
Manuál k přípravě investičních
staveb by radnicím pomohl
Českákomora autorizovaných inženlirů a techniků činných
ve výstavbě spolu s Českou komorou architektů vyjádřily loni
v prosinci připravenost podílet se na vypracování manuálu
prozadavateleveřejnýchzakáz;ek,kteqýbyzejrnénadefi noval
rozsah aobtĚnost projektoqich a stavebních prací i jejich
časovou a finanční niáročnost.

f !šechnv t\.to atribury se podle obou
f f pr.r,"rnlcn Komor poolle1l na roz-
U p,rr,,o,,, uuDre sestavene nabtory

účastníků r,ýběrového řízení na veřejnou
zakázku NZ) a dokéžou včas odhalit na plv-
ní dojem r4/hodnou nabídku, která však
pozdéjí naroste o hrozivé vícenáklady, jež
mnohdy přelyšují i samotnou původní
cenu celé reafizace. ]ak obě komory rovněž
upozorňují, v současnosti se navíc preferuje
názor - zejména někteých skupin ekonomů
a Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže
úoHs) - že jediným kritériem hodnocení
veřejné zakázkymusí být nejnižší cena.

Podle předsedy dozorčí rady České komo-
ry architektů (Čra) rng. Pavla Rady |e však
stále možné i na portálu Věstník veřejných
zakázek nalézt velmi neodborně zadávané
veřejné zakéuky na stavby. Současný stav
hodnocení a qiběr uchazečů o veřejnou
zakázku hodnotí jako tristní také předse-
da České komory autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Ing. Pavel Křeček, FEng., zejména kvůli
tomu, že jako jediné kritérium se obr,ykle
bere nejnižší cena nabídky.

JAK BY unruuÁl MoHL FuNGoVAT
Pro příklad, jak vše v praxi dosud často fun-
guje, si Pavel Rada bere hlpotetické zadání
VZ na novou lávkujako součást cyklostezky.

>Obec zjistí, jak lysokou by mohla na Iáv-
ku získat dotaci, kolik může přidat ze svého,
čímž 1e na světě předpokládaná cena ve-
Ťelné zakázky,< lysvětluje předseda dozor-
čí rady ČKA. uTuto qíslednou částku obec
sdělí najatému administráíorovi YZ a ná-
sledně do požadavků plnění r,,tělí všechna
svá zbožná přání. Ta administrátor bez ja-
kékoliv odborné analýzy sestaví a,urypíše ve-
řel'nou soutěž na dodavatele távky přes řeku.
V podkladech je zdánlivě vše v pořádku:
nezbytná technická dokumentace zakázky
jako mapolý podklad, další technické pod-
mínky, kde je napsáno, že lávka je součástí
cyklostezky, jak má blit široká a odkud kam
povede atd. Jenže součástí VZ na dodávku
zpravidla je také projektová dokumentace
a všechny další související činnosti, např,
zajištění stavebního povolení a realizace

lávky. Vybraný dodavatel je vybrán podle
nejnižší ceny, přičemž nikdo neví, jak bude
lávka r,lpadat a podle čeho se bude dodávka
lávkykontrolovat. Mnohdy se ani neposou-
dí, zdazapeníze, které má obec předběžně
k dispozici, Ize vůbec takto technicky zada-
nou stavbu se všemi souvisejícími službami
včetně projektu dodat.<

Podle Pavla Rady by manuál, kte4í obě
profesní komory nawhují zpracovat, předně
stanovil (doporučil), že na každou veřejnou
stavbu musí blýt jako technická dokumen-
tace zakázky kompletní projektová doku-
mentace, která je podkladem pro VZ stav-
by. Veřejná zakázka stavby zadaná spolu
s projektovou dokumentací stavby je totiž,
jak předseda dozorčí rady ČKA zdtrazňuje,
zcela nevhodný a nekontrolovatelný postup
při realizaci stavby.

Manuál pro r,yhlašovatele a administráto-
ryYZby podle Pavla Rady především defl-
noval:
r kategorii obtížnosti projektované stav-
by jak v případě YZ na realízaci, tak na VZ
na projekt stavby;
r předběžnou cenu stavby jak v případě
YZ na rea]izac| íak naVZ na proj ekt stavby;
r potřebný rozsah fází projektové doku-
mentace a výkonů;
r hodinovou dotaci na jednotlivé fáze
a rryikony s ohledem na potřebné profese
a sestavení §ímu;
r cenu jednotlivých fi{zí projektové doku-
mentace;
r předmět plnění pro smloulrr o dílo;
r další odborné parametry smlour,y o dílo.

>Manuá] si předstalrrjeme jako odbornou
metodickou pomůcku, která by veřejného
vyhlašovatele bezpečně vedla směrem od-
borného postupu,( wrdí dáte Pavel Rada.
>V některých principech by měl být ma-
nuél závazný, v jiných přincipech zase do-
poručený tak, aby odpovědnost volby moh-
la zůstat na ,"yhlašovateli. Pokud by se roz-
hodl od manuálu odchýlit, věděl by, že 1e to
jeho volba a také jeho odpovědnost.<

Předseda ČKA]T Pavel Křeček má za to,
že manuál, nazvaný řekněme Jak připravit
investici, by mohl napomoci zadavatelům,
kter5im směrem se ve svých úvahách mají

ubírat. Jak stanovit priority, např. trvanli-
vost stavby, provozní a údržbové náklady,
efektir,rrí lTrržití území, :,ryužívání místních
zdrojů, kvalitu životního prostředí, použití
high-tech.

>Pochopitelné, že to bude souviset s obo-
rem stavby: Má-Ii sloužit městu - potom
důraz bude směřovat především k občan-
ské a bytové výstavbě a pochopitelně k in-
frastrukturním stavbám,< konstatuje Pavel
Křeček. >Netvrdím, že manuál je nutný, Ale
nekúdý zadavatel si může dovolit adminis-
traci qpsání veíejné zakázky, a takovým za-
davatelům by manuál určitě pomohl. Avšak
i v případech, že si zadavatel administrátora
najme, by s použitím manuálu mohl sledo-
vat, zda administrace a qiběr je v souladu
s jeho představami,< říká předseda ČKAIT.

MuNlclPALITY BY MANUÁt uVíTALY,
KDo BY JEJ VŠAK MĚt VYTvoŘlT?
Svaz měst a obcí (SMO) ČR by takoqí meto-
dický materiál uvítal. Nicméně vedoucí jeho
odděIení legislativně prármího Mgr. Zde-
něk Mandík zdirazřru)e, že k tomu, aby se
o něj radnice mohly skutečně opřít a aby
jim mohl účinně pomiáhat, musel by být
uznáván i flnančními úřady, řídícími orgány
poskytovatelů dotací, ale třeba i orgány čin-
nýlrni v trestním řízení. >Obecného uznání
by se takový materiál jistě dočkal až časem,
ukázala-Ii by se totiž jeho kvalita v praxi,<
dodávázdenék Mandík. svaz měst a obcí se
spíše kloní k tomu, aby funkčnost manuálu
i jeho obecné uznání vyplývaly raději z jeho
přesvědčivého obsahu, než aby byl lydán
formou prármího předpisu. >Manuál by měl
poskyŤovat vodítko, ale neměl by bl,t dog-
matem, od něhož se nelze odchýlit,u nabádá
šéf oddělení legislatir,rrrě právního SMO ČR.

Zdeněk Mandík se odvolává i na r.ýsledky
nedá-",ného průzkumu SMO mezi člens\ími
městy a obcemi. Z né1 m|1,1plynulo, že při
hodnocení veřejné zakázky radnice volí nej-
nižší cenu oblykle zobavy, že jiné kritérium
by bylo označeno za netlansparentní, nebo
proto, že jiné vhodné kritérium kvůli nedo-
statku vlastních odborníků zkrátka nejsou
schopny nalézt Třetí možností je, žeknej-
nižší ceně mohou svádět podmínky případ-
né dotace.

Dalším důvodem, proč se obce rozhodují
pro nejnižší cenu, bývá fakt, že sprámě vy-
soutěžit projekt a zkontrolovat jeho kvalitu
se stává obtjžné zelména v menších obcích
bez dostatečného odborného aparátu a kde
ani starosta, ani Zastupitelé nejsou z oboru.
Nekvalitní projekt se tam následně promít-
ne do kvality stavby: Buď vznikne nesmysl,
nebo se následně ukiáže potřeba víceprací. )
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nologií s ohledem na místní podmínky
a citlivá k životnímu prostředí.

lng. Pavel Rada: V ČKA jsme zajedno
v tom, že jen díky kvalitnímu projektu
může vzniknout kvalitní stavba postavená
ekonomicky nejvhodnější stavební tech-

Mgr. Zdeněk Mandík: SMO se spíše kloní
k tomu, aby funkčnost manuálu a jeho
obecné uznání vyplývaly z jeho přesvěd-
čivého obsahu, než aby byl vydán jako
právní předpis. Manuál by měl dávat
vodítko, ale neměl by být dogmatem.

Ing. VeronikaVrároši z odboru komunika-
ce MMR lsvádí, že tento resort vítá a podpo-
ruje každou iniciatir,,rr, která napomůže zý-
šení odbornosti procesu zadávání veřejných
zakázek, a je připraven s profesními komo-
ramina toto [éma jedna[.

,Vtéto souvisiostizmiňujeme, že naše mi-
nisterswo již téměř před dvěma lety oslovilo
profesní organizace se žádostí o spolupráci
při definování vhodných hodnoticích krité-
rií v rámci jednoliqích druhů veřejných za-
kázek,n poznamenává dále Veronika Vároši.
Manuál by podle jejích slov byl qlužíván
jako příklad dobré praxe, přičemž by měl
byt v souladu jak se zákonem o veřejných
zakénkách, tak s rozhodovací pra.tí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže,

NEMAJÍ ZMĚNY PŘlNÉST PŘEDEVŠÍM
VYŠŠÍ ODMĚNY PROJEKTANTŮM
A ARCH|TEKTŮM?
Nemůže se však za snahou obou profesních
komor o vznik manuálu skrjvat jejich snaha
zqišit tímto způsobem ceny práce projek-
tantů nebo zhotovitelů staveb, než jaké se
nlrrí ustálily na trhu?

>Co jsem projektantem - a je tomu déle
než 35 let - slyším, že projektanti navrhu-
jí drahé stavby proto, že od ceny stavby se
odvíjejí jejich honoráře. Věřte, je to flosku-
le, užívaná bez opodstatnění,, odpovídá
Pavel Křeček, předseda Čran, a r,ysvětlu-
je: >Ve světě existuje dvojí ocenění kreativ-
ní činnosti architektů a inženýrů. Buď se
pracnost stanoví v hodinách. Nebo se od-
měna řídí podle r,ýše investičního nákladu.
Ve druhém případě - jak je tomu kupříkladu
v Německu - se však na úrovni studie pro-
veditelnosti, investičního záméru, vzájem-
ně mezi investorem a projektantem stanoví
náklad stavby, ktery po celou dobu stavby
zůstává víceméně neměnnÝ.u

lng. Pavel Křeček: Spotřebitel při <oupi
zboží ie víceméně dobře chránén a l, rámci
EU se jeho ochrana dále zvyšuje. J ve-
řejné zakázky se předpokládá, že : k ;e.jí
ochraně existuje dost instrumentů
V ČKA|T však vidíme. že tomu tak neni.

V Ceské republice, kde je r,žc. :_-::-. de-
finován obsah dokumentace, : ]]:-]lost
uváděná v hodinách předs:a,.._._:,. Po-
tom má při hodnocení nabíci-" .:j:.3t€l
sro,unatelné wýsledky. ,Což b-. :-, ::ávě
obsahem manuálu s tím, že _.: ,,.- sám
stanor,,uje obtížnosr zpraco\ a:: - :..:Jl-
ňuje Pavel Křeček. >Navíc kdr--b,, :- . ::-,.::,.tái
r,rypracován a legalizován lr-lria.^ '' '.:\íR,
nešIo by o kartelové dohodr-. Ste':--= ,= : ::lu
v Německu, kde mají honoráio,,-- :.: - _ -.i,á-

lený Spolkovou radou a dokolc. : ]-.ěIn

stanovena podmínka neodclrvlit s. j !en\,
o vice neŽ 10%. Ne, nechcerne žgC]-.< \ář-
telové dohody. Naopak chcenre .i,]:::,..,out
cen prospěšných pío veřeíne zaca,.,"lele,
aby byli chráněni před špatrtou r:a,; ,

Podobně hovoří Pavel Rada. přeci.ec.. do-
zotčí rady ČKA: ,Musím zcela odpo,,edně
powrdit skutečnost, že dnes jsou ,,,,,sotttě-

žené ceny veřejných zakázek na proiekčl-tí
dokumentace staveb zcela nrirno realítu,
za kterou je, či není možné konkreiní zakáz-
ku vypracovat. Veřej ní v_vhl aš ola t e l é nl rr o h -

dy za lýsledek r,llběru nechtějí přeizít od-
povědnost a hledají cestu, jak soutěž zrušit
nebo soutěžícího s nejnižší cenou nerlbrat.
Jakmile zjistí, že jsou ve slepé uličce, obra-
cejí se v průběhu sou(éže na Čh-{ se žádostí
o odbornou pomoc. Systém nutí uchazeče
rezignovat na profesi, manér,rovat v pro-
středí neodborného zadání a do nabídkry
uvést zcela nereálné cenr-, abt, zwšili svoji
šanci na úspěch. Vítězové soutěží pak tyto
projekty dotují z jiných zdrojů, o nichž se
dá pouze spekulovat, ale nelze je prokázat.
Je to každého osobní volba. Jsou to bud zis-
kové prostředky z jiných zakázek od sou-
kromých subjektů, což je ten lepší zdroj, ale
třeba i provize subdodavatelů stavebních
dodávek technologií a zaíízení. Umíme si
určitě představit, že ve stavbě bude qpro-

>Každá metodická pomoc je vítána,u ko-
mentuje Zdeněk Mandík možnost vzniku
manuálu. >Bude-li takor,ý mateliáI obsaho-
vat relevantní údaje, m,&že výrazně napo-
moci rozhodování představitelů obcí o za-
kázce. Zadavatelé leckdy tápou v tom, jak by
měla být zakázka na projektové píáce zadá-
na, případně obtížně hledají jiná hodnoticí
kritéria, než je cena.(

NEJVHODNĚJŠÍM GESTOREM
PŘiPRAVY MANUÁLU BY PATRNĚ
BYLo MMR, REsoRT JE o sVÉ Rotl
PŘIPRAVEN JEDNAT
Obě profesní komory jsou připraveny podí-
let se na qpracování manuálu. >Které mini-
sterstvo naši nabídku přijme, není podstat-
né,. domnívá se předseda dozorcí rady ČkA
Pavel Rada. >Nejblíže k této problematice
však jistě má Ministerstvo pro místní rozvoj,
neboť v jeho gesci je jak novela stavebního
zákona, tak novela zákona o veřejných za-
kázkách, stejně jako teprve chystaný zcela
nový zákon o veřejném zadávání.<

Pro MMR jako gestora příprar,y manuálu
se přiklání i Pavel Křeček, mj. také s ohle-
dem na to, že nová šéfka resortu karla Šiech-
tová v rámci svého úřadu nově zřídila sekci
veřejného investování, Předseda ČrRtt si
ovšem dokáže představit rovněž variantu,
že manuál ve spolupráci s oběma profesní-
mi komorami r,rypracuje třeba Ústav územ-
ního rozvoje Brno, neboť ten napŤ. lydává
přehled cen stavebních projektů.

Kdyby však zakéuka na r,lpracování ma-
nuáIu byla zadána České komoře autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve wý-
stavbě a České komoře architektů, které
ve slých řadách mají zkušené odborníky
z oblasti investic, žádnázkomor by takovou
nabídku neodmítla, jak je o tom přesvědčen
pavel křeček.

tm rrloderní
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Jak dnes funguje VZ - soutěž na projektovou
dokumentaci

jektována technologie podle qíše provize
- a ne podle lýhodnosti pro spotřebitele
a pro trvalou udržitelnost projektu. V pří-
padě veřej ných zakázek j e u j ej ich r ealizace
povinný autorský dozor, což je samozřejmě
v pořádku - ale i jeho úloha se dá zneužít.
Autorský dozor projektanta kromě jiného
spolu s ostatními účastníky také schvaluje
změny stavby, Zména stavby nemusí být
vždy nejqihodnější pro spotřebitele. Dále
to asi nemusím komentovat... Profesní eti-
ka projektantů jde v tomto nestandardním
pro středí veřej ný ch zakázek stranou, ale ne-
Ize se divit, když takto někdo bez konzultace
s odbornou veřejností nastavil podmínky,
Komory v těchto případech nejsou schopny
neetické chování slých členů dohledat, pro-
kázat a postihnout. Položme si však zásadní
otázku: Opravdu chceme za tuto cenu nej-
levnější projektovou dokumentaci stavby
a nejlevnější realizací stavby? Nezaslouží si
občan, daňový poplatník kvalitní standard
veřejných staveb, na kteq/ jsou určeny veřej -

né prostředky azanélž se ve světě nebude-
me muset stydět?( táže se Pavel Rada.

Předseda dozorčí rady ČKe zatímpouze
potvrzuje pnrní představy, pokud jde o sta-
novení hodinové dotace na jednotlivé pro-
jektové fáze. >Počet hodin pro jednotlivé
fáze by byl doporučený,< říká. >Na každý
požadovaný výkon smlouql by byl stano-
ven rozsah hodin a profese, které jsou nutné
k qlhotovení. Byla by stanovena doporuče-
ná hodinová sazba za každou jednotlivou
fázi a profesi od-do. Pokud by účastník sou-
těže hodinovou sazbu profesí snížil pod mi-
nimální hodnotu nebo nedodržel sumář ho-
din, dostal by se do rizika, že lyhlašovatel by
nabídku musel podrobit r,ryšší kontrole nebo
měl možnost ji lryloučit. Toto dnes lyhlašo-
vatel s nejnižší zcela podezřelou rizikovou
cenou udělat nemůže a nemá podle čeho
tuto nízkou podnákladovou cenu posoudit.
Podstatnější ale je, aby byl odborně dobře
nastaven předmět plnění veřejné zakázky
a aby cena nebyla jediné hodnocené krité-
rium r.ýběru.<

POPTÁVKU PO METODICKÉM
MATERIÁLu BY MĚL uČlNlT sTÁT
Na manuálu zatím žádná z profesních ko-
mor nepracuje, Jisté však je, že jakmile by
komory samy za sebe lydaly třeba i jen do-
poručený ceník nebo honorářový řád pro-
fesních qikonů, pravděpodobně by dostaly
pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Poptávku po manuálu proto musí
učinit stát.

Vedoucí oddělení legislativně prárnrího
SMO ČR Zdenék Mandík uzavirá: >Podstat-
né je, jak jsem už uvedl, aby manuál obsaho-
val relevantní údaje. To se samořejmě qfká
i cen. Uváděné ceny by měly odpovídat si-
tuaci na trhu. Pakliže by manuál obsahoval
nadhodnocené ceny, ztratil by důvěru mezi
uživateli a málokdo by jej bral vážně,< l

lVAN RYŠAVÝ

Projektová dokumentace jako veřejná zakázka
Jak by měla fungovat VZ - soutěž
na prójektovou dokumentaci

Veřeiný whlašovate|, odborné pracoviště (pracovník

odpóvédňý za investice) v dobré víře připraví
a sianoví Žadávací dokumentaci a technické podmín-

kv VZ tak, iak mu to uk|ádá ZVZ:

--zadání a'stavební program stavby;

- seznam podkladů;

- kategorii obtižnosti - cenu projektované stavby;

- rozsah projektouich prací
(íáze a uikonů prolektanta).

Na základě podkladů a někdy s použitím některého
odborného materiálu,
napi programu pro stanovení honorářů architektŮ
a inženýrů. nebo materiálem UNIKA stanoví:

- cenu lrrojektové zakázky.

Ve většině případů r4isledek a odborná kvalita zpra-
cování zadávácí dokúmentace a stanovení obtížnosti
a ceny VZ na projekt vykazuje odborne nedostatky,
ktere-uchazeč o VZ (odbornik - projektant) nemůže
v průběhu soutěže korigovat. Mnohdy je cena stavby
i cena vz oroiekčních oiací stanovena podle uíše
oirdeIené botace nebrj oodle odsouh|ásenéhoIimitu
ierpání finančních prosiředků. Vyhlašovatel mnohdy
poňíži cenu VZ na aktuální tržní cenu. Cena stavby
á cena VZ pak neodpovídají rozsahu a parametrům
stavebního záměru, kten' je požadován.

Veřejný vyhlašovatel k zajištění VZ poptá agenturu,
která še žabwá servisem a orqanizaci vz všeho druhu.
Jde zpravidtá o právní a organ-izační servis zališťující
orocésně sorávňí úkonv v sbuladu se zvz, bez zna|osti
bdborne piobIematiky'přípravy a reaIizace staveb
a projektování staveb.

Aqentura připraví a rozběhne pod|e ZVZ proces

whIašeníVZ a proces r,nibéru zhortovitele, Agentura
niiak nezkoumá a odbórně neoponuje kvalitu dat
a bodkladů. ze kteŇch ie sestaveno zadání a cena
VŽ. Toto ponechá ná o<jbornosti na odpovědnosti
vyh|ašovátele. Sm|ouva o dí|o je agenturou dodána
jako uniíikovaná.

Záiemce o VZ (architekt nebo inženýr) zpravidla zlistí,
že'cena stavby - pokud je v podk|adech uvedena -
neodpovídá rozsahu zadání, požadovaným paramet-
rům á stavebnímu proqíamu, Cena VZ na projektové
práce odvis|á od těchtó parametrů stavby je tím velmi
deíormovaná. Ve smlouvé o dí|o, která je povinnou
součástí obsahu zalepené obá|ky, kterou je uchazeč
nucen iednostranně bez oponování podepsat, jsou

v předmětu plnéní požadovány úkony a fáze, které
neodpovidají potřebnému a kvalifikovanemu rozsahu
p|nění, který bude ke zpracování VZ nutný

Chce-Ii architekt nebo inženýr obeslat VZ a blýt
posuzován, musí reziqnovat na profesní odbornost
brocesu, kter\i je nekúali likovaně požadován jako
předmět plnění. Aby zuiši| šanci na úspěch, tak cenu,
která ie iediným kriteriem hodnocení vz, nepřiměřeně
poníži a'věří, Ze v případě úspěchu cenu půjde nar4išit

a předmět p|nění změnit. Nepodaří-li se to, rezignuje
ná odbornóst a je smířen s tím, že VZ na projekt
nezpracuie s poiřebnou odbornou peč|ivostí.

Veřejný vyh|ašovatel po otevření obálek nejprve
radoitie zaiásá, kani až se s cenou \Iz dosial uchazeč
s neinižší nábídkovou cenou, než mu do.jde fakt,
že obd|e takto wsoutěžené oroiektové dokumen-
tac'e se bude stavět stavba, ŘteÓu vyhlašovatel

Veřeiný whIašovate|, odborné pracoviště (pracovník

odpóvédňÝ za investice) se při přípravě veřelné inves-
tice bude řídit metodickÝm pokvnem (manuá|em),

kterÝ bude ořioraven ve spolupiaci státu (příslušneho

minísterstvá) á profesních'komor CKA a čKAll
Příslušné ministerstvo poskytne vyhlašovatelům VZ ,

závazný metodrcký pokyn: manúá|, ktery; bude defi-
novat Ódborně správný postup při přípravě p z.plqc9-
vání zadávací dokUmentace a Stanovení technlckýcn
podmínek VZ, a to zejména:
- zadání;
- stavební progíam stavby;

- woracování investičního záměru;
- sóŽnam oodkladů, které isou nutné k p|nění VZ;

- kateqorib obtížnosti stavby - cenu projektované

5taVbV;

- rozsaÍi proiektor4ich prací (dě|eni na fáze a qikony);

- hodinové iazby Ža jednotlive fáze a r,nikony;

- cenu projektové dokumentace = cenu VZ.

Veřeiný whlašovatel kromě správně procesního způ-
sobú tjucie moci již od počátku k přípravé a zalištění
VZ použít kromě-servisní agentury i odborného 9aran-
ta - oponenta. Seznam odborníků - autorizovaných
osob Ž řad projekiantů vydá přislušne mlnisterstvo
ve spo|upráci s CKA a CKA|l

Odborný qarant - oponent při procesu přípravy
oovinnÝch-oříloh bude qarantovat odbornou
'úroveň'a ceIistvost požádovaných příloh a předmětu
plnění VZ.

MetodickÝ ookvn - manuál wpInéním předdefino-

vaných párámeirů prolektovane stavby'lryhlašovateli
stanoVi:
- kategorii obtížnosti projektované stavby;

- předběžnou cenu stavby;

- potřebný rozsan fází projektové dokumentace
a vrikonů;

- hoóinovou sazbu za jednot|ivé fáze a ni kony

- oředmět olnění pro sm|ouvu o dílo;

- ba|ší odbbrné párametry smlouvy o dílo.

ČKA a ČKA|T budou nadá|e podporovat odbornou
oponenturu přípraly průběhu veřejných soutěží
na proiektovou dokumentaci staveb 5 priontou a dů-
razém-na kva|itu zpracování a odbornou úroveň.

cKA a cKA|T budou spo|ečně usilovat o to, aby
v novém ZYZbyla veřejná zakázka na projektovou
dokumentaci ubravená samostatným režimem z dů-
vorltt že nelze itanovir úoInou zadávací dokumentavodu, že nelze stanovit úplnou
a technické podmínky takové \

dokumentaci
a technické podmínky takové VZ. Tyto jsou právě
předmětem plnění VZ.

Cílem tohoto úsilíle, aby proces VZ na projektovou
dokumentaci:
- nebvl brzdou investiční r4istavby a čerpání dotací;

- mě, vzestupnou tendenci kvaIity projektové
dokumentace;

7DROJ: NG, PAVEL RADA. PŘEDSEDA DoZoRcÍ RADY cKA

- ved| k ekonomickv efektivním rea|izacím staveb
s vysokou užitnoú hodnotou u7stavéneho prostředí

leden 2015
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