VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 2
PRO PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVU STAVEB ZA ROK 2015
Vedoucí týmu: Ing. Radovan Hrnčíř
Tajemník týmu: Ing. Radka Knottová

1. Poslání a charakteristika týmu
Tým č. 2 pro projektování a přípravu staveb, který byl založen na základě usnesení správní rady
Sdružení pro výstavbu silnic Praha (dále jen „Sdružení“), slouží jako platforma pro výměnu informací
mezi projektanty a dodavateli stavebních prací. Tyto informace se týkají zejména technologického
pokroku, nových materiálů, nových zákonných úprav a jejich dopadů do projektové přípravy staveb.
Dále je místem pro výměnu zkušeností z technického dozoru staveb, který inženýrské kanceláře
vykonávají pro investory na stavbách členů Sdružení. Členové týmu č. 2 se účastní zpracování a
připomínkování řady předpisů, které přípravu a provádění staveb ovlivňují, mezi něž patří především
zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon a obchodní podmínky. Členskou základnu týmu
tvoří delegovaní zástupci členů Sdružení, tj. stavební společnosti, projektové organizace a zástupci
Stavební fakulty ČVUT v Praze a VUT v Brně.
2. Dosavadní činnost týmu
Vzhledem ke skutečnosti, že v květnu 2015 se konala konference Projektování pozemních
komunikací, kde byla všechna témata, která jsou ve spektru zájmu týmu, diskutována, uskutečnilo se
pouze podzimní jednání týmu, kterého se zúčastnilo 11 členů týmu a 4 hosté, kteří vystoupili se svými
příspěvky.
Pořadové číslo a datum
porady
8. porada: 5. října 2015

Místo konání/u firmy
PRAGOPROJEKT, a.s.

Počet
účastníků

Z toho členů
týmu

15

11

3. Členská základna týmu (stav k 31. 12. 2015)
Tým pro projektování a přípravu staveb měl k 31. 12. 2015 19 členů, z toho 5 členů z projektových
organizací a 2 zástupce z vysokých škol. Během roku 2015 byla ze Sdružení vyloučena společnost
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
4. Výsledky činnosti týmu v roce 2015 včetně zhodnocení činnosti
Členové týmu jsou aktivní v legislativní oblasti. Sdružení se zabývalo připomínkováním zákona
o zadávání veřejných zakázek, stavebního zákona a souvisejících předpisů. Sdružení se mělo
možnost vyjádřit k metodice zpracované ŘSD ČR na hodnocení nabídek podle ekonomické
výhodnosti v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace
veřejné zakázky“. Sdružení bylo aktivní při tvorbě obchodních podmínek staveb PK.
Kromě legislativy byla na jednání týmu diskutována další zajímavá témata. Pozvaní hosté ve svých
prezentacích představili metodiku BIM a aplikaci re-profilace na základě modelu ze skenování. Ing.
Jan Zajíček ve svém příspěvku upozornil na rozdíl mezi frakcí 0/63 a štěrkodrtí 0/63.
Důležitou složkou působení směrem k odborné veřejnosti je též publikační a lektorská činnost.
Tým se mj. podílel na uspořádání konference „Projektování pozemních komunikací“, která se
uskutečnila v květnu 2015. Dále v této oblasti lze zmínit např. články členů týmu v odborných
periodikách (např. v časopise SILNICE MOSTY).
V rámci informační působnosti týmu byli členové prostřednictvím e-mailů průběžně informování
o některých aktuálních legislativních i nelegislativních záležitostech a novinkách.

5. Související pracovní jednání a činnosti
V souvislosti s činností týmu, v rámci připomínkování dokumentů a vydávání stanovisek (novela
zákona o zadávání veřejných zakázek, novela stavebního zákona, obchodní podmínky aj.) se
uskutečnila celá řada jednání.
V rámci připomínkování novely zákona o zadávání veřejných zakázek proběhla dne 11. 5. 2015
koordinační schůzka, kterou Sdružení svolalo, a které se zúčastnili zástupci SPS v ČR, dopravní
sekce HK, ČKAIT, ARI, CACE, SIA ČR - Rada výstavby a AVZ. Výsledkem této schůzky bylo
vypracování souhrnných připomínek. Sdružení ve svých připomínkách především požadovalo, aby
nebyly podle nejnižší ceny hodnoceny jen práce architektů, jak je tomu v návrhu, ale všechny tzv.
intelektuální činnosti (tzn. tvorby předpisů, projektové práce, konzultační činnost atd.). Dále Sdružení
usilovalo o zvýšení víceprací na 50 % hodnoty původní zakázky v souladu s evropskou směrnicí.
Dne 27. 8. 2015 proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy k obchodním podmínkám formou
kulatého stolu za účasti zástupců ARI, SPS v ČR, CACE, Sdružení a dalších subjektů. Byly
projednávány jednotlivé připomínky Sdružení. Další kolo řešení připomínek proběhlo dne 16. 9. 2015
v užším pracovním kruhu, podařilo se dohodnout šest připomínek a čtyři připomínky byly odmítnuty.
Dne 29. 9. 2015 uspořádala ARI na MD kulatý stůl na téma FIDIC.
Dne 9. 7. 2015 se za účasti členů SIA – Rada výstavby uskutečnila koordinační schůzka ke
stavebnímu zákonu. Jednotlivé organizace, včetně Sdružení, vypracovaly připomínky a zároveň bylo
vydáno souhrnné stanovisko SIA – Rada výstavby.
6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
6.1. Informační zdroje
Převážná část informací je získávána od příslušných předkladatelských resortů a dále v rámci
spolupráce s ostatními nevládními organizacemi působícími ve výstavbě, např. CACE, Nadace ABF,
SIA ČR - Rada výstavby, ČKAIT, ARI, nečlenské organizace Sdružení (SUDOP Praha, SUDOP
GROUP, Dopravoprojekt Brno, Dopravoprojekt Ostrava).
6.2. Spolupráce s jinými institucemi
Nadále pokračovala úspěšná a přínosná spolupráce s orgány státní správy, s nevládními
organizacemi a ostatními institucemi. Jednalo se zejména o následující instituce:
•

Ministerstvo pro místní rozvoj;

•

Ministerstvo průmyslu a obchodu;

•

Ředitelství silnic a dálnic ČR;

•

Ministerstvo dopravy;

•

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS);

•

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE);

•

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI);

•

Asociace pro veřejné zakázky (AVZ);

•

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT);

•

VUT FAST Brno a ČVUT Praha

•

Nadace ABF.

7. Plán činnosti na rok 2016, předpokládané termíny jednání
Činnost týmu bude nadále zaměřena na spolupráci v legislativní oblasti prostřednictvím zapojování
členů týmu do připomínkování příslušných předpisů, především na sledování přípravy zvláštních
obchodních podmínek na projektové práce a TDI a novely zákona o zadávání veřejných zakázek a
stavebního zákona.
Velká pozornost bude věnována problematice posudků vlivu staveb na životní prostředí
(stanovisek EIA). Přijetím zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, a který je v souladu s evropskými směrnicemi, přestala platit

některá stanoviska EIA, která byla vydána před vstupem ČR do Evropské unie dle zákona č. 244/1992
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Hlavní úkoly týmu pro rok 2016:
• Sledování problematiky stanovisek EIA, zákonů č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb.
(aktualizovaného zákonem č. 39/2015 Sb.), o posuzování vlivu na životní prostředí;
• Aktivní zapojení do přípravy obchodních podmínek na projektové práce a TDI, jejich
připomínkování;
• Připomínkování předpisů a sledování změn v legislativě, zejména zákona o zadávání
veřejných zakázek a stavebního zákona;
• Společně s ostatními týmy Sdružení vyvíjet potřebné aktivity v oblasti předpisů v oboru
pozemních komunikací;
• Podílet se na publikační činnosti v odborných periodikách (zejména ve zpravodaji SILNICE
MOSTY);
• Pokračovat ve spolupráci s příslušnými expertními skupinami CACE, Nadace ABF, SIA ČR Rada výstavby, ČKAIT a ARI.

V roce 2016 jsou plánovány dvě porady týmu, obě jsou předpokládány v pololetním cyklu. První
porada je předpokládána na červen a druhá na listopad, a to v závislosti na průběhu přípravy a
schvalování předpisů, které jsou ve spektru zájmu týmu.

Zpracovala:
Schválil:

Ing. Radka Knottová, tajemník týmu
Ing. Radovan Hrnčíř, vedoucí týmu

V Praze a Brně dne 26. 1. 2016

