VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 2 PRO PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVU
STAVEB ZA ROK 2013
Vedoucí týmu: Ing. Radovan Hrnčíř
Tajemník týmu: Ing. David Matoušek
1. Poslání a charakteristika týmu
Tým č. 2 pro projektování a přípravu staveb, který byl založen na základě usnesení správní rady
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. Kromě toho se členové týmu č. 2 účastní zpracování a připomínkování řady předpisů
v oblastech, kde se projekční a zhotovitelská činnost prolíná (např. navrhování a diagnostika
vozovek). 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
V průběhu roku 2013 se neuskutečnilo žádné jednání, veškerá aktivita vedení týmu (především
vedoucího týmu) byla směřována ke zviditelnění problému nedostatečné přípravy staveb a rovněž
také upozorňování na zpoždění v přípravě výběrových řízení na projektové, inženýrské práce a práce
technických dozorů investora. Několik aktivit bylo řešeno korespondenčně, významnou aktivitou,
ke které přispěli členové týmu, byla realizace konference Projektování pozemních komunikací.
3. Členská základna týmu (stav k 31. 12. 2013)
K 31. 12. 2013 je v týmu č. 2 zastoupeno 23 členů Sdružení, z toho je 12 členů ze stavebních
firem, 9 členů z projektových organizací a 2 zástupci z vysokých škol.
4. Výsledky činnosti týmu v roce 2013 včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů
V návaznosti na novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací byly v lednu 2013
shromážděny připomínky k tomuto zákonu a zejména k části týkající se nového pojetí dálniční sítě.
Připomínky byly předány Ministerstvu dopravy. Dále byly z hlediska úkolu v rámci činnosti týmu
shromážděny veškeré náměty ke konferenci PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, která se
konala 21. 5. 2013 v hotelu STEP v Praze. Akci pořádala společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
a organizaci zajišťovalo Oddělení publikačních a školicích činností.
5. Související pracovní jednání a činnosti
Vedoucí týmu a místopředseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha Ing. Hrnčíř aktivně působil
v mediální skupině Sdružení pro výstavbu silnic Praha, kde připravoval podklady pro tiskovou zprávu
a také reakce na některá mediální vystoupení, která se týkala zejména problematiky víceprací (ZBV –
změn během výstavby) a jejich příčin, střetu zájmů (DSP – dokumentace pro stavební povolení +
PDPS – projektová dokumentace pro soutěž zhotovitelů x RDS – realizační dokumentace stavby + AD
– autorský dozor + TDI – technický dozor investora), zákona o vyvlastnění, dumpingových cen
a chybných podkladů (nedostatečný průzkum a chybné zaměření) od ŘSD ČR pro vypracování
projektové dokumentace staveb.
6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
a) Informační zdroje – CACE, Nadace ABF, Rada pro výstavbu, ČKAIT, nečlenské organizace
SVS (SUDOP Praha, SUDOP Group, DP Brno, DP Ostrava),
b) spolupráce s jinými institucemi – VUT FAST Brno, ČVUT Praha.
7. Plán činnosti na rok 2014
Základním úkolem bude reaktivace týmu č. 2 a naplánování pracovních jednání (minimálně 1).
Náplní týmu budou kromě stálých témat:
• Sledování stavu a zdůrazňování důležitosti projektové přípravy dopravních staveb;
• Zdůrazňování důležitosti vyčerpání finančních prostředků SFDI určených pro přípravu staveb;
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• Prosazování navýšení finančních prostředků pro projektovou přípravu dopravních staveb;
• Tlak na GŘ ŘSD ČR soustředěný na urychlení administrativních procesů souvisejících
s vypisováním veřejných zakázek;
• Úpravy předpisů a změny v legislativě;
• Problematika „bezpečné ceny“ (zamezení dumpingových cen), také například kontaktování
Asociace pro rozvoj infrastruktury, jež vznikla z Asociace PPP, nebo znovuprojednání
obchodních podmínek, zákona o veřejných zakázkách či zákona o vyvlastnění.

Zpracovali:

Ing. Radovan Hrnčíř, vedoucí týmu
Ing. David Matoušek, tajemník

V Brně dne 15. 2. 2014
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