ZÁZNAM
z 37. porady týmu č. 1 pro legislativu Sdružení pro výstavbu silnic

místo konání:
datum konání:
přítomni:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Rubín Office Centre, Sokolovská 77, Praha 8
6. prosince 2019
viz prezenční listina v příloze

Porada měla následující program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola plnění úkolů
Informace z činnosti Sdružení
Aktuální informace z ŘSD ČR
Rekodifikace stavebního práva, novela zák. č. 416/2009 Sb.
Zákon o stavebních výrobcích, digitalizace stavebních procesů
Závěr a různé

1. Zahájení
Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Marie Vebrová a přivítala přítomné členy týmu a hosty,
Mgr. Davida Sommera, pověřeného řízením odboru veřejných zakázek Ředitelství silnic a dálnic
a ředitele Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Petra Serafína.
2. Kontrola plnění úkolů
Na minulém jednání týmu byla diskutována problematika NEN, Ing. Vebrová upozornila na školení
MMR pro dodavatele, které se uskuteční 16. 12. 2019. V případě zájmu je ochotno MMR vypsat další
termín školení.
Úkol č. 1 z 36. jednání týmu byl splněn, Mgr. Sommer již realizoval dvě školení k elektronickému
podepisování nabídek, dvě školení ještě proběhnou v následujícím týdnu. Účastníci školení hodnotili
školení jako velmi přínosné.
Závěr č. 2 byl splněn, Mgr. Sommerovi byl odeslán dopis týkající se GDPR, více informací následně
poskytl Mgr. Sommer v rámci svého vystoupení.
3. Informace z činnosti Sdružení
Ing. Petr Svoboda připomenul klíčové informace z aktivit Sdružení za poslední období. Prezentoval
aktivní účast v činnosti 2 pracovních skupin zřízených ministrem dopravy. Cílem pracovní skupiny pro
financování dopravní infrastruktury je navrhnout opatření k navýšení finančních prostředků k dokončení
dálniční infrastruktury ČR a rovněž navrhnout opatření k zajištění financování na období, kdy nebude
dostupné financování z EU fondů minimálně v takové výši jako je tomu nyní. Druhá pracovní skupina
se týká rozvoje dálniční sítě do roku 2050.
Sdružení je zapojeno do procesu rekodifikace stavebního práva v rámci dílčích pracovních skupin.
K návrhu stavebního zákona, verze 25. 10. 2019, byly zpracovány připomínky a pod hlavičkou
SPS v ČR odeslány na MMR. Nyní je možnost připomínkování v rámci mezirezortního připomínkového
řízení. Sdružení je zapojeno v pracovní skupině MPO k zefektivnění recyklace stavebních materiálů,
aktivity jsou vyvíjeny i v podpoře úpravy zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení dopravní infrastruktury.
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Sdružení nadále sleduje vývoj zákona o stavebních výrobcích a navazujících vyhlášek prostřednictvím
svého zástupce v pracovní skupině.
V rámci revize obchodních podmínek byly zpracovány připomínky ke Zvláštním obchodním
podmínkám Red Book FIDIC pro SŽDC a následně byly i projednány. Jednání stále pokračují, protože
bylo akceptováno jen málo z uplatňovaných připomínek. Připomínky ke Zvláštním obchodním
podmínkám Red Book FIDIC pro ŘSD ČR byly také zpracovány a začátkem října projednány na
Ministerstvu dopravy. K problematice realizační dokumentace proběhla schůzka ke konsolidaci názorů
zhotovitelské a projektantské sféry. I v této oblasti nejsou jednání uzavřena.
V oblasti BIM byl nalezen konsenzus s dalšími partnery na způsobu projednání a schválení metodik.
Metodiky zpracované v rámci Technického redakčního týmu a doporučené Radou pro BIM ke schválení,
byly schváleny k ověření použitím v pilotních projektech Centrální komisí Ministerstva dopravy.
Obdobně je v agentuře ČAS zřízena platforma BIM Hub, do jehož činnosti je Sdružení zapojeno.
Z dalších aktivit avizoval Ing. Petr Svoboda plánované vzdělávací akce - školení STEPS 12 Speciální
asfaltové směsi, Silniční akademii 5 a Roadfest, který se nejspíše bude realizovat ve třech
městech – v Liberci, Plzni a Zlíně. Závěrem upozornil na školení BIM v dopravních stavbách, které se
uskuteční dne 29. 1. 2020 v Praze a 11. 3. 2020 v Brně.
4. Aktuální informace z ŘSD ČR
Mgr. David Sommer informoval stručně o aktivitách, kterými se na ŘSD ČR v současné době
zabývají. Ke konci roku 2023 se připravuje transformace ŘSD ČR na akciovou společnost s představou,
že urychlí přípravu staveb a vyřeší financování dopravní infrastruktury v dálniční oblasti.
V oblasti zadávání veřejných zakázek má ŘSD ČR výjimku týkající se využívání NEN, která platí do
konce roku 2021. ŘSD ČR požádá MMR o prodloužení výjimky.
ŘSD ČR také zvažovalo nabídku pojišťoven, aby bylo možné předkládat pojistnou záruku jako
alternativu k bankovní záruce. Nakonec to bylo zamítnuto vzhledem k přidané hodnotě bankovní záruky
spočívající v lepším ověřování klientů.
Mgr. Sommer zmínil zpřísnění kvalifikace v zadávacím řízení. Jedná se např. o povinnou úroveň
českého, resp. slovenského jazyka nebo požadavek na ISO v oblasti systémů řízení (na kvalitu, příp.
i na životní prostředí).
Mgr. Sommer informoval o dopise, který byl zaslán ze strany Sdružení ve věci Smluv o zpracování
osobních údajů (GDPR), které jsou součástí zadávacích podmínek ŘSD (nepodepisují se, ale obsahují
velmi přísný způsob spravování osobních dat). Problematika je v současné době na ŘSD ČR
projednávána, nově bude příloha ve smlouvách nepovinná jako nezávazný vzor. Po finalizaci textace
(úprava textu Smlouvy o zpracování osobních údajů) bude na dopis oficiálně odpovězeno.
Dalšími zmíněnými body bylo uplatňování jistot a valorizace. V případě, že vybraný dodavatel
nepředloží ke smlouvě originály kvalifikace dle §104 ZZVZ, bude ŘSD jistotu uplatňovat. Valorizovány
budou jednou ročně rámcové smlouvy, dílčí smlouvy nikoli.
V následujících měsících bude vypsáno 7 pilotních projektů s multikriteriálním hodnocením nabídek
z toho 4 projekty dle Red Book FIDIC a 4 podle Yellow Book FIDIC. Inspirací byla rakouská společnost
ASFINAG. Mezi hodnocená kritéria bude zařazeno: připravenost dodavatele (optimalizace
harmonogramu, přístup k základním hmotám), technologie a vybavení (přítomnost laboratoře ve
výrobně hmot, finišeru s pevnou lištou, nákladní vozidla s termokorbou, příp. vzdálenost obalovny,
vytvoření digitálního modelu pro 3D, odclonění stavby, množství použitého recyklátu), realizační kritéria
(nadstandardní řešení, náklady životního cyklu, hrozící rizika) a subjektivní kritéria (vlastnosti
a schopnosti projektového manažera, odborná úroveň dodavatele). Mgr. Sommer přislíbil po doladění
zaslání přesného znění kritérií.
Na ŘSD ČR je připraveno vypsání 9 pilotních projektů, rozdělených do tří částí. První oblast bude
fáze přípravy stavby, jedna studie a dvě projektové dokumentace ve stupni DÚR. Druhou oblastí bude
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projektování stavby – tři projektové dokumentace ve stupni DSP. A konečně třetí, realizační fáze, tři
stavby ve stupni PDPS a RDS. Termín vypsání avízovaných projektů není jasný.
5. Rekodifikace stavebního práva, novela zák. č. 416/2009 Sb.
K rekodifikaci JUDr. Hana Nevřalová, MBA, uvedla, že v současné době je návrh stavebního zákona
a doprovodných zákonů v mezirezortním připomínkovém řízení. Materiál byl rozeslán do členských
organizací a JUDr. Nevřalová žádala přítomné o zaslání připomínek, a to do 17. 12. 2019 na SPS v ČR.
Ing. Serafín doplnil, že připomínky lze uplatnit i přes MPO.
Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
byla dne 25. 11. 2019 schválena vládou a postoupí do Sněmovny. Předpokládá se, že v prvním čtvrtletí
r. 2020 bude projednána ve výborech a dále bude postupovat legislativním procesem. Novela by měla
výrazně zjednodušit povolovací procesy, jež často začátky staveb zdržují.
6. Zákon o stavebních výrobcích, digitalizace stavebních procesů
Ing. Petr Serafín informoval o návrhu zákona, kterým se mění zákony č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřičství a stavební zákon č. 183/2006 Sb., týkající se založení digitálních technických map.
V této souvislosti se rozběhly práce na vyhlášce Datová struktura a formáty, návrh vyhlášky by měl být
hotov k 03/2020.
Dále Ing. Serafín informoval o vývoji v oblasti BIM. Vznikla pracovní skupina zhotovitelských firem
při SPS v ČR, zástupci 5 firem se sešli v 11/2019. Byla vytvořena platforma BIM Hub, ve které
spolupracují zástupci MPO, ČAS a řady sdružení a asociací včetně Sdružení pro výstavbu silnic. První
jednání se konalo dne 5. 12. 2019 a bylo zaměřeno na pilotní projekty. Další jednání se uskuteční dne
28. 1. 2020, na kterém budou prezentovány zkušenosti ze staveb ze soukromé sféry a budou
projednávány smluvní standardy.
Připravuje se zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, s účinností od 1. 1. 2022.
Důležité jsou především související vyhlášky - Vyhláška o skupinách stanovených stavebních výrobků
a Vyhláška o základních charakteristikách stavebních výrobků. Nově bude CZ prohlášení
o vlastnostech, nikoli prohlášení o shodě. MPO bude pořádat k zákonu semináře.
7. Závěr a různé
Ing. Petr Svoboda informoval o přípravě Metodiky pro akceleraci, finální verze by měla být
zpracována k 3. 1. 2020
Ing. Vebrová podala zprávu o uvažovaných změnách v Systému certifikovaných stavebních
dodavatelů (SCSD), v části, která by prokazovala klasifikaci dodavatele (obrat, pracovníci atd.). Je
nutné úpravy formulovat tak, aby byly v souladu se zákonem.
Závěrem Ing. Vebrová poděkovala všem za účast i aktivní přístup. Termín konání příští porady se
předpokládá v červnu 2020, a to v závislosti na stavu projednávání právních předpisů
a dalších dokumentů, které jsou ve spektru zájmu týmu.

V Praze dne 13. 12. 2019
Zapsala: Ing. Radka Knottová
Schválila: Ing. Marie Vebrová
Přílohy:
P1 – Prezenční listina
P2 – Školení k el. podepisování nabídek, prezentace Mgr. Sommera
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