřízení a vedení účtu, 
rezervaci zdrojů apod. Pokud tedy Cashbot nevyužíváte, nic vás 
nestojí. Profinancování první faktury je navíc zdarma – můžete 
si tak vyzkoušet, jak jednoduše celý proces probíhá. Svoji fakturu 
si také můžete pojistit pro případ, že nedostanete od odběratele 
zaplaceno. Pojistné je jednorázové a poplatek obvykle činí ca 1 % 
z fakturované částky.

Jak může vaše financování vypadat? Např. když odběrateli 
vystavíte fakturu za 50 000 Kč se splatností 30 dní a zvolíte si finan-
cování 80 % z hodnoty faktury, pošleme na váš účet nejpozději do 
druhého dne částku 40 000 Kč. Poplatek u takového financování je 
zpravidla 1000 Kč. Na to, abyste nám poslali financovanou částku 
včetně poplatku zpět, máte od splatnosti faktury ještě 30 dní navíc.

Výhody Cashbotu
• Vše můžete vyřídit online.
• Získáte finance rychle a jednoduše do druhého dne na svůj účet.
• Konečnou cenu financování znáte předem, za nic jiného neplatíte.
• Faktury si můžete pojistit (obvykle 1 % z hodnoty faktury).
• Prověříte si spolehlivost svého odběratele.
• Zafinancujete další projekty a získáte nové zakázky – vaše firma 

může růst rychleji.
• Službu můžete využít i na Slovensku.

Marek Hejdušek 
spoluautor projektu Cashbot 

www.cashbot.cz

ČINNOST KOMORY
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Stavba roku Středočeského kraje 2019
Hlavní ocenění získalo DOB Centrum – přestavba bývalého Křižovnického statku v centru Dobřichovic. Dříve 
uzavřený areál se otevřel veřejnosti a napojil se na pěší trasy a optické průhledy města. Příprava a realizace 
tohoto projektu se však kvůli majetkovým sporům velmi protáhla.

Soutěž Stavba roku Středočeského kraje má tradici již od roku 2012. 
Záměrem tohoto projektu je seznámit nejširší odbornou i laickou 
veřejnost s úspěchy stavitelství a architektury na území Středo-
českého kraje a ocenit činnost investorů, architektů, projektantů 
a dodavatelů staveb. 

Soutěž je vypisována Středočeským krajem, Nadací pro roz-
voj architektury a stavitelství (Nadace ABF) a dalšími odbornými 
organizacemi v oblasti stavitelství a architektury: Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – 
oblast Praha a Střední Čechy, Českým svazem stavebních 
 inženýrů (ČSSI) – oblastní pobočka Praha, Krajskou hospodářskou 
komorou (KHK) – Střední Čechy, Obcí architektů (OA) a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). Organizátorem a odborným 
garantem projektu je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. 
Soutěž je organizována v součinnosti s Odborem kultury a památ-
kové péče Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) a s finanční 
podporou Středočeského kraje. Záštitu soutěži uděluje hejtmanka 
Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Loňský šestý ročník soutěže Stavba roku Středočeského 
 kraje 2019 přinesl dvacet staveb ze soukromého i veřejného sektoru 
napříč mnoha typologickými oblastmi – soubory bytové výstavby 
a služeb, novostavby i modernizace školských a sportovních staveb, 

obnovy kulturních památek, projekt sociálních služeb, modernizace 
veřejných prostranství, rodinné domy. 

Odborná porota ve složení Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing.  Václav 
Mach (ČKAIT), Ing. Pavel Němec (KHK), Ing. Petr Nicek (SPS), 
doc.  Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. (OA), předsedkyně poroty 
Ing. arch. Markéta Svobodová (KÚSK) a Ing. arch. Pavel Weishaupt 
(ABF) navštívila všechny přihlášené stavby a setkala se s jejich 
zástupci. Kromě stavebních a architektonických kvalit porota hod-
notila i jejich účel a přínos, jaký mají pro kraj i pro své okolí. Odborná 
porota poté předložila návrhy na udělení cen radě soutěže složené 
z  členů: Ing. Ladislav Bukovský (ČKAIT), Ing. Vladimír Kovalčík (KHK), 
Ing. arch. Vladimíra Leníčková (OA), Ing. arch. Petr Malinský (Stře-
dočeský kraj), Ing. Bedřiška Vaňková (ČSSI), Ing. Jan Veselý (SPS), 
v čele s jejím předsedou Ing. arch. Janem Fibigerem, CSc., (ABF). 

Vítězem se stalo DOB Centrum Dobřichovice
Hlavní titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 získal projekt 
DOB Centrum Dobřichovice, který představuje významnou obnovu 
části historického centra města se zachováním paměti místa. 
 Developerský projekt je mimořádný svým rozsahem a propracovaným 
konceptem architektonicko-urbanistického řešení. Funkční využití 
areálu ve městě významně rozšiřuje nabídku bydlení, včetně speci-

Stavba roku Středočeského kraje 2019 – DOB Centrum Dobřichovice. Cílem přestavby bylo zachovat pocit jisté uzavřenosti původního dvora 
vůči okolí, ale zároveň ho napojit na síť místních pěších komunikací mezi centrem, parkem a řekou. Objekty tvořící „fasádu“ dvora směrem 
k městu byly částečně rekonstruovány a zachovávají původní půdorysnou stopu – zde je umístěna restaurace, hotel a společenský sál. Vnitřní 
prostor dvora se stal plnohodnotně využitelným městským nádvořím/náměstím. Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.; autor: Jiří Hejda, Iveta 
Chitovová, Eva Železná; projektant: DAM architekti s.r.o., M3M s.r.o.; investor: DOB-Invest a.s.; dodavatel: PORR a.s. (foto: Tomáš Malý)
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fického bydlení seniorů, které je zde přirozeně integrováno do ostatní 
zástavby. Areál rovněž svojí vybaveností společenskými, sportovními 
i komerčními prostory významně oživil dění v centru a je rovněž pří-
kladnou ukázkou koncepčního propojení nové a historické zástavby.

Cenu hejtmanky získalo Corso Pod Lipami
Další nejvyšší ocenění Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě 
za největší přínos Středočeskému kraji obdržel soubor pěti obytných 
novostaveb se službami Corso Pod Lipami v Řevnicích, který je mi-
mořádným počinem na architektonické scéně. Prezentuje moderní 
nadčasovou architekturu, navazuje na historickou zástavbu a rozvíjí 
urbanismus městského centra.

Alena Šrámková získala ocenění pro osobnost 
za přínos Středočeskému kraji v oblasti architektury
Nově bylo letos do statutu soutěže zavedeno také ocenění – Cena hejt-
manky Středočeského kraje osobnosti architektury/stavitelství za přínos 
Středočeskému kraji. Při této příležitosti jsme se setkali s legendou české 
moderní architektury prof. Ing. arch. akad. arch. Alenou Šrámkovou. Za 
svoji profesní dráhu svojí osobností, nezaměnitelným stylem tvorby 
a postoji výrazně ovlivnila a vychovala řadu architektů několika generací, 
ať v rámci výuky nebo svými projekty. Na území Středočeského kraje 
se nacházejí její známé realizace – v obci Košík u Nymburka věž pro 
vědeckého pracovníka, vily v Dolních  Jirčanech a Černošicích a vlastní 
dům v Jenštejně. Nejnovější realizací z ateliéru Aleny Šrámkové je jme-
novaný oceněný projekt Corso Pod Lipami v Řevnicích.

Mezi dalšími stavbami nominovanými na hlavní titul ocenila 
porota rozsáhlejší projekty – Rekonstrukce arcibiskupského zámku 
a zahrad na hotel v Dolních Břežanech získala cenu za nejlepší rekon-
strukci památkového objektu a sportovní hala v Dolních  Břežanech 
cenu za architektonické a stavební řešení. Mezi nominovanými byla 
i stavba menší rozsahem, nikoliv však významem – Obnova ven-
kovské hospody v Máslovicích, která získala i ocenění pro stavbu, 
kterou financuje obec. Cenu za nejlepší stavbu určenou k veřejnému 
účelu získalo Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ. 
Mezi zvláštní ceny náleží i ocenění vypisovatelů – cena ČKAIT pro 
Prahu a Střední Čechy projektu dostavby a rekonstrukce prostorů 
tělesné výchovy ZŠ Průhonice a zvláštní cena SPS v ČR pro dům 
„U Zlaté štiky“ v Kolíně. V soutěži je udělována také cena veřejnosti, 
kterou si odnesl developerský projekt rodinných domů Black Roofs 
ve Vysokém Újezdu. 

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo na podzim loňského 
roku v reprezentativních prostorách GASK – Galerie Středočeského 
kraje v Kutné hoře. Řada staveb soutěžících ve středočeské soutěži 
získala rovněž ocenění i v rámci své účasti v celorepublikové soutěži 
Stavba roku 2019. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeské-
ho kraje 2019 postoupila podle podmínek soutěže přímo do celostátní 
soutěže Stavba roku 2020. 

Sedmý ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020 
bude vyhlášen v dubnu 2020. 

Všechny oceněné stavby v soutěži Stavba  roku Středočeského 
kraje najdete na zpravy.ckait.cz.

Ing. arch. Markéta Svobodová
předsedkyně poroty

Více o soutěži na www.stavbaroku.cz.

Corso Pod Lipami v Řevnicích – Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě 
za největší přínos Středočeskému kraji (foto: Tomáš Souček)

Obnova venkovské hospody v Máslovicích – Cena pro stavbu, kterou financuje 
obec nebo jeho příspěv kové organizace (foto: Jiří Straka)

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel v Dolních Břežanech – 
Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu (foto: Filip Šlapal)

Z OBLASTÍ ČKAIT
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Výběr staveb se zvláštním oceněním

Zvláštní cena pražské oblasti ČKAIT 
Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy  
ZŠ Průhonice (foto č. 1)
Přihlašovatel/investor: obec Průhonice
Autor/projektant: Vít Santolík, AP STUDIO s.r.o.
Dodavatel: EKIS spol. s r.o.

Cena za dopravní infrastrukturu – obnova technické památky
Most ev. č. 33736-1, Kamenné Mosty (foto č. 2)
Přihlašovatel/dodavatel: STRABAG a.s.
Autor: VPÚ DECO PRAHA a.s., Marek Pelant,  
Jan Šesták, Jiří Schindler
Projektant: Michal Drahorád
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Cena za mimořádné řešení v oblasti  
energetiky rodinného domu
Rodinný dům v Radimovicích (foto č. 3)
Přihlašovatel/autor: Alžběta Vrabcová, Michal Kunc
Projektant: Michal Kunc, Jan P. Vlček
Investor: soukromá osoba
Dodavatel: Formic construction s.r.o.

Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ (foto č. 4)
Přihlašovatel/dodavatel: HSF System a.s.
Autor: Bursik Holding, a.s.
Projektant: Miroslav Vajtr
Investor: obec Veleň

Zvláštní cena za inovativní pedagogický  
přístup ve výuce architektury
Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou (foto č. 5)
Přihlašovatel/projektant: Ateliér Hlaváček – Čeněk,  
Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Autor: K. Rejsková, T. Čechová, A. Hofman, F. Hutera, L. Lenčéšová, 
J. Sedlická, S. Tesková, K. Vicherek, A. Vopařilová
Investor: Skanska Reality, a.s.
Dodavatel: Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Cena veřejnosti – 11 276 hlasů z celkových 31 465 hlasů
Black Roofs, Vysoký Újezd (foto č. 6)
Přihlašovatel/investor: GETBERG real estate s.r.o.
Autor: Ján Strcula
Projektant: RM Projekt s.r.o.
Investor: GETBERG real estate s.r.o.
Dodavatel: GOOPAN BUILDING s.r.o.

Z OBLASTÍ ČKAIT



Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

V Praze 30. 3. 2020

Vážený pane premiére, 

v současné krizové době, kdy je třeba řešit spoustu důležitých věcí, Vám nabízím pomoc nejenom jménem svým, ale především jménem 
více jak 32 000 autorizovaných osob. V oblasti, která je nám z profesního hlediska blízká a pro další vývoj ekonomiky bude jistě klíčová, tedy 
v sektoru stavebnictví. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje odborníky všech stavebních profesí, 
odborníky, bez kterých nelze projektovat ani stavět, ať již jde o stavbyvedoucí, tak i o projektanty a další.
Vaše vláda spustila projektem „Národní investiční plán“ dlouhodobou systematickou práci na kultivaci veřejného investování. Prvním krokem 
bylo samotné vymezení podstaty strategické investice. Bohužel nastalá situace nebude umožňovat „přešlapování“ na místě a dohadování se, 
ale naopak rychlé kroky.
Nejprve je nutné analyzovat současnou situaci a na základě provedené analýzy navrhnout potřebná opatření.

PŘEDPOKLÁDANÉ PROBLÉMY PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU
• Dotace do sektoru stavebnictví – jak se budou vyvíjet, zda nebudou pozastaveny, otázkou je příliv z evropských peněz, které budou možná redukovány.
• Lze předpokládat omezení soukromých investic.
• Výpadek dodávek stavebních materiálů – tuzemské závody je možné zmapovat, ale nelze odhadovat zahraniční výrobce, např. Itálie je 

jedním z podstatných výrobců.
• Existuje nejistý časový průběh karantén v jiných státech. S tím souvisí uzavření hranic a další s tím spojené dopady a důsledky. Na to váže 

i nejistota možnosti zapojení zahraničních pracovníků a firem na tuzemských stavbách. České stavebnictví, a nejen to, je dnes totiž výrazně 
závislé na zahraničních pracovnících. Bude zásadní, kdy dojde k uvolnění vstupu cizinců. Pro další vývoj by bylo samozřejmě dobré, aby 
to bylo, jak nejrychleji to půjde. To je dosti podstatný problém, jelikož některá zařízení a vybavení staveb nemohou instalovat a realizovat 
stavební firmy se svými českými dělníky.

• Výpadek objednávek nejen staveb, ale i projektů.
• Odliv pracovních sil prováděcích i projektových firem (včetně výrazného úbytku zahraničních pracovníků – problém zejména při provádění sta-

veb). Dlouhodobě upozorňujeme na „stárnutí“ projektantů. Předpoklad je, že řada z nich již živnosti a firmy nebude ve složité situaci obnovovat.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ ZE STRANY STÁTU
• Nepřerušovat práce a následné schvalování nového stavebního zákona. Přerušení prací by vyvolalo chaos v resortu. Je možné jej připravit 

i s využitím poznatků současné krize.
• Doporučit investorům, aby využívali možnosti dané stavebním zákonem pro rychlejší realizaci staveb, především společné řízení (tj. společné 

uzemní a stavební řízení).
• Požadovat striktní dodržování lhůt stanovených zákony všemi subjekty zúčastněnými na povolování staveb, tj. všemi správními orgány 

(stavebními úřady a dotčenými orgány) i účastníky řízení.
• Zavést regulaci cen v rámci projektové přípravy, tj. nastavit parametry pro mimořádně nízké nabídkové ceny pro výběrová řízení, využívat 

pro určování cen např. portál „ceny za projekty“, cenovou kalkulačku apod.
• Podpořit veřejné investice. Zásadní je urychlení výstavby dopravní infrastruktury ve smyslu platných zákonů, především zákona č.416/2009 Sb. 

(liniový zákon). Jestliže má vláda investiční plán, lze se na jeho základě bavit o prioritách. Dále podpořit i ostatní veřejné investice, např. do 
technické infrastruktury obcí, aby se předpokládaný výpadek soukromé sféry překlenul, případně podpořit finančně kraje a města.

• Nastavit možnosti pro fungování zahraničních pracovníků, např. doložením dokladu o bezinfekčnosti z mateřského státu nebo zajištěním 
možnosti ubytování pouze v konkrétních zařízeních (ubytovnách, hotelích).

• Navrhnout snížení DPH na projektové práce, jedná se o službu, DPH by měla být 5 %.
• Pro podporu investování zavést možnost zrychlených odpisů pro investice zahájené v tomto krizovém období. Zavést i jiné pobídkové nástroje 

v oblasti daní pro urychlené nastartování stavebnictví (nejdůležitější budou určitě státní zakázky, u nichž je problémem otázka připravenosti).

Výše uvedený text zahrnuje pouze zlomek problémů a možných řešení, které nás čekají. Jedná se o mimořádně obtížnou výzvu pro nadcházející 
období. Jsme připraveni se na analýzách a řešení podílet a podat státu svou pomocnou ruku.

S pozdravem

Ing. Pavel Křeček

Na vědomí: ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy a průmyslu a obchodu
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