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POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU CHŮZI OBLASTNÍ POBOČKY HK, z.s. 
 ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 

HRADEC KRÁLOVÉ 

Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi pozvat Vás srdečně na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI  
OBLASTNÍ POBOČKY HK, z.s. 

 ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 
HRADEC KRÁLOVÉ, 

která se koná v pondělí dne  
12. 2. 2018 od 14.00 hodin 

 v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra, 
 Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí 

https://www.firmy.cz/detail/1945995-hradecke-stavebni-centrum-hradec-kralove-
slezske-predmesti.html 

 
Program schůze  

➢ Schválení programu schůze 
➢ Zpráva o činnosti  
➢ Zpráva o hospodaření  
➢ Zpráva revizní komise 
➢ Vystoupení hostů 
➢ Přijetí nových členů, ukončení členství 
➢ Program činnosti pro rok 2018 
➢ Návrh rozpočtu na rok 2018 
➢ Diskuse 
➢ Usnesení 
➢ Závěr   

Po skončení schůze bude přednáška Ing. Pavla Štěpána - pastprezidenta ČSSI 
na téma “Lehké dotyky Latinské Ameriky - Kolumbie, Panama“. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Hájek 
předseda OP ČSSI 

 Hradec Králové 
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STAŇTE SE VY, VAŠI PŘÍBUZNÍ, ZNÁMÍ … ČLENY 
 ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, OBLASTNÍ POBOČKA HK, z.s. 

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové 
sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů 
činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Usiluje o maximální využití 
duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí 
morální a profesní zájmy svých členů. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je 
pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v Království Českém, 
založeném v r. 1865 a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r. 1951. 

Bližší informace o činnosti Českého svazu stavebních inženýrů najdete na adrese 
http://www.cssi-cr.cz/.  

Pokud máte zájem zúčastnit se Výroční členské schůze OBLASTNÍ POBOČKY HK, 
z.s. ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ Hradec Králové, která se koná v pondělí 
dne 12. 2. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra, Jižní 
870, Hradec Králové, Slezské Předměstí a dozvědět se více o našem sdružení, budete 
vítáni.  

Pokud se rozhodnete rozšířit naše řady je Vám k dispozici přihláška na 
http://www.cssi-cr.cz/o-nas/prihlaska-clensky-evidencni-list-cssi.html. 

Ing. Jiří Hájek 
předseda OP ČSSI 

 Hradec Králové 
 

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
únor - červen 2018 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

únor 
2018 

12. 2. 
 

14.00 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
OP ČSSI 

HSC 
zasedačka 

 

březen 
2018 

5. 3. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 9.00-13.00 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON 
Ing. Milan Pacák 
Účast na základě předchozího 
přihlášení !!!!!!  - OBSAZENO!!!!! 
http://www.ckait.cz/content/novy-
stavebni-zakon-20 

13. – 14. 
3. 

9.00 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ 
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 
Ing. Rusek, Ing. Kaisler, JUDr. 
Šakarov 
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-
seminare/op-hradec-
kralove/skoleni-k-priprave-k-
legislativni-casti-autorizacnich-
zkousek-15.html 

HSC 
zasedačka 

24. 3.  SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Praha 

http://www.cssi-cr.cz/
http://www.cssi-cr.cz/o-nas/prihlaska-clensky-evidencni-list-cssi.html
http://www.ckait.cz/content/novy-stavebni-zakon-20
http://www.ckait.cz/content/novy-stavebni-zakon-20
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
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duben 
2018 

 

3. 4. 
Úterý!!! 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

14.30  

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A 
DALŠÍ PROGRAMY SFŽP, 
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 
PROJEKTANTŮ 
V POŽADOVANÉ 
DOKUMENTACI 
Ing. Jakub Hrbek, ředitel odboru 
řízení národních programů 
http://www.ckait.cz/content/nova-
zelena-usporam-dalsi-programy-
sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-
v-pozadovane-dokumen-0 

květen 
2018 

14. 5.!!! 
 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST 
BUDOV – energetické 
dokumenty, platná legislativa, 
výstupy pro dotační programy 
apod. 
Ing. Věra Sytařová - energetický 
specialista 
autorizovaná osoba v oborech 
pozemní stavby a energetické 
auditorství 
http://www.ckait.cz/content/energeti
cka-narocnost-budov-12 

HSC 
zasedačka 

15. 5. 
9.00 – 
12.00 

NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI 
ZDVOJOVÁNÍ 
A SANACI ZATEPLOVACÍCH 
SYSTÉMŮ ETICS 
Ing. Ladislav Valeš  
externí technický 
spolupracovník společnosti  
fischer international s.r.o. a 
technického oddělení 
společnosti fischer international 
s.r.o.   
http://www.ckait.cz/content/nove-
technologie-pri-zdvojovani-sanaci-
zateplovacich-systemu-etics-2 

HSC 
zasedačka 

17. 5. 
 

 
VÝSTAVY KE 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ  
ČESKOSLOVENSKA 

Praha 

31. 5.  
VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ  
ČESKOSLOVENSKA 

Brno 

červen 
2018 

4. 6. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 
AKUSTIKA V BUDOVÁCH 
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D 

HSC 
zasedačka 

http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/energeticka-narocnost-budov-12
http://www.ckait.cz/content/energeticka-narocnost-budov-12
http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
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Katedra konstrukcí pozemních 
staveb ČVUT Praha 
http://www.ckait.cz/content/akustika
-v-budovach-1 

7. – 10. 
6. 

 

PODÉL VLTAVY NAHORU A 
DOLŮ 
ODBORNÁ EXKURZE SE 
ZAMĚŘENÍM NA 
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 

 

 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ 2018 

TÝKÁ SE POUZE ČLENŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

• řádný člen         600,- Kč/rok 

• přidružený člen         200,- Kč/rok  

• člen mimo aktivní pracovní činnost                 400,- Kč/rok 

• mladý člen do 30ti let věku                  200,- Kč/rok 

• čestní členové svazu, důchodkyně nad 65 let a 

• důchodci nad 70 let věku                       0,- Kč/rok 

• zápisné nového člena                                                                   200,- Kč 

Členský příspěvek uhraďte nejpozději do 31. března 2018 převodem na běžný účet u 
pobočky České spořitelny, a.s. Hradec Králové, č. ú.: 1080168309/0800, konstantní symbol 
0308, a jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Členský příspěvek můžete uhradit i 
v hotovosti v kanceláři ČSSI, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové. 

 

PLACENÍ ČLENSKÝCH POPLATKŮ ČKAIT ZA ROK 2018 

V roce 2018 byla na zaplacení členského poplatku odeslána faktura k úhradě 
členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají 
v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží fakturu poštou. Termín zaplacení i číslo 
účtu zůstávají stejné, variabilní symbol je číslo vystavené faktury – informace je rovněž 
zveřejněna na úřední desce na webových stránkách ČKAIT 
(http://www.ckait.cz/content/placeni-clenskych-poplatku-za-rok-2018). Uhrazený členský 
příspěvek je stále daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z příjmu. Dokladem o 
zaplacení poplatku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu. 

Podle usnesení Shromáždění delegátů (dne 25. 3. 2017), zákona č. 360/1992 Sb., 
§12, odst. 7 a Profesního a etického řádu (PEŘ §6/5a) je stanovena výše členského poplatku 
pro rok 2018 na 3000,- Kč s termínem zaplacení do 31. 3. 2018. Číslo účtu 109270792/0300, 
v. s. číslo faktury 

VALNÁ HROMADA 
3. 1. 2018 

¨ 

USNESENÍ 

z Valné hromady ČKAIT oblasti Hradec Králové, 
která se konala dne 3. ledna 2018 

 v budově Kongresového centra ALDIS Hradec Králové 

http://www.ckait.cz/content/akustika-v-budovach-1
http://www.ckait.cz/content/akustika-v-budovach-1
http://www.ckait.cz/content/placeni-clenskych-poplatku-za-rok-2018
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Valné hromady se zúčastnilo 129 členů z 1956 řádných členů ČKAIT (což odpovídá 
6,6 %), kteří byli na Valnou hromadu pozváni písemnou pozvánkou ve Zpravodaji 4/2017 
nebo elektronickou poštou. 

A) Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje 

 Zprávu o činnosti za rok 2017 a návrh plánu činnosti OK ČKAIT pro 1. pololetí roku 2018 
předloženou předsedou oblasti Ing. Milanem Havlištou 

 Zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2017 přednesenou Ing. 
Vlastimilem Klazarem a Ing. Bořivojem Málkem 

B) Valná hromada bere na vědomí 
 Informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o práci Představenstva a ostatních orgánů 

Komory v roce 2017 a výhledu na rok 2018.  

C) Valná hromada zvolila 

a) tajným hlasováním 9 členů výboru oblasti na tříleté období 2018 – 2020 ve složení 
Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Jiří Hájek, Ing. Milan Havlišta, Ing. 
Vladimír Janda, Ing. Václav Kikinčuk, Ing. Vladimír Mazura, Ing. Jindra Novotná, Ing. 
Bohumil Rusek  

b) aklamací 3 kandidáty na členy Dozorčí komise se sídlem v Praze na tříleté období 2018 – 
2020 
Ing. Bořivoj Málek, Ing. Karel Peterka, Ing. Jiří Vejvoda  

c) aklamací delegaci a náhradníky z oblasti Hradec Králové na Shromáždění delegátů, které 
se bude konat dne 24. 3. 2018 v hotelu Pyramida na Praze 6 ve složení 
Ing. Vítězslav Bezpalec, Martin Buben, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Josef Čermák, Ing. Jiří 
Hájek, Ing. Milan Havlišta, Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Bořivoj Málek, František Melichárek, 
Ing. Jiří Otčenášek, Ing. Karel Peterka, Ing. Bohumil Rusek 

Náhradníci – Ing. Vladimír Janda, Ing. Václav Kikinčuk, Ing. Jiří Vejvoda, Ing. Jiří Vogel, 
Ing. Jindra Novotná, Ing. Vladimír Mazura 

D) Valná hromada ukládá 

 Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na 
Shromáždění delegátů konaném dne 24. 3. 2018 podpořit hlavní úkoly činnosti Komory a 
předložený návrh rozpočtu na rok 2018, pokud budou v souladu s posláním Komory 

 Výboru oblasti v případě potřeby vybrat osobu z řad náhradníků na Shromáždění delegátů 
bez ohledu na pořadí volby 

 Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2018 a aby do 30. 4. 2018 stanovil 
jmenovitě akce 2. pololetí roku 2018 

 Výboru oblasti aktivně se podílet na 15. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2018, pokud bude vyhlášen 

 Výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat 

 Výboru oblasti zabývat se náměty a připomínkami přednesenými předsedou výboru 
oblasti ve zprávě o činnosti za rok 2017 

 Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci Smlouvy o 
společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové  

 Výboru oblasti pokračovat ve sledování připomínky z Usnesení VH 2017 ke změně řádů 
Komory a případně   aktivně spolupracovat na změně řádů Komory 
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 Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 83 členů. Kvórum pro 
přijetí usnesení bylo 42 hlasů. 

Přílohou usnesení je zpráva mandátové komise. 

HLASOVÁNÍ 

Pro bylo   83 hlasů tj. 100% 

Proti bylo     0 hlasů tj.     0% 

Zdrželo se     0 hlasů tj.     0% 

Návrhová komise pracovala ve složení Ing. Jiří Hájek, Ing. Jiří Vogel, Ing. Vítězslav Bezpalec 

 
ZPRÁVA 

PŘEDSEDY OBLASTI, PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ DNE 3. 1. 2018 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení a milí hosté, 

 právě uplynulý rok byl rokem, kdy skončil tříletý mandát současného výboru oblasti a 
zároveň rokem, kdy Komora oslavila 25. výročí od svého založení. Pro pamětníky i pro ty, 
kteří se stali členy teprve v loňském roce, vydala Komora Almanach, ve kterém zmapovala 
rok po roce činnost ČKAIT na celostátní úrovni až po jednotlivé oblasti. Každý, kdo vzal tuto 
publikaci do ruky, tam našel určitě něco, co ho zaujalo nebo co doposud nevěděl. Všichni 
členové ji dostali poštou a pokud jste ji bez otevření poslali rovnou sběrným surovinám, je mi 
to moc líto, protože už dnes má velkou historickou a sběratelskou hodnotu. Napravit vše 
můžete ještě v předsálí, pokud tam nějaké výtisky zbyly. Velice děkuji jejím autorům za 
výsledné dílo. Z naší oblasti bych rád zde připomenul zejména práci pana Ing. Vladimíra 
Blažka, CSc., protože podle mého názoru to byl on, kdo definoval a připravil základní 
pravidla činnosti Komory, které se od jeho doby změnilo jen nepatrně, a dále vzpomenul na 
práci pana Ing. Bohumila Ruska, pana Ing. Josefa Macha a pana Ing. Bořivoje Málka. Jim 
všem patří dík za to, že naše oblast žije nastavenými pravidly už 25 let ke všeobecné 
spokojenosti všech zúčastněných. Královéhradecký kraj nemá žádnou vysokou školu 
stavebního zaměření, nemá v něm sídlo stavební firma celorepublikového významu, a přesto 
pokračuje již tak dlouho spolupráce Komory, ČSSI a SPS. Jedinou nevýhodou tohoto 
systému, která mě napadla, je skutečnost, že všechno děláme na dobrovolnické bázi, že 
nám chybí nějaká profesionální organizace, která by si pod svá křídla vzala třeba organizaci 
soutěže "Stavba roku královéhradeckého kraje" nebo nově se formující celostátní soutěž 
studentů středních škol se stavebním zaměřením.  

 Znát svoji minulost je důležité, ale ještě mnohem důležitější je pohled do budoucnosti. 
Někde tam leží odpověď na otázky, jaké společenské postavení bude mít profese stavaře, 
jak bude probíhat příprava a realizace staveb, jak si uživatelé staveb vezmou k srdci 
doporučení k jejich údržbě, jestli si projektanti nebo dodavatelé nebudou házet vzájemně 
klacky pod nohy používáním nižších nebo ještě nižších cen a podobně. Čas od času se 
objeví nějaký kritický hlas, ale bohužel většinou na hospodské úrovni. Zastánce ve vyšších 
sférách, např. v ministerstvu, stavebnictví nemá a o výsledcích poradním sboru pana 
předsedy vlády ke stavebnictví nám není nic známo.  Problém vidím v myšlení 
autorizovaných osob, nedělat nic, abych se nespálil. Nebo další při svém kritickém 
vystoupení dostane tak nějak "za uši" a poučen touto skutečností se zařadí do mlčící většiny.  

 Situace jako u nás je stejná i v několika dalších oblastech - končící členy výboru 
oblasti nemá kdo nahradit nebo doplnit, aby se stali posléze jejich pokračovateli. Na naši 
výzvu se přihlásil pouze 1 člen, další kandidáti se museli získávat osobním kontaktem a 
přemlouváním. Před rokem jsem si myslel, že máme ještě dostatek času pro získání 
kvalitních kandidátů do výboru oblasti, ale dnes si myslím, že jsme začali hledat dost pozdě 
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a že to musí být věc průběžná. A tak je na Vás, jak rozhodnete o složení výboru oblasti a zda 
při příštích volbách tam nebude jméno některého z Vás.  

 25 let trvání Komory neznamená jenom personální vývoj, ale i viditelnější a 
rozhodnější postavení na stavebním trhu. K mnohem větším změnám došlo na poli 
legislativním a materiálovém. Kolikrát se od té doby změnil nebo upravil v některých 
paragrafech stavební zákon, to tedy opravdu nevím, ale od předvčerejška máme v platnosti 
jeho další novelu, která vznikla opět za účelem zlepšení postupů podle stavebního zákona, 
urychlení územních a stavebních řízeních a já nevím pro co ještě. Se stejným záměrem 
docházelo ke změnám i v minulosti, ovšem výsledek byl úplně opačný - stavební zákon 
kritizoval snad každý, kdo ho musel používat.  Ani tato nová novela nemá svoje postavení v 
legislativě jisté. Jednak paní ministryně předkládající novelu stavebního zákona ještě před 
jeho schvalováním tvrdila, že její úředníci již pracují na nové zásadní koncepci zákona, a 
navíc některá jeho ustanovení napadla skupina senátorů u ústavního soudu. V poznávání 
novely jsou autorizované osoby společně s pracovníky stavebních úřadů na stejné lodi, navíc 
je bude v březnu školit stejný školitel. Změny zákona se samozřejmě promítly i do 
prováděcích vyhlášek, se kterými se budeme díky dlouhým přechodným ustanovením 
následně seznamovat. Sotva si autorizované osoby jakž takž zvykly na stávající systém 
obsahu a výkladu průvodních, souhrnných a technických zpráv, již je tu nová změna. 
Inženýři a technici nejsou většinou žádní psavci a spisovatelé, nedělá jim problém načrtnout 
technicky složitý detail, ale něco napsat do zprávy, to je většinou kámen úrazu. Tady by 
mohla být parketa pro Komoru, jak pomoci svým členům. Komora se zúčastnila přípravy 
prováděcích předpisů a v rámci svých pomůcek by mohla vytvořit nějaký prefabrikát zpráv, 
kde by se zpracovatel navedl, co má psát nebo co tímto bodem zákonodárce myslel. 
Domnívám se, že taková předloha v editovatelné formě, ještě navíc s nabídkami různých 
možností, by velice usnadnila orientaci autorizovaných osob v nových prováděcích 
předpisech.  

 Když mluvím o nepřehlednosti nebo přímo džungli v legislativě, město Hradec 
Králové má v rámci České republiky jedno velké specifikum - o věcech na jeho území 
rozhoduje stavební úřad v Hořicích. Nejde přitom jen o nějaké maličkosti, ale o stavby 
zásadního významu pro město - řešení křižovatky Mileta a rekonstrukci Velkého náměstí. 
Normálnímu člověku to rozum nebere, co může udělat stížnost na podjatost vedení města a 
pracovníků stavebního úřadu v příslušném stavebním řízení. Pak není žádný div, že dovést 
stavbu do zdárného konce trvá někdy i desetiletí. Ve vyřizování stavebního povolení je naše 
republika na krásném 127 místě ze 185 zemí. Pokud se nezmění i myšlení lidí, žádná velká 
novela stavebního zákona urychlení nepřinese.  

 Za 25 let se změnila i projektová příprava staveb. Zatímco před 25 lety se začínalo s 
různými programy typu 2D, postupem času se změnilo na 3D a v dalším období se orientace 
bude pomalu přechylovat do systémů 4 nebo 5D. Existuje usnesení vlády, které říká, že od 
roku 2022 budou veřejné zakázky velkého rozsahu projektovány za pomoci BIM a je v něm 
definována přímá linka jak se z BIM stane v roce 2027 standard projektování. K tomu musím 
říci svůj osobní názor člověka, který je jednou nohou v důchodu. Projektanti by měli za 
pomocí metody BIM stavbu vyprojektovat, dodavatelé postavit a investoři po celou dobu její 
životnosti spravovat. Píše se rok 2018, investorů podle BIM by se dalo spočítat na prstech 
jedné ruky, dodavatelů skoro stejně a projektových ateliérů možná na prstech dvou rukou. 
Velké dodavatele nutí používat BIM jejich zahraniční vlastník a znamená vznik celého 
nového oddělení a specialistů IT. Investoři jsou na tom obdobně a zbývá nejdůležitější 
článek systému - projektant, který by měl všechny podklady (samozřejmě ve spolupráci s 
investorem a někdy již známým dodavatelem) připravit. Podívám-li se na strukturu 
projektových organizací, převládají projektanti typu OSVČ nebo malá projektová studia do 10 
až 20 zaměstnanců. Samozřejmě je i několik velkých projektových organizací, ale ty si s 
metodou BIM díky své velikosti určitě poradí. Momentálně si nemohu vzpomenout v naší 
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oblasti na ryze projektovou organizaci s počtem zaměstnanců větší než 15 osob. Když velké 
organizace potřebují k zajištění metody BIM nejméně samostatného IT specialistu, kdo 
pomůže jednotlivci nebo malému kolektivu projektantů s implementací metody BIM do jejich 
práce? Může se snadno stát, že následující 4 roky na to určené vládním usnesením budou 
příliš krátké a řadu projektantů odstaví na vedlejší kolej.  

 Domnívám se, že Komora včas zareagovala na revoluci v projektové přípravě, ale 
čas běží a stále jsme v teoretické části. Probíhající semináře v loňském roce řešily definici 
BIM a představily první vlaštovky používání. Při poměrně vysokých nákladech seminářů 
dostali jejich účastníci minimum informací pro jejich praxi. Jaké standardy budou platit mezi 
jednotlivými systémy, kde vezmu knihovny prvků, jaké budou výstupy, když je veřejná 
zakázka musím mít výrobky bez konkrétního názvu a výrobci vždy do jimi vytvořených 
knihoven své názvy uvádějí, bude možno předat dokumentaci v BIM elektronicky na stavební 
úřady atd atd. V Komoře se problematikou BIM zabývá pracovní skupina pro energetickou 
náročnost budov v rámci svého profesního aktivu. Každého asi napadne, proč zrovna tento 
aktiv? Odpověď je jednoduchá - největším tahounem a bojovníkem za BIM v rámci ČKAIT je 
poradkyně pana předsedy komory paní Báčová, která je zároveň i členkou zmíněného 
aktivu. Na to, jaká budoucnost s BIM nás čeká, se domnívám, že řešit problémy s ním 
spojené jako přívažek v aktivu energetické náročnosti budov není dobrá vizitka. V případě 
komplexního projektu je skoro vždy koordinátorem profese pozemní stavby, v případech 
inženýrských staveb příslušná profese. V oboru pozemní stavby je autorizováno víc jak 50 % 
členů Komory. Volám tímto po vytvoření odborné skupiny pro BIM v rámci aktivu pozemních 
staveb, jejímiž členy budou především ti, kteří již úskalí BIM na vlastních projektech poznali, 
mají svojí vizi a vědí, co projektant pro svoji práci potřebuje. Že je tyto osoby třeba hledat v 
našich mladších řadách vím z vlastní zkušenosti. Pokud bych měl takového člověka 
jmenovat do odborné skupiny BIM z naší oblasti, musím smutně konstatovat, že zatím 
takového neznám, ale doufám, že se mi někdo po dnešním volání ozve.  

 Ne všechno se v naší práci daří, autorizované osoby stále nejsou spokojeni se 
způsobem zadávání veřejných zakázek (nemožnost zásahu do návrhu smlouvy, stanovení 
velice nízké předpokládané ceny ze strany investora) nebo s přetrvávající snahou některých 
kolegů soutěžit s mimořádně nízkými nabídkovými cenami. S množícími se haváriemi staveb 
roste obava z jejich dopadů do života autorizovaných osob a stále častěji se diskutuje výše a 
možnosti pojištění. Některé věci jednoduše odstranit nejdou, ale něco by šlo velice 
jednoduše. Kdyby si všechny autorizované osoby řekly, že do soutěží půjdou s cenami, které 
budou odpovídat jejich reálným cenám, byl by jeden problém vyřešen.  

 Již po několik let jsem zde neuváděl čísla týkající se autorizovaných osob v naší 
oblasti. I když je máte každoročně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti, 25 let od založení 
Komory je příležitostí jejich uvedení a případně i nějakého komentování zde na Valné 
hromadě. K dnešnímu dni je v oblasti evidováno celkem 1956 autorizovaných osob, jejichž % 
zastoupení dle oborů autorizace je následující (seřazeno dle počtu členů): pozemní stavby 
49,4% (1072 osob), technika prostředí staveb 13,9% (302 osob), dopravní stavby 12,3 % 
(266 osob), stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 9,4 % (204 osob), 
technologická zařízení staveb 7,3 % (158 osob), mosty a inženýrské konstrukce 2,8 % (60 
osob), statika a dynamika staveb 2,1 % (46 osob), požární bezpečnost staveb 1,4 % (30 
osob), stavby pro plnění funkce lesa 0,6 % (14 osob), městské inženýrství 0,4 % (9 osob), 
geotechnika 0,3 % (7 osob), energetické auditorství 0,1 % (2 osoby) a zkoušení a 
diagnostika staveb 0 % (1 osoba). Průměrný věk autorizovaných osob v oblasti je 55,9 roků, 
což je o 0,6 roku více než v roce 2016. 

Celkem se počet autorizovaných osob v oblasti zvýšil v roce 2017 o 20, tj. nárůst 1 %. 
Za celé období od vzniku Komory registrujeme v naší oblasti také 201 neúspěšných žadatelů 
o autorizaci (v roce 2017 4 osoby) a 122 osob zemřelých (v roce 2017 to bylo 9 osob). 
Pozastavené členství z různých důvodů má k 31. 12. 2017 celkem 108 osob. V evidenci je i 
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92 osob tzv. neaktivních, tedy takových, které podaly žádost o autorizaci, ale zkoušku 
z různých důvodů neuskutečnily. U celkem 70 osob jsme zaznamenali zánik jejich členství. Z 
celkového počtu 1956 autorizovaných osob je jen 142 žen (celkem 7,3 %). 

 Dnešním dnem končí práce výboru oblasti zvoleného na valné hromadě před třemi 
lety. Nepřísluší se mi hodnotit jeho práci během funkčního období, to zůstane jen na Vás. 
Všichni členové stávajícího výboru by rádi pokračovali ve svojí činnosti dál, ale je jen na Vás, 
zda některé z nich nahradíte novými tvářemi. Jedna stálice oblasti určitě i po volbách nového 
výboru zůstane, a tou je tajemnice oblasti paní Dolanová.  Jménem celého výboru bych jí rád 
poděkoval za spolehlivý servis, který nabízí Vám i výboru oblasti.   

 Končící výbor oblasti pro Vás připravil základní kostru programu na první pololetí 
letošního roku. Jeho plné znění jste dostali v našem Zpravodaji. Rád bych Vás pozval na 
odborné akce letošního roku. Doporučuji sledovat emailovou korespondenci s kanceláří 
oblasti, neboť tam se nejvíce dozvíte o aktuálních přednáškách, exkurzích nebo akcích, které 
pořádáme v rámci našeho jednotného programu společně s ČSSI a SPS.  

 Při přáních do nového roku se mnohokrát setkáváte s termínem, že letošní rok je ten 
osmičkový. I já patřím k těm pověrčivým, a tak si přeji, aby nás v tomto roce potkaly z těch 
osmičkových událostí jen ty příjemnější.  

 Přeji Vám všem do příštích dní hlavně hodně zdraví a pohody. 

Ing. Milan Havlišta 
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Foto Ing. arch. Karel Novotný 
další foto viz 

http://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_CKAIT_3._1._2018_Foto_Ing._arch._Karel_N
ovotny/#DSC_5870.jpg 

 

VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY ČKAIT 
 OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ 

 
Na jednání výboru ČKAIT oblast Hradec Králové dne 5. 2. 2018 proběhla volba 

 předsedy a místopředsedy výboru 

Předsedou byl zvolen 
 Ing. Milan Havlišta 

 

Místopředsedou byla zvolena 
 Ing. Eva Cincibusová 

 

 

 

 

PODÉL VLTAVY NAHORU A DOLŮ 
ODBORNÁ EXKURZE SE ZAMĚŘENÍM NA VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 

Vážená kolegyně, vážený kolego, vážení přátelé,  
OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na tradiční 

odbornou exkurzi, zaměřenou tentokráte především na vodohospodářské stavby. 
Předpokládaný termín 7. 6. - 10. 6. 2018, tj. čtvrtek - neděle  

Předpokládaný program odborné exkurze 

7.6.  

7.00 Odjezd od HSC 
➢ Vrané nad Vltavou  
➢ Davle  

http://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_CKAIT_3._1._2018_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/#DSC_5870.jpg
http://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_CKAIT_3._1._2018_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/#DSC_5870.jpg
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➢ Štěchovice - Návštěva přehrady s odborným průvodcem   
➢ Příbram - Svatá hora prohlídka s průvodcem   
➢ Milín – památník poslední bitvy 2. světové války 
➢ Žďákovský most 
➢ Písek - ubytování hotel Biograf 

8.6.  

8.30 Odjezd (odchod) 
➢ Křižíkova elektrárna v Písku - Návštěva s průvodcem 
➢ Šrámkův splav 
➢ Putim, zastávka 
➢ Vodňany - továrna JAF HOLZ (překližky, dýhy, vzorkovna dveří a 

podlah, expozice teras), návštěva s odborným průvodcem   
➢ vodní zámek Blatná  
➢ Rosenauerův mlýn     
➢ Hostinec Labuť u rybníka Labuť   
➢ Písek, ubytování 

9.6.  

8.00 Odjezd 
➢ Lenora krytý dřevěný most 
➢ Vimperk - městská památková rezervace (nebo jiné město 

v okolí)  
➢ Boubínský prales (procházka nejstarším pralesem cca 4 km) 
➢ Plav – úpravna vody 
➢ České Budějovice – prohlídka s průvodcem 
➢ Mazelov – lidové baroko 
➢ Písek ubytování 

10.6.  

8.00 ➢ Podolí, Podolský most 
➢ Milevsko, viadukt 
➢ Hořepník - nejstarší železobetonový most Ing. Bechyně    
➢ Vodní dům na Želivce 
➢ Klášter Želiv - restaurace u kláštera, možnost večeře 
➢ Příjezd Hradec Králové do 19.00 hod  

Předpokládaná cena 4.500,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování (3x snídaně), vstupy - 
Štěchovice přehrada, Svatá hora, zámek Blatná, Rosenauerův mlýn, elektrárna Písek, Vodní 
svět, klášter Želiv, degustace Želiv. 

Cena pro členy ČKAIT a ČSSI – 3.200,- Kč 

Předběžné přihlášky prosím zašlete nejpozději do 28. 2. 2018 na adresu 
ckaithk@hsc.cz.  

Výběr účastníků exkurze bude probíhat dle platných zvyklostí, o zařazení do odborné 
exkurze, o přesném programu a o placení budete včas vyrozuměni, podrobnější informace v 
případě potřeby obdržíte před odjezdem. Navržený program se může upravit v závislosti na 
místních podmínkách.  

Přejeme Vám příjemné zážitky a těšíme se na shledání s Vámi.  

Hradec Králové 1. 2. 2018 
OK ČKAIT 

Ing Milan Havlišta 
OP ČSSI 

Ing Jiří Hájek 
CA GABI 

Líba Gabrielová 
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NÁKLADY STAVEB, CENY PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ  

Dne 10. ledna 2018, uzavřením smlouvy s dosavadním vlastníkem a provozovatelem, 
se Český svaz stavebních inženýrů stal generálním partnerem webové služby a 
domény www.cenyzaprojekty.cz .  

V rámci této služby jsou umístěny sekce Náklady pozemních staveb, Náklady 
dopravních staveb, Honorářový řád, Hodinové sazby, vedlejší náklady, Rozpočtářské práce, 
Profese, Rozsahy a další. 

Český svaz stavebních inženýrů považuje tyto stránky za relevantní nástroj pro 
nastavení hodnoty projektových prací. 

 

CENA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE INŽENÝRSKÁ KOMORA 2017 

 
Do letošního v pořadí čtrnáctého ročníku soutěže ČKAIT – Inženýrská komora 2017 

bylo přijato 19 přihlášek. Hlasovat o ceně veřejnosti můžete do 28. 2. 2018 na adrese 
http://www.ckait.cz/cena-ckait/2017. 

Dílo, které získá nejvíce hlasů, získá cenu veřejnosti. Cena veřejnosti bude oceněna 
stejně jako ceny udělené porotou a získá rovněž finanční ohodnocení. Vyhlášení celé 
soutěže proběhne na Shromáždění delegátů 24. března 2018 v hotelu Pyramida v Praze. 

 

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK 

S rostoucím důrazem na automatizaci, digitalizaci a provázanost systémů ve většině 
odvětví ekonomiky, kybernetická rizika narůstají. Společnost může být jak přímou obětí 
kybernetického rizika, tak současně viníkem, který nese odpovědnost za sekundární škody 
vůči svým klientům. Princip odpovědnosti vůči třetím stranám posílí Obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů (známé jako GDPR). 

Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků, je vhodně se 
pojistit. Makléřská společnost OK GROUP ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Vás připravila pojištění kybernetických rizik. 
Podrobnosti viz http://www.ckait.cz/content/pojisteni-kybernetickych-rizik 

 

VYHLÁŠKA Č. 503/2006 Sb. 

K častým dotazům ohledně podávání formulářů žádostí a podání MMR ČR sděluje, že 
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, je i v současné době stále platná a její formuláře jsou využitelné pro 
různá podání. Je vždy na stavebním úřadě, aby posoudil úplnost a aktuálnost podání ve 
vazbě na novelizovaný stavební zákon, a v případě potřeby vyzval k doplnění podání o 
chybějící náležitosti (např. nová forma prokázání souhlasu vlastníka podle § 184a 
stavebního zákona). Podle ustanovení § 196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která 
prováděcí právní předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích. 

U nových institutů, které byly do stavebního zákona doplněny novelou, a pro jejichž 
podání budou stanoveny nové formuláře v novelizované vyhlášce č. 503/2006 Sb., lze do 
doby účinnosti novely citované vyhlášky činit podání bez formuláře, s využitím obecné 
úpravy správního řádu o náležitostech podání (§ 37) a žádosti (§ 43) a úpravy náležitostí 

http://www.cenyzaprojekty.cz/
http://www.ckait.cz/cena-ckait/2017
http://www.ckait.cz/content/pojisteni-kybernetickych-rizik
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oznámení a žádostí podle stavebního zákona (§ 86 odst. 1 a 2, § 94c odst. 1, § 94l odst. 1 a 
2, § 94s odst. 1 a2, § 96 odst. 3, § 96a odst. 2). 

Jako pomůcku pro stavebníky zveřejňuje MMR ČR formuláře zcela nových podání a 
těch, u kterých jsou stanoveny zcela nové přílohové části na stránce 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-
rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb 

V NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB.  458/2012 SB. 

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje kompletní pracovní text 
novelizace vyhlášky s vyznačením změn, včetně důvodové zprávy. 

Ministerstvo upozorňuje, že tento text neprošel legislativní ani jazykovou korekturou. 
Nejedná se o oficiální znění novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 
13/2018 Sb. Ministerstvo zveřejňuje tento pracovní text vyhlášky jako pomůcku těm, kteří 
s vyhláškou pracují. Za jeho špatné nebo nevhodné použití nenese ministerstvo žádnou 
zodpovědnost. 

Pracovní text http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-
stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-500-2006-
Sb 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo dne 25.1.2018 informace k problematice 
výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného 
rozpočtu vyplývající z ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na stránkách 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-
rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad 

ZMĚNA POSKYTOVATELE ČSN ONLINE OD 1. 1. 2018 
Od 1. 1. 2018 dochází k organizační změně týkající se Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), poskytovatele služby ČSN online. 

ÚNMZ podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o 
posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci, Českou agenturu pro standardizaci 
(dále jen „Agentura“), která od 1. 1. 2018 přebírá od ÚNMZ všechny činnosti související s 
tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. 

Důvodem je především snaha zajistit pružnější a snazší financování tvorby norem a 
větší zapojení partnerů do tohoto procesu. 

Co se týče samotného fungování ČSN online, nic se pro uživatele nemění. Podmínky 
přístupu a ceny zůstávají stejné. Pracovníci pověření správou ČSN online a kontaktní 
telefony se nemění. Ceník Agentury byl zveřejněn v prosincovém vydání Věstníku ÚNMZ a 
na webových stránkách Agentury. 

➢ ke změně provozovatele - web ÚNMZ 
➢ o České agentuře pro standardizaci  

 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-500-2006-Sb
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-500-2006-Sb
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-500-2006-Sb
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad
http://www.agentura-cas.cz/csn-online
http://www.unmz.cz/urad/zmena-poskytovatele-csn-online-od-1-1-2018-r1012
http://www.agentura-cas.cz/
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ODBORNÁ EXKURZE 
MÍŠEŇ NENÍ JENOM PORCELÁN 

7. 12. 2017 

    

   

DALŠÍ FOTO VIZ 

http://cssi.rajce.idnes.cz/Misen_neni_jenom_porcelan_-_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/ 

 

POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY POŘÁDANÉ 
OK ČKAIT A OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

 V RÁMCI PROGRAMU AKCÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT  

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A DALŠÍ PROGRAMY SFŽP 
 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PROJEKTANTŮ V POŽADOVANÉ 

DOKUMENTACI 

která se koná 

v úterý dne 3. dubna 2018 od 14.30 hod. 
 v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra a.s., 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0 

Přednáší 
Ing. Jakub Hrbek 

 ředitel odboru řízení národních programů 
Státní fond životního prostředí 

 

http://cssi.rajce.idnes.cz/Misen_neni_jenom_porcelan_-_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0
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Stručná anotace 

Od 4. září 2017 vstoupily v platnost aktualizované 
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu 

 Nová zelená úsporám. 
 Na NZÚ navazují také programy Dešťovka a kotlíkové dotace. 

 Přednášející upozorní na nejčastější chyby v dokumentaci předkládané 
k žádostem o dotaci, kterou zpracovávají 

 členové ČKAIT 

 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 
která se koná 

v pondělí dne 7. května 2018 od 14.30 hod. 
v zasedací místnosti v 1. patře budovy 

Hradeckého stavebního centra, 
Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí 

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox- 

2.0 

Přednáší  
Ing. Věra Sytařová 

energetický specialista 
 autorizovaná osoba v oborech 

pozemní stavby a energetické auditorství 
   

Stručná anotace 
Energetická náročnost budov a požadované energetické dokumenty,  

navrhování a hodnocení budov dle platné legislativy, 
  dotační programy a jejich specifika při navrhování a hodnocení budov, 

  poznatky a příklady z praxe, 
legislativa - připravované novely  

 
Vstupy zdarma! 

Akce jsou hodnoceny 1 kreditním bodem 
 

 

 

 
Vydavatel 

Klub stavařů Královéhradeckého kraje  
šéfredaktor, grafická úprava, příjem článků  

Miroslava Dolanová 
Kontakt 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové  
ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz, cssihk@hsc.cz, 

495406590, 724035703 
Redakční rada 

Výbor ČSSI a ČKAIT 
Vychází 4x ročně  

Toto číslo vyšlo 7. 2. 2018 
http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove 

http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/oblastni-pobocka-cssi-hradec-kralove.html 

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-
mailto:ckaithk@hsc.cz
mailto:cssihk@hsc.cz
http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/oblastni-pobocka-cssi-hradec-kralove.html

