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ZPRAVODAJ 1/2006 

PF 2006 

Oblastní výbor Sdružení vodohospodářů České republiky Kutná Hora, redakční rada OSVČR a klub 
seniorů vodohospodářů přejí všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2006 pevné 
zdraví, štěstí, stálou pohodu a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

JUBILEA 

V roce 2006 slaví významná jubilea členové naší oblasti: 

Ing. Zdena Svobodová - 10. března 

Eva Kohoutová - 5. července 

František Dyntera - 7. července 

Jiří Malina - 17. srpna 

V roce 2006 slaví významná jubilea někdejší členové naší oblasti: 

(70) - Ing. Karel Chodura - 16. února a Naďa Chodurová - 22. února 

(65) - Ing. Věra Herianová - 20. února  

(60) - Ing. Marie Štorková - 3. září, Růžena Jiránková - 23. listopadu, Milan Hájek - 24. prosince 

(55) - Josef Volenec - 26. března, Petr Mach - 18. října  

(50) - František Kotek - 3. července  
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Oblastní výbor SVČR Kutná Hora, Redakční rada OSVČR Kutná Hora a klub seniorů jubilantům srdečně 
k jejich významnému jubileu blahopřeje a přeje jim mnoho zdraví a elánu do dalších let. 

Redakční rada 

OMLUVA REDAKČNÍ RADY  

Vážení čtenáři, na členské schůzi jsem Vás informoval ve Zprávě RR, že je připraven náš Zpravodaj 
3/2005, který obdržíte po získání materiálů z členské schůze. Obdržel jsem je až 15. 17. a 22. února, a 
proto to veliké zpoždění. Tento zpravodaj s ohledem na skluz již vydáváme pod číslem 1/2006. Takže 
vše se změnilo, mezi tím 14/2 přišel republikový Zpravodaj 1/06. Mnoho připravených příspěvků, 
informací a pozvánek na akce již bylo neaktuálních, tak jsme je vyřadili. Není vinou redakční rady, že je 
vše jinak, než by si redakční rada přála a jak jsem informoval na členské schůzi. Obdobně to bylo i 
s předchozími Zpravodaji, ne vinou redakční rady, ale neodesláním příspěvků pověřenými členy 
oblastního výboru. O to nás více mrzí, že za tato zpoždění zazněla ve zprávě o činnosti kritika zpoždění 
Zpravodaje bez vysvětlení pravého důvodu.  

Mnohem aktuálnější je webová stránka, kterou po obdržení informací průběžně aktualizujeme. Redakční 
rada oblasti děkuje za důvěru návštěvníkům webové stránky Oblastního sdružení vodohospodářů ČR 
Kutná Hora, těší nás Váš zájem o informace z naší oblasti vodohospodářů. V roce 2005 jsme 
zaznamenali 1 305 návštěv. V polovině února 2006 otevřel stránku již pětitisící návštěvník. 

ČLENSKÁ SCHŮZE OSVČR KUTNÁ HORA 

Zpráva o činnosti OSVČR v Kutné Hoře v roce 2005 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

rok 2005 se chýlí ke konci, a proto se zde scházíme, abychom jej zhodnotili a přijali návrhy pro další 
spolkovou činnost v nadcházejícím období. Dovolte mi proto krátce shrnout činnost výboru za uplynulé 
období. Naposledy jsme volili oblastní orgány v lednu 2005. 

Členská schůze se sešla ve čtvrtek dne 20. ledna letošního roku s účastí 24 členů, omluveno bylo 10 
členů.  

Od minulé výroční členské schůze proběhly následující akce : 

 jubilejní XX. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře ve dnech 10. - 12. května 2005, které zastřešoval 
odborný garant Jan Lázňovský. XX. setkání se zúčastnilo 154 osob, z toho : 

 22 přednášejících a hostů 

 12 členů našeho Oblastního sdružení zajišťujících i pořadatelskou službu 

 64 pracovníků úřadů státní správy a samosprávy 

 10 pracovníků vodárenských společností a hygienických stanic 

 3 pracovníci zemědělských vodohospodářských správ 

 7 projektantů 

 22 dalších účastníků  

 14 pracovníků vystavujících firem 

Akce se dle vyjádření jednotlivých účastníků vydařila, za což je třeba garantům veřejně poděkovat. 
Jediným negativem je dle mého názoru zpoždění vydání našeho zpravodaje, který měl celou akci 
vyhodnotit a přiblížit našim členům, kteří se nemohli zúčastnit. 

 jubilejní X. konference Voda a pozemkové úpravy probíhala souběžně s XX. Setkáním. Zúčastnilo se 
49 účastníků. Garantem byl Ing. Petr Lázňovský. 

 Pro obě akce byl bezesporu velikým přínosem doprovodný program, zejména varhanní koncert 
v chrámu Svaté Barbory, společenský večer, exkurze na vodní dílo Želivka s účastí 81 osob a 
návštěva obory. 

 ve dnech 27. – 29. května 2005 jsme za skvělých povětrnostních podmínek uskutečnili zájezd na 
Šumavu s cílem Knížecí pláně a Plechý, garant Šárka Tichá, účast 23 osob 

 ve dnech 9. – 18. září se uskutečnil zahraniční zájezd do chorvatských národních parků, garant akce 
Ing. Veronika Lázňovská 
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 na konci září, ve dnech 23. – 24., byl uskutečněn dvoudenní výlet na Vysočinu do Žďárských vrchů. 
Tentokráte jsme navštívili za úžasného babího léta Devět skal a Čtyři palice.  

Jednotlivé akce se dle vyjádření účastníků vydařily, za což je třeba garantům veřejně poděkovat. 
Podrobnější informace o průběhu jednotlivých akcí Vám podají jejich jednotliví garanti, případně byly 
zveřejněny v našem spolkovém zpravodaji. 

Nyní bych se zaměřil na činnost našeho Oblastního výboru a činnosti související. Naše kancelář je 
nadále bez pracovní síly, a proto činnosti související s chodem našeho Oblastního sdružení zajišťují 
členové Oblastního výboru ve spolupráci s Marií Zdeňkovou, která nám vede účetnictví. 

Oblastní výbor pracoval ve složení Petr Lázňovský, František Kujan, Hana Poláková, Šárka Tichá a 
Marie Vytlačilová. 

V roce 2005 se uskutečnilo 6 jednání výboru, a to: 20. ledna, 1. března, 5. dubna, 21. dubna, 3. května, 
21. června a 16. listopadu. 

Při řešení běžných úkolů se výbor zaměřil zejména na nosné akce Oblasti, kterými jsou bezesporu 
Setkání vodohospodářů a konference Voda a pozemkové úpravy. 

Členové Oblastního výboru pracují dle mého názoru dle svých možností. Komunikace mezi jednotlivými 
členy Oblastního výboru je dostatečná a při možnosti využití mobilních spojení a elektronické pošty by se 
měla tato komunikace přenést i mezi řadové členy našeho Oblastního sdružení. Vysoce si vážím 
spolupráce s jednotlivými členy Oblastního výboru, kteří se i přes značné pracovní vytížení neustále 
snaží o zajištění chodu našeho Oblastního sdružení. Prosím Vás proto o aktualizaci Vašich kontaktních 
adres u prezence, a to včetně mobilních telefonů a elektronických adres. Děkuji. 

K hospodaření a rozpočtu budou podrobněji hovořit Hana Poláková a Marie Zdeňková, ale lze 
konstatovat, že se hospodaření oblastního sdružení vyvíjí v souladu s přijatými zásadami  

Nedodrželi jsme plánované vydání našeho Zpravodaje. Další zpravodaj bude vydán po dnešní členské 
schůzi. 

Naši internetovou schránku www.vodakh.cz navštívilo k dnešnímu dni již více než 4 790 návštěvníků. 
Najdeme zde mimo jiné informace o akcích včetně pozvánek, následně zprávy z akcí, informace o 
SVČR, přehledy právních předpisů, Zpravodaj oblasti apod. Poslední aktualizace proběhla v minulém 
týdnu, ale přesto je nutné ještě některá data upravit. 

Počet našich členů činí k dnešnímu 49. Dnešní členské schůzi bude předložen návrh na ukončení  
členství Radka Píšy a neplatících členů a na přijetí Bohuslavy Janouškové, Petra Poláka, Vladimíra 
Schejbala a Lenky Schejbalové, které projednal výbor na své schůzi dne 16. 11. 2005. 

Na závěr musím konstatovat, že podíl našich členů na jednotlivých akcích nevzrůstá, a to i přes vstřícná 
organizační opatření.  

Po zhodnocení právě uplynulého období jsem však optimistou. Domnívám se, že se nám i přes drobné 
přetrvávající problémy v komunikaci daří naplňovat původní poslání Sdružení vodohospodářů České 
republiky. Nedílnou součástí odborného programu je však i nezbytné společenské vyžití. Zde uvažujeme 
s nabídkou jednoho tuzemského a jednoho zahraničního zájezdu. 

Pro příští rok  chystáme následující akce : 

 16. - 17.  5. 2006  XXI. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 

 30. - 31. 5. 2006  XI. Konference Vod a pozemkové úpravy (garant Petr Lázňovský) 

 2. - 4. 6. 2 006  Zájezd na Šumavu  (garant Šárka Tichá) 

 30. 6. - 9. 7.2006  Zájezd do Norska (garant Veronika Lázňovská) 

 Září 2006   Výlet pro děti Krucemburk (garant František Kujan) 

Záleží pouze na členech našeho sdružení, jakým způsobem se zapojí do činnosti sdružení. Děkuji Vám 
za pozornost.          František Kujan 

Zápis z výroční členské schůze Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora,  
konané dne 29. 11. 2005 v restauraci Na Krétě od 14:30 s účastí dle prezenční listiny 

Přítomno:  22 členů (viz prezenční listina) 

1) Úvodní slovo a přivítání přítomných provedl – předseda oblasti Petr Lázňovský 

2) Kontrola plnění usnesení minulé členské schůze konané 20. 1. 2005 – jednotlivé body byly splněny. 

3) Zprávu o činnosti OSVČR v roce 2005  – viz příloha č. 2 - vypracoval František Kujan, přednesl 
předseda Petr Lázňovský: Ve dnech 10.-12. května 2005 proběhlo souběžně jubilejní XX. Setkání 

http://www.vodakh.cz/
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vodohospodářů a X. konference Voda a pozemkové úpravy. XX. Setkání se zúčastnilo 154 osob, 
X. Konference se zúčastnilo 49 účastníků. Celkově akce velmi úspěšná -  vysoká účast jak na 
přednáškách, tak na varhanním koncertu, na společenském večeru i na exkurzích (vodní dílo Želivka, 
Žehušická obora).  

     Aktuální stav členské základy: 49 členů. O přijetí za nové členy požádali: Bohuslava Janoušková, Petr 
Polák, Vladimír Schejbal, Lenka Schejbalová. O ukončení členství na vlastní žádost požádal Radek 
Píša.  

Připravované akce na rok 2006: 

           16.5. - 17.5.2006     XXI. Setkání 

           30.5. - 31.5.2006     XI. Konference voda a pozemkové úpravy (garant Petr Lázňovský) 

             2.6. -   4.6.2006     Zájezd na Šumavu (garant Šárka Tichá) 

           30.6. -   9.7.2006     Zájezd do Norska (garant Veronika Lázňovská) 

           září 2006                 Výlet pro děti Krucemburk (garant František Kujan) 

4) Samostatně předseda vyhodnotil X. konferenci Voda a pozemkové úpravy, jejímž byl garantem.  

5) Zprávu revizní komise přednesla Eva Kohoutová: revize provedena 24. 11. 2005 – viz příloha č. 3. 
Provedena kontrola účtů, peněžních dokladů, platby příspěvků republikovému výboru, platby 
členských příspěvků, vyúčtování za pevnou linku (zrušena 31.3. 2005), nájemného,  daňového 
přiznání, za zájezd do Chorvatska. 

6) Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2005 přednesla Hana Poláková - viz příloha č. 4 tohoto zápisu.  

7) Zprávu o činnosti republikového výboru  přednesla Eva Pokorná. V r. 2005 se RV konal 2x, 
předseda Vok Malínský požaduje informace o připravovaných akcích, aby mohly být zahrnuty do 
plánu OSVČR – E. Pokorná žádá o včasné sdělování informací o připravovaných akcí OSVČR Kutná 
Hora. 

8) Zprávu o činnosti redakční rady přednesl Jan Lázňovský. V  r. 2005 vydány 2 Zpravodaje, 2 x týdně 
jsou aktualizovány webové stránky Sdružení. Redakční rada se sešla 5 x. Poslední Zpravodaj zaslán 
34 platícím členům + 30 ks bylo na požádání zasláno Oblasti Morava. Návrh zveřejňovat na 
webových stránkách termíny a organizační údaje připravovaných zájezdů. 

9) Zprávy o uskutečněných zájezdech v roce 2005 přednesli: Šárka Tichá – Šumava: 27.-29.5., 
Vysočina 23. - 24. 9. (viz příloha č. 5); Petr Lázňovský - chorvatské národní parky 9. - 18. 9. 2005.  

10) Návrh rozpočtu přednesla  Hana Poláková – viz příloha č.6. 

11)  Členská schůze schvaluje: 

 Přijetí nových členů: Bohuslava Janoušková, Petr Polák, Vladimír Schejbal, Lenka Schejbalová.  

12)  Členská schůze bere na vědomí:  

1.  Revizní zprávu  

2.  Zprávu o výsledku hospodaření 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

Příloha č. 2 Zpráva o činnosti OSVČR KH za uplynulé období 

Příloha č. 3 Zpráva revizní komise OSVČR KH za uplynulé období 

Příloha č. 4 Zpráva o hospodaření OSVČR KH za uplynulé období 

Příloha č. 5 Zpráva o průběhu tuzemského zájezdu na Šumavu v roce 2005 

Příloha č. 6 Rozpočet OSVČR KH na rok 2006 

V Kutné Hoře dne 29. 11. 2005     Zapsala: Šárka Tichá 

Zápis revizní komise OSVČR Kutná Hora 

z revize konané dne 24. 11. 2005 za období od 1. 1. 2005 do 31. 10. 2005. 

Eva Kohoutová 

Přítomni: Eva Kohoutová a Marie Lázňovská - za RK, Ing. Hana Poláková – hospodářka, Marie 
Zdeňková – účetní 

Byla provedena: 
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1) Kontrola účtů – stav na peněžních účtech je: 

 - u České spořitelny ke dni 31.10.2005 - 109 605,64 Kč 

 - u Komerční banky ke dni 31.10.2005 - 100 930,47 Kč  

 Stav hotovosti v pokladně ke dni 24.11.2005 - 26 401,40 Kč  

Stav finančních prostředků souhlasí s údaji v peněžním deníku. Pro lepší orientaci jsou zpracovány 
finanční přehledy jednotlivých oblastí hospodaření za rok 2005, tzn. např. pořádaných akcí, mezd, 
poplatků spořitelnám, energií, mezd . . .  

2) Kontrola cenin – v současné době se v majetku firmy nenacházejí žádné ceniny. 

3) Kontrola peněžních dokladů výdajových (59 ks) a příjmových (62 ks) za rok 2005 – doklady mají 
všechny předepsané náležitosti. 

4) Kontrola platby příspěvku republikovému výboru  

 splátka ve výši 4 200,- Kč byla provedena ke dni 3. 6. 2005 

 splátka bude provedena v prosinci 2005.  

5) Kontrola platby členských příspěvků – příspěvky za rok 2005 - zaplatilo 36 členů.  

6) Kontrola vyúčtování za pevnou telefonní linku – linka byla ke dni 31. 3. 2005 zrušena, poslední platba 
byla provedena 30. 4. 2005.  

7) Kontrola platby nájemného za kancelář dle nájemní smlouvy Zemědělské VH správě – nájemné je 
pravidelně hrazeno, platby jsou prováděny včas. 

8) Kontrola plateb za zájezd do Chorvatska – všechny platby (příspěvky členům i platby od účastníků) 
byly vyúčtovány a provedeny, poslední 2 platby za odeslané faktury k dnešnímu dni zatím nedošly. 

9) Zálohová daň z odměn byla odváděna FÚ v řádných termínech. 

Zpráva redakční rady OSVČR Kutná Hora 

pro členskou schůzi 29/11 2005. 

Redakční rada naší oblasti letos vydala 2 Oblastní Zpravodaje a pravidelně v průměru 1 x týdně 
aktualizuje vébovou stránku naší oblasti www. vodakh. cz. Zpravodaj č. 2 obdržela i Moravská oblast. 1. 
číslo Zpravodaje dostali všichni členové oblasti, poslední jen 34 našich členů, kteří zaplatili letošní 
členský příspěvek a předsedové SvČ. a VČ. oblasti. Můžeme ho zasílat i dalším oblastem, ale vše musí 
být řádně dojednáno.  

Schůze RR v letošním roce uskutečnily 5 x (s výjimkou dvou schůzí vždy se 100 % účasti). Jednání 
redakční rady se uskutečňuje před schůzkou seniorů. Dále je kontakt po e-mailu, osobní jednání 
předsedy s jednotlivými členy RR. Podklady pro výpočet AA jsou po vydání zpravodaje předávány OV. 
Letošní rozsah příspěvků je přes 11 AA, tj. cca 220 stránek A4 (nepočítáme jejich publikování prakticky 2 
x tj. na webu i Zpravodaji).  

V současné době připravujeme Zpravodaj č. 3/05 (prozatím 15 A4). Měl by vedle pravidelných rubrik 
obsahovat materiály z dnešní členské schůze, přehled předpisů (o ochraně přírody a krajiny, nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, o ochraně hospodářské soutěže, o chemických 
látkách a chemických přípravcích, o vodních cestách, o provozu na pozemních komunikacích, o ochraně 
veřejného zdraví, o hygienických požadavcích a o ochraně ovzduší), významná jubilea i některých 
bývalých členů, přání do Nového roku a jako přílohu Republikový Zpravodaj č. 4/05 (Informace o odborné 
semináři Severočechů v Jetřichovicích - Jiří Siřiště, Zájezd do Nizozemska – Věra Sigmundová, 
Novelizace zákonů - Emil Rudolf, Vyhláška 450/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005 – Dana Lídlová, 
Vodohospodářské pondělky, Seminář oblasti Praha a střední Čechy “Česká zahraniční rozvojová 
spolupráce od roku 2006”, Pozvánka na konferenci Voda v krajině 21. století – František Kulhavý, PF 
2006). V naší části jsou připraveny i převzaté odborné příspěvky z investiční a správní činnosti – 
“Předání a převzetí staveniště, Nový zákon o veřejných zakázkách, Sněmovna posoudí stavební zákon, 
Návrh účasti veřejnosti ve stavebním řízení, Aktuálnost předpisů PBS k začátku roku 2005” (5 stran A4), 
které se nevešly do Zpravodaje 2. 

K začátku letošního roku navštívilo naši webovou stránku 3 580 návštěvníků, k dnešnímu dni máme 4 798 
návštěv, tj. přes 3,5 návštěvy denně. Výrazný nárůst je před konáním akcí. Je velkou škodou, že podrobnosti 
(organizaci) o přípravách hlavně zájezdů před konáním akci RR nedostává a tak zůstávají často před Vámi 
utajené. 
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Na webové stránce jsme zařadily i odkazy na naše sponzory, redakci Vodního hospodářství a stránky 
severočeské oblasti. Můžeme po aktualizaci přidat i stánku RV. Doporučujeme zavést “komerční reklamy 
pro spolupracující firmy”. Vedle příjmů bychom navázali bližší spolupráci s firmami a tím i jejich větší 
účast na akcích. Doporučujeme OV stanovit podmínky a ceny pro reklamu ve Zpravodaji a na vébové 
stránce. 

Redakční radě poslali příspěvky (včetně fotografií): Fr. Dyntera, Ing. F. Kujan, Ing. P. Lázňovský, Ing. M. 
Perný, Ing. Š. Tichá, Ing. V. Lázňovská, Jan Lázňovský, Josef Kuřátko, Mgr. I. Kupecká, Pokorná Eva, 
Sedlecký Pavel a dále jsou zde dokumenty OSVČR a diskusní příspěvky i nečlenů oblasti. Za vše 
děkujeme. 

Specifickou problematikou je zveřejňování materiálů RV. Kritický příspěvek jsem zařadil do našeho 
posledního Zpravodaje. Obdobný jsem předal i rep. redakční radě, která ho zařadila do Zpravodaje č. 
4/05, ale nakonec ve Zpravodaji není. Snad Ing. Srnský zašle požadované vysvětlení. Letos (max. 50 % 
účast) RR se dosud nezúčastnili: Ing. Dana Lídlová, JUDr. Ing. Emil Rudolf a Ing. Karel Stehlík, CSc., vždy 
jako host přišel Ing. V. Malínský. 

Neuvěřitelné jsou finační problémy a ostuda RV. Je až neuvěřitelné, že přes usnesení VH (9. ledna 2003) 
“průběžně aktivovat vébovou stránku SVČR (RV a oblastí)” od ledna 2003 je republiková stránka na 
Internetu neaktualizována, mj. zve účastníky na XVIII. setkání vodohospodářů (a to již bylo před půl 
rokem XX.) a uvádí složení předminulého republikového výboru, používá font, který pro většinu čtenářů 
má vadné znaky. S ohledem na její stav rozhodl RV 17. února 2005 o jejím zrušení. Opětovně zrušení 
přislíbil i na zasedání RR 14/9 předseda RV Ing. Malínský, CSc. K čemu jsou usnesení a sliby 
představitelů? Na schůzi RR 9/11 bylo konstatováno, že stránka je stále v provozu a tak bylo dohodnuto, 
že republiková webová stránka RV (http://sweb.cz/sv-cr) zůstane zachována s tím, že bych ji vedl, k tomu 
ale potřebuji podklady (heslo a kódy) pro vstup na tuto stránku, což ale dosud nemám. 

Všichni Zpravodaj znáte, mnoho z Vás i webovou stránku. O rozsahu a kvalitách Zpravodaje a webové 
stránky bychom rádi slyšeli od Vás, abychom mohli případně upravit rozsah. Určitý přehled dává webová 
stránka, protože počty návštěv prozrazují její účelnost a vyvolávají i příspěvky od nečlenů. Čekáme na 
zaslání Vašich příspěvků k zveřejnění (např. zkušeností a novinky z činnosti, náměty na činnost, vč. 
tématických zájezdů). Zpravodaj a vébová stránka by měla být živou konverzaci mezi členy a orgány 
SVČR.  

Činnost RR v roce 2006 plánujeme v rozsahu roku 2005, případně bude upřesněna dle rozhodnutí 
členské schůze a v přístupu k příspěvkům k zveřejnění. 

 

Usnesení členské schůze Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora, 
konané ve čtvrtek dne 29.11.2005 v restauraci Na Krétě  s účastí dle přiložené prezenční listiny. 

A.  Členská schůze schvaluje : 

1. Zprávu o činnosti OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

2. Zprávu o hospodaření OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

3. Zprávu revizní komise OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

4. Zprávu redakční rady OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

5. Plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2006 

6. XXI. Setkání vodohospodářů –– 16. a 17. května (garant ing. Fr. Kujan), XI. konference Voda a 
pozemkové úpravy – 30. a 31.května 

7. Rozpočet OSVČR Kutná Hora na rok 2006 

8. Odměny členům výboru za rok 2005. 

9. Odměny členům revizní komise za rok 2005. 

10. Odměny členům redakční rady za rok 2005. 

11. Vydávání zpravodaje i pro oblast SVČR Morava  

B.  Členská schůze bere na vědomí : 

1. Informace p. Pokorné o činnosti RV SVČR  

2. Informace garantů o přípravě tematických zájezdů 

3. Zprávu o činnosti odborné skupiny “Vodohospodář – senior” – p. Mlynář 
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4. Přijetí nových členů: Petra Poláka, Lenky Schejbalové, Vladimíra Schejbala, Bohuslavy 
Janouškové 

5. Ukončení členství Radka Píšy na vlastní žádost 

C. Členská schůze ukládá : 

        1.      Všem členům OSVČR Kutná Hora hledat možnost většího zapojení do činnosti 
sdružení 

2. OV SVČR Kutná Hora a jednotlivým garantům věnovat maximální úsilí přípravě a průběhu 
všech akcí a průběžně zveřejňovat aktuální informace o činnosti OSVČR Kutná Hora 

3. Redakční radě informovat členskou základnu prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek 
o průběhu členské schůze a o připravovaných akcích a zajistit průběžnou aktualizaci 
webových stránek 

4. Oblastnímu výboru zajistit zřízení interní části na webových stránkách, které budou přístupné 
pouze členům oblasti     

         Eva Kohoutová, předseda návrhové komise 

SOUTĚŽ ZPRAVODAJE 

RR pro Vás připravila soutěž. Na zadní straně obálky Zpravodaje jsou fotografie z oblasti 
“vodohospodářů”. Poznáte sochu, přehradu a akci (a rok konání)? Uvítáme odpovědi redakční radě 
jakoukoliv formou (nemusí být určeny všechny 3 obrázky). Díky za odpovědi. Adresa viz tiráž Zpravodaje. 

Dotazy 

Jan Lázňovský 

1. Jaký předpis řeší úhrady za újmu za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech 
vodních zdrojů? 

Poskytování úhrady za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů řeší mj. 
metodický pokyn k postupu státních podniků Povodí dle § 30, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů z 10. 12. 2004. 

2 - Jaké změny přinesl nový správní řád? 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nabyl účinnosti 1. 1. 2006, byl v malém rozsahu již novelizován 
zákonem č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti. Předchozí změna byla minimální (mj. termíny - “utajované 
skutečnosti” nahrazeno pojmem “utajované informace”). 

Zjednodušeně změny zákonem č. 500/2004 Sb. lze vidět hlavně při “oznámení veřejnou vyhláškou” a 
v pravidlech doručování písemností:  

Vazba stavebního zákona 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a správního řádu je od 1. 1. 2006 složitější než tomu bylo do 31. 12. 2005. 
Správní řád obsahuje i speciální úpravu vůči stavebnímu zákonu, která má vždy přednost před úpravou 
obecnou. Bohužel se nepodařilo zajistit projednání a schválení novely stavebního zákona, která by 
některá ustanovení sladila s novým správním řádem, a proto se připravuje před vydáním nového 
stavebního zákona malá novela stavebního zákona. 

Správní řád u územních, stavebních a kolaudačních řízení u staveb liniových a v odůvodněných 
případech též u staveb zvlášť rozsáhlých s velkým počtem účastníků řízení oznámit veřejnou vyhláškou 
účastníkům řízení. Velkým počtem účastníků řízení se rozumí více než 30 osob, aniž to podmiňuje další 
podmínkou tak jako stavební zákon.  

Při oznámení veřejnou vyhláškou budou všichni účastníci uvědomeni veřejnou vyhláškou. Písemnosti ale 
budou doručovány účastníkům řízení s rozlišením, zda se v návrhových řízeních jedná o osoby žadatelů 
a osob, které s ním sdílejí práva a povinnosti k dané stavbě či pozemku (jsou-li stavebnímu úřadu 
známy), těm se písemnosti doručují přímo. Jedná-li se o osoby, které mohou být rozhodnutím přímo 
dotčeny ve svých právech a povinnostech se písemnosti mohou doručovat veřejnou vyhláškou. Není 
změněn postup při doručování veřejnou vyhláškou osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, 
kterým se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy. 
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Správní řád rozlišuje formy podání na podání písemné, ústní podání učiněné do protokolu na správním 
úřadu a elektronické podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem, příp. za určitých podmínek i 
pomocí jiných technických prostředků.  

Správní řád stanoví, že fyzická osoba musí v podání uvést jméno, příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou 
činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo 
druh podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené 
evidenci, jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání 
svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou 
adresu pro doručování.  

Doručování písemností podle nového správního řádu se fyzické osobě doručuje na adresu pro 
doručování, na adresu jejího trvalého pobytu, a ve věcech podnikání do místa podnikání. Právnické 
osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování, na adresu jejího sídla nebo sídla její 
organizační složky, jíž se řízení týká. 

Nebyl-li při doručování písemnosti adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným 
způsobem přípustným dle správního řádu, písemnost se uloží, a to podle způsobu doručování buď u 
správního orgánu, který ji vyhotovil, nebo u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních 
služeb. Adresát se vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky 
nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost ve lhůtě 15 dnů vyzvedl. Současně se mu sdělí 
kde, v kterou denní dobu a odkdy si lze písemnost vyzvednout. Zároveň s oznámením o uložení se 
adresát písemně poučí o právních důsledcích, které by jeho případné jednání vyvolalo. Toto poučení 
musí obsahovat i označení správního orgánu, který písemnost odesílá a jeho adresu. Po uplynutí 15 dnů 
se písemnost vrátí správnímu orgánu.  

Změna nastala ve lhůtě, po níž nastává fikce doručení, a také v postupu správního orgánu. Jestliže si 
adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena 
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Připadne-li konec lhůty na 
sobotu, neděli nebo svátek, považuje se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den. Správní 
orgán nemusí zkoumat, zda se adresát v případě neúspěšného doručení v místě zdržoval.  

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého 
zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat o prominutí zmeškání 
úkonu. Pravidla prominutí zmeškání úkonu stanoví § 41. Požádat o to může účastník do 15 dnů ode dne, 
kdy pominula překážka, která mu bránila úkon učinit. V požádání je však nutno vyzvednout písemnost, 
jinak se jím správní orgán nebude zabývat. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být 
úkon učiněn, uplynul jeden rok. 

Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních 
předpisů, tzn. podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
tohoto zákona se postupuje i v případě, že rozhodnutí bylo před účinností nového správního řádu 
zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu. Rovněž výkon rozhodnutí, který byl zahájen 
před 1. 1. 2006, se dokončí podle zákona č. 71/1967 Sb.  

Pokud bylo řízení pravomocně skončeno před účinností nového správního řádu, tzn. před 1. 1. 2006 a při 
vydávání nového rozhodnutí se postupuje již podle nového správního řádu, včetně lhůt. Stejně se 
postupuje v přezkumném řízení, zahájeném po 1. 1. 2006 a při obnově řízení. 

DISKUSE 

Kancelář kutnohorské oblasti 

Kancelář kutnohorské oblasti není jen oficiálním sídlem oblasti SVČR, ale zapsala se do života oblasti i 
do života některých členů. Dnes je již jen historií. Historií růstu a rozkvětu oblasti. Historii dohadování, 
plánování, příjemných pracovních schůzek, ale i historií denních problémů i dočasných poklesů činnosti. 
Byla hlavně místem se soustředěnými kontakty, informačními materiály, místem schůzek přátel. 
Potřebným zázemím oblasti a spolupracujících a sponzorujících firem. 

Kancelář nebyla hned na začátku existence oblasti. Stále se zvyšující množství základních a účetních 
dokladů v bytě předsedy a nevhodnost projednávání řady denních záležitosti SVČR v jeho v kanceláři či 
bytě, vyvolala potřebu kanceláře oblasti. Po několika letech se podařilo získat jednu kancelář v budově 
meliorační správy, dnes Zemědělské vodohospodářské správy v Kutné Hoře Na Špici. 



 9 

Kancelář byla postupně vybavena byť zapůjčeným nábytkem a dalším potřebným vybavením (počítače, 
telefon apod.). Navíc umožnila skladování základních dokumentů a nezbytných materiálů potřebných pro 
pořádání akcí a pro uložení archivu oblasti. 

Na počátku činnosti veškerou agendu včetně účetnictví vedl předseda. Kancelář umožnila získat i 
hospodářku. Bohužel Ing. Pekárková brzy časově nezvládala svěřený úkol a oblast byla opět bez 
(alespoň) účetní. Vše se změnilo až příchodem Marie Lázňovské, která se po nějakém čase stala byť na 
několik hodin pracovníci kanceláře. Vedle hospodaření se mohla starat o veškerou agendu oblasti, 
včetně pomoci při přípravě akcí. Bylo mnoho důvodů (včetně zaplacení členského příspěvku) navštívit 
kancelář a podebatit o mnoha věcech k činnosti oblasti a vodohospodářů. Menší zlom nastal, když do 
trvalého pracovního poměru byla přijata Petra Neprašová, která se obětavě zasvěcovala 
vodohospodářské problematice. Převzala kromě funkce hospodářky veškerou agendu kanceláře oblasti. 
Bohužel po jejím odchodu začalo velké střídání pracovnic kanceláře, kdy žádná z nich nezískal vztah k 
oblasti a vodnímu hospodářství.  

V době činnost Hydroprojektu v Kutné Hoře byl předseda ve vedlejší kanceláři, i po zrušení 
kutnohorského pracoviště Hydroprojektu a krátkém pobytu předsedy oblasti v soukromé projekci 
v budově ZVHS mohl pracovnice řídit. Po změně složení OV a jeho odchodu z budovy byla kancelář bez 
spolupráce pracovnice s oblastním výborem až nakonec se kancelář stala pouze místem schůzek výboru 
oblasti a reakční rady a místem dočasných návštěv nové účetní oblasti pí Zdeňkové. Ta postupně 
přenesla svou činnost do svého bytu a kancelář byla pronajata.  

Jednotliví funkcionáři oblasti přenesli svou agendu do svých kanceláří či bytů. Tím se veškeré písemnosti 
přestaly soustřeďovat na jednom místě, přestalo i jednotné elektronické archivování veškerých materiálů 
oblasti. Výrazně se zhoršila dostupnost materiálů a tím zákonitě se ztížila práce jednotlivých garantů akcí 
a všech funkcionářů oblasti. Zhoršila se dostupnost kontaktů pro členy i spolupracující firmy a přestala  
pravidelnost schůzek výboru.  

Dokumenty oblasti se zákonitě dle získaných zkušeností postupně rozpracovávaly. Včetně jednacího 
řádu byly plně vázány na existenci kanceláře a plně vyhovovaly všem členům oblasti. I když se 
organizační dokumenty postupně přepracovávají, vyžadují další úpravy k přizpůsobení se současným 
podmínkám činnosti.  

K archivaci slouží dvě vestavěné skříně, které jsou zrušením ostatních prostor neúnosně plné. K získání 
přehlednosti bude nutné provést vytřídění a skartaci zbytečných materiálů. Nebude to jednoduchá 
záležitost, nesmí se zničit účetní a základní doklady Sdružení a materiály potřebné k pořádání akcí, archivní 
povinné výtisky apod. 

Během doby se kancelář v budově 3 krát stěhovala. Při druhém (do menší místnosti) byla vyřazena část 
nábytku. Hlavní vyklizení kanceláře bylo až nyní, když nájemce nečekaně potřeboval narychlo vybavit 
kancelář svým nábytkem. Bohužel jsem to byl já, kdo s předsedou (ve velmi zimním období – 
symbolické) musel po někdejším pracném vybavování a při vědomí ztráty významu kanceláře odstěhovat 
zapůjčený nábytek oblasti a tím zlikvidovat kancelář. Nebylo mi to vůbec příjemné. 

 

Diskuse k článku “Problém Zpravodaje a vébové stránky SVČR” 

Jan Lázňovský 

V Republikovém Zpravodaji 1/2006 je uveden článek (uvedený v našem předchozím Zpravodaji) 
“Několik zastavení k valné hromadě a činnosti RV” a reakce předsedů (RV a RR) na něj. Mrzí mě, že 
jsem nastínil zásadnější otázky, než je reakce předsedů. Je zde též časový posun (článek byl přijat RR 
9/11 2005 pro číslo 4/2005). V žádném případě nevyčítám odměnu předsedovi RR, protože vím jakou 
práci a náklady má s vydáváním Zpravodaje. Upozornil jsem na neplnění usnesení RV z 30/6 2005, které 
RV výbor v lednu 2006 napravil dalším usnesením, proč další usnesení? Aby se úřadovalo! Proč neplatí 
odměny jak dříve rozhodl? 

Poznámky předsedů? Domnívám se, že jsou okrajové, slovíčkaření k prkotinám ne řešení zásad 
(alespoň tak vnímám problém vedení RV) uvedených v příspěvku. I tak bohužel mluvíme každý o něčem 
jiném a odpovědi zkreslují původní příspěvek. Mj. ve svém článku se zmiňuji o výši našeho autorského 
archu (1 500 Kč oproti republikovému 10 794,- Kč) nikoliv v odpovědi o redakčních nákladech republiky 
na jedno číslo (1 120, - Kč). 

Nejvíce mě mrzí ostuda, kterou SVČR dělá již přes 3 roky neaktualizovaná republiková webová stránka. 
Ačkoliv RV přijal několik opatření k nápravě a např. i RR 9/11 přijala můj návrh na aktualizaci, kterou 
bych zdarma provedl, ale na jednání RV byl v lednu 2006 předložen ing. Malínským jiný návrh. Který řeší 
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jinak presentaci SVČR na webu, ale neruší odstranění starého ostudného a deinformačního 
republikového webu. Nevím proč se musíme sjíždět z celé republiky na RR, když zásadní dojednané věci 
stejně zapadnou? Není to na RV podobné? Má předseda RV vůbec chuť řešit nastíněné problémy a 
přesměrovat činnost SVČR k potřebám členů? 

NORSKÉ FJORDY A HORY 

Veronika Lázňovská 

Na členské schůzi byl schválen zahraniční zájezd do Norska, země vysokých hor, hlubokých fjordů a 
ledově modrých ledovců. Oproti informaci ve Zpravodaji č. 1/05 jsou v programu drobné změny. Letní 
dny tu jsou příjemně dlouhé. Zajímavé jsou i historické památky. Navštívíme nejkrásnější místa ve 
středním Norsku s fjordy, divokou krásu hor, spoustou vodopádů, jezer, ledovců a severskou flóru i 
faunu.  

ŠVÉDSKO – NORSKO - DÁNSKO 

30.6. – 11.7. 2006 

Norsko je krásná země vysokých hor, hlubokých fjordů a ledově modrých ledovců. Letní dny tu jsou 
příjemně dlouhé. Zajímavé jsou i historické památky. Zavedeme Vás na nejkrásnější místa ve středním 
Norsku. Ukážeme Vám fjordy, divokou krásu hor, spoustu vodopádů, jezera, ledovce a severskou flóru i 
faunu.  

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun k břehům Baltského moře po trase Drážďany a Berlín, noční 
trajekt Rostock - Trelleborg. 

2. den: MALMÖ - krátká prohlídka přístavního města. GÖTEBORG - prohlídka centra města. Přístav, 
"Rybí kostel", Poseidonova kašna. TANUM – prehistorické skalní kresby. SVINESUND - hraniční 
přechod do Norska, vysoký most, vyhlídka. 

3. den: OSLO - hlavní město Norska na břehu tří velkých zálivů. Královský zámek, stará pevnost 
Akershus, radnice, muzea lodí Fram a Kon-Tiki. Poutavý Vigelandův park, Holmenkollen - sportoviště a 
výhled na město. 

4.den: LILLEHAMMER - zastávka u olympijského skokanského můstku, jezero MJOSA. PEER GYNT – 
průjezd vyhlídkovou cestou, zemní pyramidy u města Otta. 

5. den: TROLLTINDAN – úchvatná stěna Trollů. TROLLSTIGVEIEN - zastávka na silnici Trollů, trajekt 
přes Norddalfjord. Možnost raftingu i pro nezkušené účastníky po krásné vodácké řece Valldola. Je 
připraven alternativní program pro neraftující. Panoramatickou Orlí cestou. GEIRANGERFJORD - snad 
nejkrásnější fjord, možnost vyhlídkové plavby, pěkný pohled na vodopád Sedm sester. DALSNIBBA 
1476 m - vyhlídkový vrchol.  

6. den: LOM - nejstarší dřevěný kostel. Výjezd do nejvyššího pohoří Skandinávie Jotunheimen k chatě 
Juvasshytta 1750 m (vycházka pod nejvyšším vrcholem Skandinávie Galdhopiggen k ledovci) a dál do 
sedla Sognefjell. 

7.den: SOGNEFJORD - fjord pozoruhodný svou délkou (přes 200 km) a svou hloubkou (přes 1200 m), 
trajekt Hella – Vangsnes. STALHEIMFOSSEN - vycházka podél romantického vodopádu. TVINNEFOSS 
– hezký závojový vodopád. VOSS – malebné město.  

8. den: BERGEN – prohlídka centra města. BRYGGEN – dřevěné domy, historické jádro města je 
zapsáno na Seznam kulturních památek UNESCO. Mariakirken  kamenný románský kostel, rybí trh, 
akvárium, skanzen.  ULRIKEN – lanovkou na vyhlídková vrchol, panoramatické výhledy na fjordy a 
hory, vycházka. 

9. den: EIDFJORD – trajekt. VORINGFOSS - impozantní vodopád, vycházka. HARDANGERVIDDA - 
přejezd romantického národního parku. 

10. den: GEILO – malebné horské letovisko. UVDAL – kouzelné dřevěné kostelíky. Přesun do Švédska. 

11. den: trajekt Helsingborg - Helsinger. KODAŇ - zámek Christiansborg, Královský palác, malá mořská 
víla – symbol města.  

Noční trajekt Gedser – Rostock a přesun přes Německo. 

12.den: návrat v odpoledních hodinách. 

Ubytování: hostely. Nutné vlastní povlečení. Lze půjčit na místě za cca 900,- Kč. 
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Stravování: polopenze připravovaná CK z českých zdrojů (snídaně, večeře sestávající z polévky a 
hlavního jídla. Polévku možno dle denního programu podat případně i v poledne). 

Cena: 14.200,- Kč za osobu  

V ceně je zahrnuta přeprava, 9x ubytování, 9 x polopenze, trajekty přes moře i fjordy podle programu, 
pojištění a průvodce.  

Účastníci si zajistí ešus, hrníček či jiné vhodné nádobí na konzumaci připravené polopenze. 

Zájemci zaplatí zálohu ve výši 5 000,- Kč do 31. 3. 2006 na účet Sdružení vodohospodářů č. 
441749359/0800. (Při nedodržení termínu platby nutno počítat s nižším cenovým zvýhodněním pro členy 
SVČR – viz.usnesení). 

Přihlášky přijímá a dotazy zodpovídá garant akce: Ing. Veronika Lázňovská, tel. 608 334 123, mail: 
veronika.laznovska@seznam.cz 

Informace 

Předání a převzetí staveniště 

22. 9. 2005, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer 

Nejpodrobněji se otázkou předání a převzetí staveniště zabývá vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb. 

Úvodem je třeba říci, že základní předpis, zákon č.50/1976 Sb. (Stavební zákon) otázku zahájení prací a 
s tím souvisejícím předání a převzetí staveniště neřeší. Pouze v § 75 odst. 1 stavební zákon požaduje: 
Před zahájením stavby... musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. Povinnosti 
účastníků výstavby jsou při vyměřovacích pracích upraveny zákonem č.200/1994 Sb. o zeměměřičství a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Související vyhláška č. 
132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, upřesňuje požadavek 
stavebního zákona v § 29, odst.2: O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo 
vytýčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen podle zvláštního předpisu 

Postup při vytyčování určuje zákon č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, který požaduje v § 75 odst. 1: Před zahájením stavby... musí 
stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být 
ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.. 

Vytýčení stavby je obsaženo ve vytyčovacích výkresech, které jsou součástí projektu pro stavební 
povolení. Prvotní vytýčení stavby však není dodávkou projektanta ani součástí dodávky zhotovitele a ze 
zákona je zabezpečuje stavebník. Pokud jsou vytyčovací údaje uvedeny v souřadnicovém systému JTSK 
(jednotná trigonometrická síť katastrální), je možnost chyby vzniklé nedorozuměním, či chybou v projektu 
snížena na minimum. 

Pokud je vytýčení nové stavby vztaženo ke stávajícím objektům, je třeba si ověřit, že je pro vytýčení užito 
v dokumentaci skutečně uvažovaných modulárních os nebo líců zdiva, atd. Je třeba vytýčit hranice 
pozemků i u těch staveb, kde se to nezdá nezbytné a nikdo z účastníků výstavby to nepožaduje. 
Zpravidla se ukáže, že povrchové znaky zdánlivých hranic pozemků – ploty, cesty, okraje zeleně apod., 
neodpovídají katastrální mapě. Lze si tím ušetřit řadu potíží a následných nepříjemností se sousedy. 

Prováděcí vyhlášky, související se stavebním zákonem jsou již více zaměřeny k této problematice. Ve 
vyhlášce č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu pojednává celý § 14 o 
problematice staveniště, případně jeho oddělených pracovišť. Tak se v § 14 odst. 5 dozvídáme, že: 
Podzemní, energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být 
polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 

Nejpodrobněji se otázkou předání a převzetí staveniště zabývá vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. Povinnosti při odevzdání staveniště (pracoviště, případně montážního pracoviště) 
jsou zařazeny hned ve všeobecných ustanoveních. Vyhláška č.324/1990 Sb. § 5 odst. 1 stanovuje: 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou 
zakotveny ve smlouvě o dílo. Další povinnosti obsahuje § 5 odst. 3: Při stavebních pracích za provozu je 
provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném 
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pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit 
určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.  

Kromě uvedeného seznámení pracovníků dodavatele má investor i další závazky, které vyplývají z § 8 
odst. 1 a 2: (1) Při provádění prací v nebezpečném prostředí je investor povinen zajistit pro pracovníky 
dodavatele stavebních prací další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele 
stavebních prací neobvyklé. (2) Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí 
musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto 
sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 

V této souvislosti jsou velmi důležitá ustanovení vyhlášky č.324/1990 Sb. §18 - Vyznačení inženýrských 
sítí, zavazující především investora: (1) Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zjistil 
všechny inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení. Projekt stavby 
musí obsahovat vyznačení všech inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí, na povrchu a nad zemí. 
Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli z 
hlediska směrového i hloubkového uložení. 

 (2) Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme 
vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo 
jiné překážky, potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací. Je tedy otázka předání a převzetí 
staveniště chápána především jako akt, který má zabezpečit bezpečnost pracovníků na novém 
neznámém pracovišti. Na základě výše uvedených závazných předpisů by se pak předání a převzetí 
staveniště mělo stát standardní procedurou s přesně stanoveným postupem. Osoby oprávněné ze strany 
investora předání staveniště provést i osoby oprávněné zhotovitelem staveniště převzít a stvrdit tuto 
skutečnost podepsáním zápisu by měly být po vzájemné dohodě stanoveny již předem ve smlouvě o dílo. 

Vláda schválila nový zákon o veřejných zakázkách  

22. 7. 2005, ČTK 

Podle ministerstva pro místní rozvoj bude zákon jednodušší a přehlednější než současná norma. 

Vláda schválila nový zákon o veřejných zakázkách, který bude podle ministerstva pro místní rozvoj 
jednodušší a přehlednější než současná norma. ČTK o rozhodnutí kabinetu bez dalších podrobností 
informovala jeho mluvčí Lucie Orgoníková. Zákon, který ještě projedná parlament, by měl platit od 1. 
ledna 2006.  

Norma zavádí novinku v podobě elektronického zadávání zakázky. Plně elektronický průběh veřejného 
zadávání však závisí na celkové úrovni elektronizace veřejné správy. Novými prvky budou elektronické 
aukce a elektronické řízení pro běžné nákupy.  

K základním principům navrhovaného zákona patří i zavedení možnosti zadávání pomocí tzv. společných 
nákupních subjektů. To může podle ministerstva pro místní rozvoj vést k úsporám u vybraných komodit, 
které se nakupují ve velkém množství. Užitečné může být toto ustanovení také pro menší zadavatele, 
zejména menší obce. Pokud se vzájemně domluví, nebudou muset zadávat zakázky samy.  

Může totiž fungovat tzv. centrální zadavatel, který bude zadávat veřejné zakázky pro jiné zadavatele. 
Zákon však centrální zadavatele nezřizuje. "Bude záležet na aktivitě například obcí, zda pro ně 
kupříkladu kraj nebo velké město bude vykonávat funkci centrálního zadavatele," uvedla pro ČTK mluvčí 
MMR Radka Burketová.  

Jedním z hlavních principů nového zákona je také tzv. soutěžní dialog určený pro složité zakázky, u 
kterých zadavatel není schopný vymezit technické, ekonomické nebo právní podmínky realizace. 
Zadavatel sice ví, čeho chce dosáhnout, avšak neví jak. Příkladem může být zavedení městské 
hromadné dopravy. "Zadavatel ví, jakou dopravní obslužnost chce zajistit, neví však jaký dopravní 
prostředek či jejich kombinace bude pro dané město nejlepší, případně jaký způsob financování zvolit," 
uvedla Burketová. Dodavatelé tak podle ní v první fázi předloží návrhy řešení a poté, co zadavatel jedno 
vybere, budou všichni účastníci řízení vyzváni k předložení nabídky na vybrané řešení.  

Dalším principem nového zákona je omezení přístupu na trh veřejných zakázek. V určitých případech se 
při zadávání veřejných zakázek dává přednost dodavatelům z České republiky a z členských států EU. 
Výhodu mají například i země, které se přidaly k mezinárodní Dohodě o veřejných zakázkách.  

Navrhovaná norma považuje za veřejnou zakázku jakoukoli veřejnou zakázku bez ohledu na výši 
předpokládané hodnoty. Zakázky, jejichž hodnota je menší než dva miliony korun bez DPH, se označují 
jako veřejné zakázky malého rozsahu a mají pro jejich zadávání platit jednodušší pravidla. Zákon 
nestanoví přesná pravidla, zadavatel však musí dodržet základní principy transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení s dodavateli, poznamenala Burketová.  
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Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale na zákonu vadí, že nadále umožňuje zneužití kritérií, na jejichž 
základě se v tendru vybírá nejvhodnější firma. Zadavatel může nastavit kritéria tak, aby zvítězila vybraná 
společnost či skupina firem. Vyřešena není podle svazu ani odborná způsobilost zadavatelů.  

Dosavadní zákon, který platí od loňského května, musela Česká republika přijmout kvůli vstupu do EU. 
Hlavním důvodem bylo ustanovení, že české firmy již nemohou být zvýhodněny před společnostmi z 
dalších zemí unie. Kdyby vláda přijetí zákona nestihla, nesměla by republika čerpat peníze z evropských 
fondů. V současné době ale zákon již nevyhovuje nové evropské směrnici pro veřejné zakázky.  

Studie mezinárodní organizace Transparency International zveřejněná v červnu zjistila, že dodržování 
všech zákonů při zadávání veřejných zakázek, větší otevřenost soutěží a důslednější boj s korupcí by 
Česku ročně ušetřily miliardy korun. Na základě svých světových průzkumů, podle nichž se úplatky při 
veřejných zakázkách pohybují mezi deseti až 15 procenty jejich hodnoty, organizace odhaduje, že se 
ročně při veřejných zakázkách v ČR ztrácí odhadem až 60 miliard korun. 

České stavebnictví táhne vzhůru především výstavba dálnic a velké stavby obchodních a 
administrativních center. Naopak počet nově stavěných bytů se začíná mírně snižovat, uvedli dnes 
ekonomové, které ČTK oslovila. Stavebnictví letos podle nich nedosáhne tak dobrých výsledků jako loni, 
přesto poroste slušným tempem.  

Senát vrátil zákon o veřejných zakázkách se změnami sněmovně   

ČTK 2. 2. 2006, Praha  

Zákon o zadávání veřejných zakázek vrátil Senát se změnami sněmovně. S principem předlohy horní 
komora souhlasí, chce ale zkrátit dobu, ve které má o odvolání účastníků tendru rozhodnout Úřad pro 
hospodářskou soutěž, či zavést pravidlo jistiny pro účastníky všech výběrových řízení, pokud si to 
zadavatel vyžádá. Zpět poslancům senátoři poslali s úpravami i návrh navazující na nový zákon o 
veřejných zakázkách.      

Nová pravidla mají omezit možnost korupce pro zadávání veřejných zakázek a přispět k větší 
transparentnosti. Počítá například s tím, že výběrové řízení na veřejnou zakázku již nebude možné 
směřovat na konkrétní firmu.      

Dosavadní zákon byl šestkrát novelizován, stal se poměrně nepřehledným a neodrážel všechny 
požadavky EU, přiblížil v rozpravě důvod nové legislativní úpravy senátor Robert Kolář.      

Zadavatelé veřejných zakázek mají být podle nového zákona povinni dodržovat zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. To má platit i pro zakázky malého rozsahu, tedy do dvou 
milionů korun. Ostatní ustanovení zákona ale zadavatelé těchto zakázek dodržovat nemusejí.      

Zákon rozlišuje veřejné zakázky podle výše ceny také na nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu. U 
stavebních prací má být nadlimitní zakázkou ta, jejíž hodnota je vyšší než 165,288 milionu korun, u 
dalších typů dodávek či služeb limit nemá přesáhnout 13,215 milionu korun. Nadlimitní zakázky musejí 
být zveřejněny ve věstníku EU. U podlimitních zakázek stačí zveřejnění pouze v Česku; platí pro ně také 
jednodušší prokazování kvalifikace nebo kratší lhůty.      

Senátoři podpořili návrh na zkrácení doby určené pro rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž o 
odvolání ze 60 dnů na 45. Po diskusi souhlasili také s tím, že by měli jistinu ve výši dvou procent zakázky 
skládat účastníci soutěží o všechny zakázky včetně podlimitních, pokud to bude zadavatel žádat. Změnili 
i parametr pro zavedení podlimitního řízení pro stavební práce. Původně měli zadavatelé dostat právo 
zjednodušeného výběrového řízení na stavební práce ve výši 30 milionů korun, Senát tuto hranici snížil 
na 20 milionů korun.      

S podobou zákona nebyly spokojeny ani protikorupční organizace Transparency International nebo tvůrci 
projektu Efektivní stát. Podle nich by bylo třeba zavést pravidla i pro podlimitní veřejné zakázky do dvou 
milionů korun, které nejsou ani novým zákonem stanoveny. To prý umožní nekontrolovatelné plýtvání s 
penězi daňových poplatníků.      

Norma nově počítá s elektronickým zadáváním zakázky, což má přispět k větší transparentnosti a 
úsporám při zadávání veřejné zakázky. Vláda v zákoně navrhla i možnost zadávání zakázek pomocí 
takzvaných společných nákupních subjektů. To může podle ministerstva vést k úsporám u vybraných 
komodit nakupovaných ve velkém množství. Užitečné to bude pro menší zadavatele, například obce, 
které se budou moci na zadání zakázky domluvit. 
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Poslanci navrhli vypustit účast veřejnosti ve stavebním řízení  

18. 7. 2005, ČTK 

Vypustit účast veřejnost ve stavebním řízení navrhla v novele zákona o ochraně přírody a krajiny skupina 
poslanců ČSSD, ODS a KSČM. 

Vypustit účast veřejnost ve stavebním řízení navrhla v novele zákona o ochraně přírody a krajiny skupina 
poslanců ČSSD, ODS a KSČM. Vadí jim, že investoři mnohdy vynaloží obrovské finanční prostředky za 
nákupy pozemků, zpracování dokumentace pro stavební řízení, a následně nezískají kvůli občanským 
sdružením stavební povolení. Předlohou se bude ve středu zabývat vláda.  

"Smyslem novely je dát investorům jistotu, že jejich investice nebude následně zmařena, a to nikoliv na 
základě věcných argumentů, ale pouze na základě samoúčelných procesních záležitostí," tvrdí autoři 
novely v důvodové zprávě.  

Klíčový je v novele paragraf zákona o ochraně přírody a krajiny, který veřejnosti reprezentované 
občanskými sdruženími dává postavení účastníka stavebního řízení. Předkladatelé proto navrhují, aby 
veřejnost účastníkem tohoto řízení nebyla. Postačí podle nich účast na projednávání územního plánu a v 
územním řízení, která zajistí, že se jejich námitkami bude správní orgán zabývat.  

"Současné znění zákona je často zneužíváno úzkými zájmovými skupinami, či jednotlivci v neprospěch 
veřejnosti. Přičemž většina podání a odvolání se netýká bezprostředně ochrany přírody a krajiny, 
zasahuje do jiných oblastí, námitky nejsou věcné, nýbrž procesní," tvrdí autoři.  

Upozorňují, že takový postup není možný ani v okolních zemích a Českou republiku v očích zahraničních 
investorů činí méně věrohodnou. "Kromě jiného hrozí České republice sankce za nedodržování 
mezinárodních smluv na ochranu investic," podotkli.  

Předloha by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení. 

Sněmovna posoudí stavební zákon  

ČTK 14. 11. 2005, Praha (výtah) 

Rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží bude zřejmě moci stavebník stavět 
jen na základě ohlášení. Papírování také ubude u dalších malých staveb, například garáží, nebo při 
přestavbách bytů. Stavebníci by k uvedeným stavbám již neměli potřebovat stavební povolení. Počítá s 
tím nový stavební zákon, který bude na nadcházející schůzi schvalovat sněmovna.  

Změny ohledně stavebních povolení jsou jen menší částí novinek, které ve stavebním zákonu navrhuje 
vláda. Kabinet si od předlohy slibuje, že podpoří rozvoj regionů i výstavbu bytů. Ministerstvo pro místní 
rozvoj navrhuje, aby zákon začal platit 1. ledna 2007.  

Stavebníci tvrdí, že předkládaný návrh zákona je vůči platnému právnímu stavu revoluční. Nyní trvá 
příprava stavby včetně povolení mnohdy déle, než samotné provedení. Za hlavní přínos nového zákona 
považují stavebníci snížení administrativy, což zjednoduší přípravu a provedení staveb.  

Stavební i vyvlastňovací zákon putují se změnami zpět do sněmovny   

ČTK, 16.2.2006 

Senát s pozměňovacími návrhy poslal zpět sněmovně tři provázané zákony týkající se stavebnictví. 
Stavební zákon má po 40 letech zásadně zjednodušit administrativu spojenou se stavební činností. Zpět 
do sněmovny putuje také vyvlastňovací zákon, který má urychlit výstavbu silnic, dálnic nebo železnic. 
Norma má umožnit ve veřejném zájmu vyvlastnění pozemků či staveb za patřičnou náhradu. Trojici 
uzavírá zákon navazující na vyvlastňovací normu.      

Do vyvlastňovacího zákona vložili senátoři ustanovení, podle něhož veřejný zájem na vyvlastnění musí 
být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek (ČSSD) s tím souhlasil. 
Opačně se staví k návrhu senátu na změnu stavebního zákona, podle kterého lze vyvlastňovat pouze pro 
účel výstavby dopravní a technické infrastruktury, sněmovní verze operovala s širším pojmem veřejně 
prospěšná stavba. Měla zahrnovat i stavby pro školské, sociální a zdravotnické potřeby.      

Podle vyvlastňovacího zákona mají majitelé vyvlastňovaných nemovitostí dostat buď finanční odškodnění 
podle ceny v místě obvyklé, nebo nově hmotnou náhradu, například nový pozemek.      

Ve stavebním zákonu senátoři také například sjednotili pokutu pro jednotlivce a firmy na jednotnou sumu 
200 000 korun. Omezili také působnost nově zaváděné funkce zástupce veřejnosti a povinnost obcí 
založit radu pro udržitelný rozvoj.      
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Hlavním cílem zákona je zmenšení administrativy. Zákon počítá například s tím, že rodinné domky do 
150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží bude moci stavebník stavět jen na základě ohlášení. 
Odpadnou také kolaudační řízení v současné podobě. O to přísnější a častější by měly být podle 
Martínka ale průběžné kontroly na stavbách, a to i po jejich dokončení. Novela by měla také výrazně 
omezit administrativu spojenou s přípravou velkých staveb.      

Norma mění také proces územního plánování, zahrnuje například možnost takzvaného územního 
konsensu, který by umožnil zrychlit změny v plánu při souhlasu všech stran. 

Aktuálnost předpisů požární bezpečnost staveb k začátku roku 2005 

Právní předpisy ovlivňující problematiku požární bezpečnosti staveb jsme rozdělili na předpisy zákonné 
zahrnující přímo problematiku požární ochrany, kam patří zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho 
prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb. a také vyhláška č. 246/2001 Sb. Dále jsou požadavky na požární 
bezpečnost staveb určeny v předpisech týkajících se stavitelství, tj. ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb. a v 
navazujících vyhláškách č. 132/1998 Sb., č. 135/2001Sb., č. 137/1998 Sb. a č. 360/1992 Sb. Aktuální a 
podstatné informace z těchto zákonných předpisů byly uvedeny v předcházející stati. 

Proces změn v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie zasahuje nejvíce tzv. požární 
kodex, tedy soubor norem, podle nějž se řídí oblast požární bezpečnosti stavebních objektů. Tematicky 
jsme normy náležící do tohoto souboru rozčlenili do čtyř skupin: normy projektové, normy hodnotové, 
normy předmětové, normy zkušební. 

Projektové normy PBS uvádí tabulka v předcházející stati, pro úplnost bude zopakována i zde. Tyto 
normy nebudou v jednotlivých státech Evropské Unie dotčeny. V každé zemi Unie tedy zůstávají aktuální 
její vlastní projektové normy, ovšem je nutné do nich začlenit nové pojmy a parametry, vyplývající z nově 
přijatých evropských norem, zejména zkušebních. 

KMENOVÉ (ZÁKLADNÍ) NORMY: ČSN 730802: 2000, ČSN 730804: 2002, ČSN 730802, ČSN 730804, 
ČSN 730831: 2001, ČSN 730833 + ZI: 1996, 2000, ČSN 730843: 2001, ČSN 730835: 1996, ČSN 
730845 + ZI: 1997, 1999, ČSN 730834: 2000 

V rámci projektových norem bude tentokrát zmíněna i ČSN 730810:1996 – PBS – Požadavky na požární 
odolnost stavebních konstrukcí, která byla ve výše uvedené stati zařazena mezi normy hodnotové. Tato 
norma je zcela odlišná svým charakterem od projektových norem uvedených v tabulce, takže je její 
zařazení do skupiny norem požární bezpečnosti staveb nejednotné. V ČSN 730810 je zavedeno 
označení mezních stavů požární odolnosti a mnoho dalších charakteristik společných pro všechny normy 
PBS. V této době se připravuje revize této normy. Revidovaná norma sjednotí klasifikaci konstrukcí podle 
ČSN EN s projektovými normami ČSN 7308**, které zůstávají nadále v platnosti. Norma ČSN 730810 
bude tedy zcela přepracována. 

Problematika mezních stavů již byla vyložena, v evropské normalizaci se její smysl nemění. Označení 
mezních stavů je uvedeno v ČSN EN 13501-2. Podle této normy je také rozšířena stupnice požární 
odolnosti stavebních konstrukcí: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 minut (kurzivou jsou 
uvedeny požární odolnosti, které původní stupnici dle ČSN rozšířily). 

K tématu ČSN 730810 připomeňme, že požární odolnost stavební konstrukce je dána dobou v minutách, 
po kterou je tato stavební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k 
porušení její funkce. Požární odolnost stavební konstrukce je tedy dána dobou, po kterou není porušen 
žádný z mezních stavů charakteristický pro tuto konstrukci (u nosné konstrukce např. mezní stav 
únosnosti a stability R). 

Hodnotové normy PBS mají platnost výsledků omezenu následujícím způsobem: 

ČSN 730821+Z1:1974,1980 – PBS: – Požární odolnost stavebních konstrukcí do 31. 12. 2007 

ČSN 730822:1987 – PBS – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot do 31. 12. 2007 

ČSN 730823+Z1:1984,2003 – PBS – Stupeň hořlavosti stavebních hmot do 31. 12. 2007 

ČSN 730824:1992 – PBS – Výhřevnost hořlavých látek, jejíž výsledky platí neomezeně 

Předmětové normy PBS zůstávají prozatím ve dříve uvedeném stavu a zahrnují zejména: 

ČSN 730872:1996 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 730873:2003 – PBS – Zásobování požární vodou 

ČSN 7308751992 – PBS – Navrhování elektrické požární signalizace 

Poslední skupinou norem PBS jsou zkušební normy. Platnost českých norem, podle nichž se zkoušely 
požárně technické vlastnosti stavebních výrobků, byla zrušena v roce 2000. Platnost výsledků zkoušek 
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podle těchto původních národních norem byla omezena na 4 roky, do 31. 6. 2004, u požárních uzávěrů 
do 30. 9. 2004. V současné době musí být stavební výrobky zkoušeny podle převzatých evropských 
norem. V tabulce jsou uvedeny již platné nově zavedené zkušební normy a normy národní, které 
zůstávají s omezenou platností. 

Platné zkušební normy 

OZNAČENÍ NORMY  NÁZEV NORMY  

ČSN EN 1363-1  Základní požadavky  

ČSN EN 1363-2  Alternativní a doplňkové postupy  

ČSN EN 1364-1  Nenosné prvky – stěny  

ČSN EN 1364-2  Nenosné prvky – podhledy  

ČSN EN 1365-1  Nosné prvky – stěny  

ČSN EN 1365-2  Stropy a střechy  

ČSN EN 1365-3  Nosné prvky – trámy  

ČSN EN 1365-4  Nosné prvky – sloupy  

ČSN EN 1365-5  Instalační kanály a šachty  

ČSN EN 1366-1  Provozní instalace – vzduchotechnická potrubí  

ČSN EN 1366-2  Provozní instalace – požární klapky  

ČSN EN 1366-3  Ucpávky a těsnění  

ČSN EN 1634-1  Požární dveře a uzávěry otvorů  

ČSN EN 1634-2  Kouřotěsné dveře  

ČSN P ENV 13381-2  Svislé membrány  

ČSN P ENV 13381-3  Betonové konstrukce  

ČSN P ENV 13381-4  Ocelové konstrukce  

ČSN P ENV 13381-5  Plošné ocelobetonové konstrukce  

ČSN P ENV 13381-6  Ocelové sloupy s betonovou výplní  

ČSN P ENV 13381-7  Dřevěné konstrukce  

ČSN 730855 (s omezením)  Stanovení požární odolnosti obvodových stěn  

ČSN 730856 (s omezením)  Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů  

V souvislosti se zkušebními normami byl také výše zmíněn zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, který byl v květnu 2004 rozšířen o paragraf 13b. Toto ustanovení dovoluje na 
českém trhu nabízet jakýkoli výrobek z regulované oblasti, který již byl uveden na trhu kteréhokoli státu 
EU podle místních předpisů. Pokud ale má být takový výrobek zabudován do stavby a jedná-li se o tzv. 
stanovený výrobek (viz výše), musí mít české prohlášení o shodě, které musí být vystaveno podle NV č. 
163/2002 Sb. 

ŠKOLENÍ – SEMINÁŘE - VÝSTAVY 

Seminář Správní řád a stavební zákon a příprava nového stavebního zákona, Praha, 22. 5. 2006. 
Bližší informace k tomuto semináři získáte na info@kursy.cz nebo na tel. č. 224 197 735 

12. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY - KANALIZACE se uskuteční letos nově v 
Brně ve dnech 23. až 25. května 2006. Výstava se na brněnské půdě uskuteční společně s veletrhem 
ENVIBRNO. Tématem výstavy VODOVODY-KANALIZACE zůstanou vodovodní a kanalizační sítě. 
Veletrh ENVIBRNO se zaměří na ostatní složky životního prostředí - na ochranu ovzduší, ochranu 
půdního fondu a krajiny, snižování úrovně hluku nebo odstraňování starých ekologických zátěží. Kontakt: 
www.bvv.cz/vodka, tel.: +420 541 152 888, fax: +420 541 152 889, E-mail: envibrno@bvv.cz, 
vodka@bvv.cz 

http://www.bvv.cz/vodka
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Lepší voda ke koupání 

Svět spotřebitelů  

Evropský parlament schválil novelu směrnice o jakosti vod ke koupání. Kvalita přírodních koupališť - 
hlavně jezer, řek a mořského pobřeží - se tak bude posuzovat přísněji, neboť nová legislativa v souladu s 
novými vědeckými poznatky zavádí tvrdší kritéria. 

Ředitel povodí padl kvůli podezřelé zakázce 

Hospodářské noviny, 25. 1. 2006 

Stavba největší přírodní nádrže, poldru, jaký se kdy v Česku stavěl, stála místo ředitele Povodí Moravy 
Ivana Pospíšila. Pád v jeho kariéře se obešel bez většího rozruchu, přestože jde o zakázku za téměř čtyři 
sta miliónů korun. Ministr zemědělství na konci loňského roku dospěl k názoru, že o stamiliónech se 
rozhodovalo podle podezřelých pravidel. 

Vodní hospodářství - změna adresy 

Od 20.12.2005 došlo ke změně adresy redakce Vodní hospodářství. Vodní hospodářství, spol. s r.o., 
(areál VÚV T.G.M.) Podbabská 30 160 62 Praha 6 

DOTACE 

MZE  

Pravidla ČR pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 229 310 

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 1031/2006-16300 pro poskytování a čerpání 
státní finanční podpory v rámci programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a 
kanalizací (úplné znění) včetně příloh vzory žádostí formuláře RA 80 - 89 elektronická verze tabulek k 
finančnímu projektu 

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2006 

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2006 a způsobu kontroly jejich 
užití. Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2006 a způsobu 
kontroly jejich užití se poskytují finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na 
základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2006, zejména na: A) prevenci před 
povodněmi, B) odstraňování povodňových škod, C) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních 
nádrží, D) ostatní opatření ve vodním hospodářství. 

SEZNAM VYBRANÝCH PŘEDPISŮ PRO VODOHOSPODÁŘE 2005 (část 2) 

Jan Lázňovský 

509/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou 
se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze 
skladování a distribuce benzinu  

482/2005 Sb. Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby 
elektřiny z biomasy  

479/2005 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a 
zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod 

478/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost 
užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

475/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů 

472/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn 

471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 

467/2005 Sb. Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané 
vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov 
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462/2005 Sb. Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z 
přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

461/2005 Sb. Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z 
přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v 
pitné vodě pro veřejné zásobování 

460/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah 
bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 

452/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších  

451/2005 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví 
její bližší ochranné podmínky  

450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků  

449/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro 
zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků 

436/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn  

434/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 

429/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní 
limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. 

423/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve 
znění vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb. 

411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody 

407/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 
368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení 
soutěžitelů 

393/2005 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 19. srpna 2005 a vrácenému 
prezidentem republiky dne 12. září 2005  

392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

389/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a 
chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, 
výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostřed 

386/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů  

385/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

 

Obálka 
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přední strana: pf 2006 (shodné s webem) – foto – Jan Lázňovský 

zadní strana: foto: “soutěž” – socha (I), přehrada a akce – text: Soutěž Zpravodaje 

Tiráž celkem 4,50 AA, z toho rep. zpravodaj 2,26 AA  

 

 


