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GDPR 
ZACHOVEJME CHLADNOU HLAVU A POUŽIJME SELSKÝ ROZUM 

Vážení, 
dovolte mi na úvod tohoto krátkého příspěvku uvést, že jeho cílem není vysvětlovat 

jednotlivé pojmy, které se objevují v nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováních 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), ale spíše analyzovat 
stávající situaci, která kolem GDPR panuje, a vyvrátit některé mýty, které se kolem GDPR 
objevily. 

GDPR znamená revoluci v ochraně osobních údajů 
V prvé řadě není pravdou, že GDPR je něco zcela nového, co tu nikdy nebylo. Změnou 

nejsou nová pravidla, která přináší (nedošlo k rozšíření definice osobního údaje ani k 
dramatickému nárůstu povinností správců či zpracovatelů osobních údajů), ale spíše změna 
přemýšlení adresátů při nakládání s osobními údaji. Pokud tedy nějakou revoluci přináší, tak 
spíše v tom směru, že ochranu osobních údajů je třeba respektovat a s osobními údaji je 
zapotřebí nakládat tak, jak si jejich povaha zaslouží. Účelem GDPR není „šikana“, byť se to 
může na první pohled z důvodu nesprávného vysvětlení a mediálního strašení zdát, ale 
posílení ochrany osobních dat v návaznosti na stále se zvyšující hrozby jejich možného 
zneužití. Nelze ovšem zastírat, že určitou zvýšenou administrativní a technickou zátěž pro 
své adresáty nepochybně přináší. 

GDPR je směrnice, závazný bude teprve nový zákon o ochraně osobních údajů 
Dosavadní právní úprava ochrany osobních údajů vychází ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „Směrnice“). 
Tuto Směrnici Česká republika implementovala do svého právního řádu zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále také „zákon o ochraně osobních údajů“). 
GDPR jako evropské nařízení je přímo závazné pro své adresáty, tj. fyzické a právnické 
osoby, kterým stanoví práva a povinnosti. Pokud jde tedy o připravovanou novelu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tato bude toliko upravovat některé dílčí otázky, 
zejména působnost a organizaci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Těžiště právní úpravy je 
tedy skutečně v GDPR. 

GDPR rozšiřuje definici osobního údaje 
Nejčastěji se toto tvrzení objevuje v podobě, že osobními údaji byly doposud pouze 

údaje identifikační, popřípadě přímo identifikující subjekt údajů. Tak tomu ovšem není, neboť 
z judikatury Soudního dvora Evropské unie však vyplývá, že osobním údajem může být 
například i dynamická IP adresa. GDPR definuje osobní údaj shodně jako zákon o ochraně 
osobních údajů. Podle GDPR jsou osobním údajem veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě. Podle zákona o ochraně osobních údajů se osobním údajem 
rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

GDPR Šifrování dat je povinné 
GDPR mj. stanoví, že správce a zpracovatel jsou povinni přijmout technická a 

organizační opatření pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Tento 
obecný požadavek znamená, že opatření je třeba navrhnout tak, aby byla úměrná rizikům 
pro subjekty údajů plynoucích ze zpracování těchto údajů. GDPR doporučuje použití 
šifrování osobních údajů jako jedno z možných, ale nikoliv bezpodmínečně nutných 
bezpečnostních opatření. Vždy tedy bude záležet na významnosti identifikovaných rizik, 
stavu techniky a povaze, kontextu a účelu zpracování osobních údajů. Rozhodnutí, jakými 
prostředky zajistit bezpečnost osobních údajů, je primárně na správci a zpracovateli. 



 

3 

  

Téma GDPR se s blížícím datem účinnosti, které připadá na 25. 5. 2018, objevuje 
v médiích čím dál častěji. Zjednodušený pohled médií (snaha o zvýšení čtenosti či 
sledovanosti) a řada subjektů, kteří si ze strachu z GDPR postavily lukrativní byznys na 
straně jedné, spolu se zcela nedostatečným vysvětlením ze strany politiků na straně druhé, 
vede k tomu, že se nezdařilo vysvětlit problematiku GDPR jejich adresátům a rozptýlit obavy 
z konce května, kdy začne být GDPR celoevropsky účinná.  

Pokud jde o neustále se opakující „strašení“ horentními pokutami, které GDPR zavádí, 
tak i v tomto směru je třeba tato tvrzení korigovat, neboť se jedná o pokuty maximální, nadto 
jak Nejvyšší správní soud, tak Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně dovodily, že pokuty 
od správních úřadů nesmějí být likvidační. 

Jaká jsou doporučení pro následující týdny a měsíce? 
V první řadě je důležité si uvědomit, že GDPR v zásadě nenařizuje nic moc 

konkrétního. Pokud nejste banka, dodavatel energií, telekomunikační operátor, velká 
nemocnice nebo úřad, pravděpodobně pro Vás nebude řešení GDPR dramaticky složité. 
Hlavní zásadou GDPR je, že každá organizace má zajistit přiměřená opatření pro 
zabezpečení osobních údajů, se kterými přichází do styku nebo které zpracovává. Pojďme 
tedy začít tuto problematiku řešit staletími ověřenou metodou selského rozumu. 

Nejdříve je potřeba si ujasnit, jaké osobní údaje zpracováváte, kde všude se tyto údaje 
nacházejí, kdo všechno k nim má přístup a jak s nimi pracuje.  

Když jsme si jisti, že máme pravdivé odpovědi na výše uvedené otázky, následuje 
druhá část, kdy opět selským rozumem navrhneme přiměřená technická a organizační 
opatření na zabezpečení ochrany osobních údajů. 

Typickým výsledkem pak bude kombinace, kdy například právník připraví revidovaný 
souhlas či novou smlouvu, upravíte webové stránky, aby tyto obsahovaly nutné souhlasy, 
upravíte některé procesy tak, aby do kontaktu s osobními údaji přicházelo méně pracovníků, 
vysvětlíte zaměstnancům, jak s daty pracovat a třeba zjistíte, že na vybrané počítačové 
stanice by bylo vhodné aplikovat šifrování. 

Jaký je tedy závěr tohoto krátkého příspěvku? 
Nestrašme se zbytečně! Ochranu osobních údajů je však třeba brát s plnou vážností, a 

to nejen v souvislosti s nabytím účinnosti GDPR, jehož základním účelem je ochrana 
osobních údajů nás všech a sjednocení této právní ochrany pro celou EU.  

V každém případě platí, že kdo dnes řádně dodržuje českou legislativu týkající se 
ochrany osobních údajů, ten se v zásadě nemusí obávat ani GDPR. Samozřejmě ten, kdo 
postavil svůj byznys na obchodování s osobními (či dokonce citlivými) daty svých zákazníků, 
či jejich osobní údaje zneužívá (např. za účelem šíření nevyžádaných obchodních sdělení – 
email marketing), ten ať se oprávněně bojí! 

V Hradci Králové dne 18. 4. 2018, Mgr. Ivo Muška, advokát 
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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
duben až červen 2018 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

duben 
2018 

24. – 25.  INŽENÝRSKÝ DEN Brno 

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/en
ergeticka-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/no
ve-technologie-pri-
zdvojovani-sanaci-
zateplovacich-systemu-etics-2 

HSC 
zasedačka 

 
17. 5. 

 
 

VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

Praha 

 
Bude 

upřesněno 14.00 
Exkurze Petrof 
Připravuje se 

Petrof 

 
24. 5. 

 
9.00 – 
13.00 

IMPREGNACE (CHEMICKÁ 
OCHRANA) KONSTRUKČNÍHO 
DŘEVA 
RNDr. Leo Bukovský, Bochemie 
a.s. 
Ing. Jaroslav Strnadel, PhD., 
Bochemie a.s. 
Ing. Lenka Plevová, Bochemie 
wood care s.r.o. 
Účast na základě předchozího 
přihlášení na adrese 

HSC 
zasedačka 

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
http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
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http://www.cssi-cr.cz/hradec-
kralove/op-hradec-
kralove/impregnace-
chemicka-ochrana-
konstrukcniho-dreva.html 

 31. 5.  

FESTIVAL RE:PUBLIKA 1918-
2018 
KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
REPUBLIKY 

Brno 

červen 
2018 

4. 6. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

AKUSTIKA V BUDOVÁCH 
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D 
Katedra konstrukcí pozemních 
staveb ČVUT Praha 

http://www.ckait.cz/content/ak
ustika-v-budovach-1 

HSC 
zasedačka 

 
7. 6. – 
10. 6. 

 

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

 

 19. 6. 
9.00 – 
11.30 

GDPR - ZACHOVEJME 
CHLADNOU HLAVU 
A POUŽIJME SELSKÝ ROZUM 
Mgr. Ivo Muška - advokát, 
daňové poradenství, 
zastupování při daňových 
kontrolách 
Účast na základě předchozího 
přihlášení na adrese 
http://www.ckait.cz/content/gdpr-
1 

HSC 
zasedačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckait.cz/content/akustika-v-budovach-1
http://www.ckait.cz/content/akustika-v-budovach-1
http://www.ckait.cz/content/gdpr-1
http://www.ckait.cz/content/gdpr-1
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STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018 

Královéhradecký kraj 

ve spolupráci   

s  

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a 

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR  
Hradec Králové 

vypisuje 

15. ročník veřejné neanonymní soutěže 

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018 

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje 
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. 

Cílem soutěže 
je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, 

architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. 

Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v 
Královéhradeckém kraji a zviditelnění jejich stavebních a projekčních firem 
v Královéhradeckém kraji. 

Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, 
zhotovená a zkolaudovaná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.  

Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje. 

Kategorie staveb a hodnocení  

1. Domy pro bydlení a rodinné domy 
2. Stavby občanské vybavenosti 
3. Stavby pro průmysl a zemědělství 
4. Dopravní a inženýrské stavby 

Porota určí v každé kategorii jednu „Stavbu roku Královéhradeckého kraje 2018“ a 
udělí dvě čestná uznání.  Kterákoliv z uvedených cen nemusí být na základě rozhodnutí 
poroty udělena. V případě malého počtu staveb přihlášených v jednotlivých kategoriích může 
porota rozhodnout o sloučení dvou i více kategorií v jednu. Porota může rozhodnout o 
udělení zvláštní ceny v případě jedinečných vlastností přihlášené stavby. 

Všechny přihlášené stavby obdrží upomínkový diplom. Na diplomu budou uvedeny 
vybrané údaje z textové části (viz bod 2). Na plaketě (vzhledem k omezenému prostoru) 
pouze stručné údaje uvedené v bodě 3 Přihlášky do soutěže. 

Termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků je předběžně stanoven 
na IV. Q. 2018. Účastníci soutěže budou o termínu a místu vyhodnocení včas předem 
vyrozuměni. 

Kritéria hodnocení – porota 
Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh 

vypisovatele. Každý z pořadatelů je v porotě zastoupen jedním členem, předsedou poroty je 
vždy zástupce vypisovatele. 

Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií: 
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- architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos 
- celkové prostorové a funkční řešení díla 
- začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů 
- kvalita a jakost stavebních prací 
- vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně 

realizačním zvládnutí 
- délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům 
- spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností 
- úroveň investičního záměru 
- další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, 

úspory energií a další) 

Vyhlášení a ocenění nejlepších 
Titul „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018“ je spojen s právem používat ji jako 

referenční, reklamní a propagační argument. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno 
slavnostním způsobem za účasti hejtmana kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, 
účastníků výstavby, popřípadě odborné veřejnosti a dalších přizvaných hostů. 

Výsledky soutěže budou poskytnuty regionálním a vybraným odborným médiím a 
oceněná díla budou zveřejněna na webových stránkách vypisovatelů. 

Všechny soutěžní stavby budou zveřejněny na webových stránkách vypisovatele po 
uzávěrce soutěže včetně seznamu přihlášených firem s plnou adresou a kontaktním 
spojením. 

Přihlášení do soutěže  
Přihlášku do soutěže může podat pouze jeden z účastníků výstavby, to je investor, 

projektant, zhotovitel nebo majitel stavby, který zdokumentuje zrealizované dílo níže 
uvedeným způsobem.  

1. Přihláška 
Řádně vyplněná přihláška se stručnou anotací charakteristiky stavby, která ji představí 

veřejnosti na internetu. 

2. Textová část obsahující základní údaje o stavebním tvůrčím týmu a o stavbě  

a) Údaje o stavbě   
Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení, 
konstrukční a stavební řešení, lokalizaci, dobu výstavby, použité technologie, materiály a 
výrobky, event. další podstatné údaje o stavbě 

b) Údaje o stavebním tvůrčím týmu:  
- o autorech návrhu a projektu realizovaného díla (přihlašovatel přebírá odpovědnost za 

případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému právu) 
- o dodavatelské firmě - název, IČO, DIČ, sídlo, adresa, statutární zástupce, kontaktní 

spojení vč. jména kontaktní osoby, charakteristika činnosti firmy, převládající činnost, 
rozsah přímé dodávky na přihlašované stavbě 

- o rozhodujících kooperantech  
- o investorovi stavebního díla, jeho jméno, sídlo, adresu, statutárního zástupce a kontaktní 

osobu 
- o uživateli stavby, je-li od investora odlišný 
- čestné prohlášení o kolaudaci přihlášeného díla ve vymezeném časovém období 
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3. Výkresová a fotografická dokumentace  
Požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat: 
- situaci 
- rozhodující půdorysy, řezy a případně schéma konstrukčního řešení stavebního detailu, 

popřípadě další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby, zmenšenou na 
formát A4, 

- minimálně 10 ks fotografií, a to z interiéru i exteriéru 
- totožnou dokumentaci zpracovanou v elektronické podobě v rozlišení pro tiskové účely 

s vyznačením jedné fotografie, která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím 
použita. Fotografie dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve formátu 
JPG, JPEG. 

Předaná dokumentace všech staveb přihlášených do soutěže zůstává majetkem 
vypisovatelů s právem publicity. 

4. Prezentační panel 
Požadovaný prezentační panel musí být 

- jednostranně pojednaný, rozměrů 80 x 120 cm na výšku v plnoplošném provedení, 
nezasklený   

- s podkladovou bílou plochou,  
- s přehlednou informací o stavebním díle, autoru projektové dokumentace, investoru a 

zhotoviteli,  
- se základními půdorysy a řezy a fotodokumentací exteriéru a interiéru podle vlastního 

výběru přihlašovatele 

Prezentační panel zůstává vypisovateli k výstavním a propagačním účelům do doby 
vyhodnocení dalšího ročníku soutěže, poté ho může přihlašovatel obdržet zpět. 

5. Předání přihlášky a dokumentace 
Veškeré textové podklady vč. přihlášky předat i v elektronické podobě (CD, e-

mailem) ve formátu doc, docx, vzhledem k tomu, že textové údaje jsou využity 
k vytvoření prezentace přihlášené stavby na webových stránkách vyhlašovatelů a 
v médiích. 

Výkresovou a fotografickou dokumentaci předat zpracovanou v elektronické 
podobě (CD, e-mailem) v rozlišení pro tiskové účely s vyznačením jedné fotografie, 
která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím použita. Fotografie 
dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve formátu JPG, JPEG. 

Prezentační panel předat na tzv. KAPA desce v předepsaných rozměrech. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 27. ČERVNA 2018 VE 12.00 HOD. 

Dokumentaci je nutno doručit do sekretariátu soutěže. 

Sekretariát soutěže 

 SPS, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; tel: 495401224, e-mail: sps@hsc.cz. 
Propozice soutěže jsou uvedeny na www.ckait.cz a www.sps.cz. 

V Hradci Králové 18. 4. 2018 

Propozice soutěže a přihláška (pdf, doc) viz 

http://www.ckait.cz/content/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-
2018 

prihlaska_do_souteze.doc 

 

mailto:sps@hsc.cz
http://www.ckait.cz/
http://www.ckait.cz/content/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2018
http://www.ckait.cz/content/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2018
http://www.ckait.cz/sites/default/files/prihlaska_do_souteze.doc
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STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018 

Přihláška do soutěže  
(Předat i v elektronické podobě!!! – doc, docx!!!) 

1. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVATELI 

Název firmy   

Adresa  

Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul   

Funkce  

IČO   

DIČ  

Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul, 
telefon, mobil, e-mail 

 

 

Kontaktní na uživatele stavby 
jméno, příjmení, titul, telefon, mobil, e-mail 
(Z důvodu sjednání návštěvy hodnotící 
komise přihlášené stavby) 

 

2. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍLE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE STRUČNÉ 
PREZENTACI 

Stavební dílo (název, lokalita)  

Přihlašovatel  

Projektant  

Zhotovitel  

Investor  

Období realizace  

Datum kolaudace  

Stručná anotace stavby, která bude využita pro její prezentaci  
(Stručná anotace stavby – doporučený rozsah 8 – 10 řádků) 

 

3. ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY NA PLAKETĚ V PŘÍPADĚ OCENĚNÍ 

Název  

Projektant  

Zhotovitel  

Investor  

Podáním přihlášky do soutěže „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018“ 
potvrzuji souhlas s podmínkami soutěže 

Datum  

Razítko a podpis  

Uzávěrka přihlášek 27. 6. 2018 ve 12.00 hod. 
Přihláška ve formátu doc viz  prihlaska_do_souteze.doc 

http://www.ckait.cz/sites/default/files/prihlaska_do_souteze.doc
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VYHLÁŠENÍ 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 
2018 

Poslání soutěže 
Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a 

technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, 
které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně 
představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. 

Podmínky soutěže  
1. Soutěž včetně případného tematického zaměření vyhlašuje ČKAIT každoročně, vždy na 

začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT. 
2. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne rovněž na SD ČKAIT na začátku roku, 

následujícího po soutěžním roku. 
3. Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno v periodikách a na internetových 

stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních resp. regionálních 
kanceláří ČKAIT. 

4. Do soutěže budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy budou projektově nebo 
realizačně dokončeny v soutěžním roce 2018 nebo v předchozích dvou letech, 2016 a 
2017 a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny cenou ČKAIT v soutěžním 
roce na krajských soutěžích jednotlivých oblastí ČKAIT v aktuálním roce. 

5. Přihlašovateli inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT (dále 
přihlašovatel) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. 

6. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty. Pokud jsou tito zapojení do 
soutěže, nemohou být v příslušném hodnoceném ročníku členy hodnotitelské poroty. 

7. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí 
výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového 
omezení. 

8. Podáním přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje, že je přihlašovatel, že inženýrský 
návrh sám vypracoval nebo se na návrhu podílel. Jedná-li se o inženýrský návrh více 
zpracovatelů, musí být připojen písemný souhlas i těch zpracovatelů, kteří se na návrhu 
podíleli. Přihlašovatel ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky 
vyplývající z porušení ochranných a autorských práv. Přihlašovatel ručí v případě 
vyhodnocených inženýrských návrhů za správnost místa uložení diplomu, plakety a 
odpovídajícího přerozdělení případné finanční odměny podle podílu spoluautorů. 

9. Podané podklady musí být označeny jménem přihlašovatele. 
10. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých 

publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je na elektronických médiích a 
výstavách v tuzemsku a v zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů 
přihlašovateli. Osobnostní autorská práva budou zachována. 

11. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků. 
12. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění členů 

ČKAIT a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky soutěže. 
Upozornění převezme a posoudí příslušná kancelář oblasti ČKAIT. Kancelář následně 
zrealizuje potřebné kontakty s případným přihlašovatelem ve smyslu podání přihlášky do 
soutěže. 

13. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou 
být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v 
takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže. 

14. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady „Vyhlášení 
příslušného ročníku soutěže ČKAIT“. 

15. ČKAIT vyhlašuje v rámci soutěže Cena Inženýrské komory i tzv. Cenu veřejnosti. Tato 
cena nebude vyhodnocována hodnotitelskou porotou, ale vzejde z výsledku 
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internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT. Přihlášené inženýrské návrhy soutěže 
budou za tímto účelem zveřejněny vždy od ledna do února roku následujícího po 
soutěžním roku na www stránkách ČKAIT. Inženýrský návrh s největším počtem 
internetových hlasů veřejnosti bude vyhodnocen na SD ČKAIT spolu s vyhodnocením 
Ceny Inženýrské komory. 

16. Z účastníků internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT budou v každém soutěžním 
roce kanceláři Komory ČKAIT v Praze náhodným výběrem vylosováni tři hlasující k 
ocenění podle rozhodnutí představenstva ČKAIT. Výsledky vylosování budou 
zveřejněny na SD ČKAIT. Ocenění předá následně vhodným způsobem kancelář 
Komory ČKAIT. 

Přihláška do soutěže a její přílohy  
1. Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT. 
2. Údaje přihlašovateli. 
3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. 
4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení. 
5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT. 
6. Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2. 
7. Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na CD. 
8. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou kancelář ČKAIT, kde je 

přihlašovatel registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. soutěžního roku (odevzdání 
podkladů na kancelář ČKAIT). 

9. Převzetí přihlášek od jednotlivých kanceláří ČKAIT, příprava podkladů pro 
hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář Komory 
ČKAIT v Praze do 15. 11. soutěžního roku. 

10. Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany 
přihlašovatele. 

Kritéria soutěže 
Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. 
Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména:  
• původnost řešení 
• přínos životnímu prostředí 
• funkčnost řešení 
• technickou úroveň řešení 
• použití nové technologie 
• schopnost aplikace a realizace 
• splnění případného tematického zaměření 

Vyhodnocení soutěže  
1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými 

podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená 
ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol (dále porota). Porotu 
jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit. 

2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním 
zasedání. 

3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před 
SD ČKAIT představenstvu ČKAIT na určení pořadí, nebo bez určení pořadí. Současně 
předloží představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených 
návrhů v příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT. 

4. Přihlašovatelé vyhodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři, 
obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční 
ocenění podle rozhodnutí představenstva ČKAIT. Finanční ocenění bude řídit vnitřními 
předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů. 



 

12 

  

5. Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených 
návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí 
poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení 
případných sporů je vyloučena. 

6. Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí hodnotitelská porota, 
neboť se jedná o statistické vyhodnocení největšího počtu hlasů z internetového 
hlasování členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno kanceláři Komory ČKAIT. Vítězný 
inženýrský návrh bude oceněn v rámci postupů uvedených v bodech 3 a 4. 

Vyhlašovatel Ceny Inženýrské komory 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 
Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2 

Organizační zajištění 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Komory ČKAIT v 
Praze, Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2. Tel.: 227 090 111, Fax: 227 090 120, E-mail: 
ckait@ckait.cz 

prihlaska_do_souteze_cena_ik_2018.doc 

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-
inzenyrske-komory-2018 

 

FESTIVAL RE:PUBLIKA 1918-2018 
BRNO KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

Vážená kolegyně, vážený kolego, vážení přátelé,  

OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na odbornou 
exkurzi ke stému výročí založení československé republiky, která se uskuteční ve čtvrtek 31. 5. 2018. 

Předpokládaný program odborné exkurze 

6.30 Odjezd HK – od HSC 

10.00 - 12.00 AZ Tower – nejvyšší budova v republice, recepce, pasáž, prohlídka apartmánu, 
viz www.aztowerapartment.pano3d.eu 

12.30 Výstaviště Brno a Festival RE:PUBLIKA - prohlídka je individuální 

17.00 Předpokládaný návrat do Hradce Králové 

Výstaviště si připomíná 90 let od Výstavy soudobé kultury v r.1928, konané z iniciativy T. G. 
Masaryka a otevření nových funkcionalistických pavilonů. Program festivalu jako interaktivního 
prostoru, kde se mohou potkat, diskutovat, odpočívat, vzdělávat se, nabízí zábavu pro všechny. 
Projekt EX-PO Kateřiny Šedé bude největší československé rande, kam bude pozváno 1918 
nezadaných žen a mužů s možností seznámit se a začít třeba nový život. 

Cena ČKAIT    0,- Kč 

Cena ČSSI    0,- Kč 

Cena ostatní 300,- Kč 

V ceně je zahrnuto vstupné do apartmánu, dopravu autobusem VOLVO. 

Pokyny obdržíte cca 14 dní před odjezdem. 

Předběžné přihlášky prosím zašlete nejpozději do 30. 4. 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 18. 4. 2018 

mailto:ckait@ckait.cz
http://www.ckait.cz/sites/default/files/prihlaska_do_souteze_cena_ik_2018.doc
http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2018
http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2018
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ 
 Dne 25. 4. 2018 bude zahájeno hlasování v anketě 

Projekt České a slovenské stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a 
slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje 
oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a 
architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti. 

V Československu, poté i v České a Slovenské republice bylo postaveno mnoho 
významných a pro další vývoj společnosti důležitých staveb, ze kterých bylo odbornou 
komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých 
s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za českou 
stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. 

V dubnu 2018 proběhne vyhlášení ankety pro hlasování veřejnosti, která bude 
ukončena na podzim roku 2018. Při této příležitosti bude vydána publikace a následně se od 
září 2018 uskuteční napříč ČR a Slovenskem putovní výstavy, které představí jednotlivé 
nominované stavby. Organizátoři projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, 
Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR. 

Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018. 

Podrobnější informace naleznete pod tímto odkazem 

 

POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY 
POŘÁDANÉ 

OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové 
v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 

 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 
pondělí dne 14. května 2018 od 14.30 hod. 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stavbystoleti.cz/
https://www.ice-ckait.cz/images/Ceske_a_Slovenske_stavby_stoleti_15_3.pdf
https://www.ice-ckait.cz/images/Ceske_a_Slovenske_stavby_stoleti_15_3.pdf
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NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI ZDVOJOVÁNÍ 
A SANACI ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS 

úterý 15. května 2018 9.00 – 12.00 hod. 

 Přednáší  
Ing. Ladislav Valeš  

externí technický spolupracovník společnosti  
fischer international s.r.o 

 a 
 technické oddělení 

 společnosti fischer international s.r.o.   

Obsah přednášky 
1. Návrh a posuzování upevnění ETICS k podkladu před vydáním směrnice EAD 

330196-00-0604:2016 (předchůdce ETAG 014) a po ní, technické důsledky rostoucí 
tloušťky izolantu a problémy zjišťované v praxi (vybrané vady a poruchy ETICS)  

2. Kombinovaný systém upevnění ETICS k podkladu - koncepčně nová technologie 
společnosti fischer  

3. Praktický postup při sanaci nebo zdvojení ETICS s využitím technologií společnosti 
fischer   

Vstupy zdarma! 
Akce jsou hodnoceny 1 kreditním bodem 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IMPREGNACE (CHEMICKÁ OCHRANA) KONSTRUKČNÍHO 
DŘEVA 

 která se koná 

ve čtvrtek dne 24. května 2018 od 9.00 do 13.00 hod. 

 Přednáší  

RNDr. Leo Bukovský, Bochemie a.s. 
Ing. Jaroslav Strnadel, PhD., Bochemie a.s. 

Ing. Lenka Plevová, Bochemie wood care s.r.o. 

Stručná anotace 
Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci 

proti napadení škůdci (hmyz, houby, plísně) již ve fázi projekční přípravy 

Jaký je vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva 

Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva 

Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva 

Vstup zdarma na základě předchozího přihlášení 

Přihlášení na adrese 
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/impregnace-chemicka-

ochrana-konstrukcniho-dreva.html 
 

http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/impregnace-chemicka-ochrana-konstrukcniho-dreva.html
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/impregnace-chemicka-ochrana-konstrukcniho-dreva.html
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 
 POŘÁDANOU 

OK ČKAIT A OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

GDPR 
ZACHOVEJME CHLADNOU HLAVU 

 A POUŽIJME SELSKÝ ROZUM 
která se koná 

v úterý dne 19. června 2018 od 9.00 – 11.30 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 
Mgr. Ivo Muška 

advokát, daňové poradenství, 
zastupování při daňových kontrolách 

ÚČAST NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO PŘIHLÁŠENÍ 
viz 

http://www.ckait.cz/content/gdpr-1 

Vstup zdarma! 

 

 

 

Přednášky se konají 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckait.cz/content/gdpr-1
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PŘEDNÁŠKA ING. MILANA PACÁKA 
 21. 3. 2018 

      

    

 

     

 

Foto Ing. arch. Karel Novotný 
Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Prednaska_Ing._Milana_Pacaka_21._3._2018_-
_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/ 
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