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JIHOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Zápis č. 106/2014 
 

z jednání představenstva a dozorčí komise SPS v JmK, které se konalo dne 20. 5. 2014 v budově RTS, a.s. 

 
 
Čas jednání:    13.00 – 16.00 
Potvrzení přítomnosti:   viz prezenční listina 
 
Program: 

1. Zahájení        Košulič 

2. Presentace Kooperativa      Pacnerová a Bárta 

3. Kontrola závěrů minulého jednání     Kotol 

4. Informace z jednání exekutivy a představenstva SPS                 Košulič 

5. Informace z jednání expertních skupin SPS    Košulič 

6. Informace z pracovních skupin     představenstvo 

7. Kontrola hospodaření JmSS     Obořil 

8. Různé        představenstvo 

 
AD 1)  ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájil a řídil předseda představenstva.  
Jménem všech členů SPS v JmK poděkoval za práci ve funkci předsedy představenstva dlouholetému předsedovi ing. 
Lubomíru Mikšovi a předal mu malý dárek, knihu s podpisy všech členů představenstva.   
 
Informoval o rezignaci Mgr. Božka na člena představenstva, následně proběhlo jednání o jiné formě jeho spolupráce.  
 
AD 2)  PREZENTACE KOOPERATIVA 
 
V rámci spolupráce SPS v ČR a Kooperativy prezentovali zástupci pojišťovny nabídku produktů zaměřených na stavební 
firmy. 
 
AD 3)  KONTROLA ÚKOLŮ 
 
Ing. Kotol informoval, že úkoly byly stanoveny v rámci činnosti pracovních skupin, budou projednány v rámci dalších 
bodů podle programu jednání. 
 
AD 4)  INFORMACE Z JEDNÁNÍ EXEKUTIVY A PŘEDSTAVENSTVA SPS 
 
Ing. Košulič informoval stručně o jednání exekutivy SPS: 
1. Probíhají jednání o sestavení konzultačního týmu náměstka Koliby, zastoupení SPS, ČKAIT, ČSSI, ... 
2. Soutěž celostátní stavby roku nemá žádnou vazbu na krajské soutěže. V době, kdy krajské soutěže vznikaly, nebyla 
dohoda na spolupráci.  
3. MMR se rozhodlo, že připraví malou novelu ZVZ ještě letos, má řešit pouze problém dodatečných prací. 
4. MMR připravilo věcný záměr nového ZVZ a předložilo k připomínkování. SPS zpracuje připomínky do 23/05/2014. 
5. SPS bude v rámci připomínek k novému ZVZ požadovat zpracování metodických pokynů pro: 
a) Obchodní podmínky pro stavební práce 
b) Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 
c) Pravidla pro změnu ceny v průběhu stavby – dodatečné práce 
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JIHOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOLEČENSTVÍ 

d) Pravidla pro stanovení předpokládané hodnoty 
6. SPS projedná v rámci pracovní skupiny MMR možnost vydání stanoviska MMR k problému „cena podle zaručeného 
rozpočtu“ dle nového OZ. 
7. SPS předal MPSV definitivní stanovisko k návrhu novelky zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti, zásadní připomínkou 
je požadavek, aby povinnost jmenování koordinátora  
BOZP se vztahovala pouze na stavby, kde na jednom staveništi působí více Zhotovitelů. 
8. SPS předal na MMR a MPO návrh na ustavení institutu Státní expertízy. Text dokumentu je přílohou zápisu. 
 
AD 5)  INFORMACE Z JEDNÁNÍ EXPERTNÍCH SKUPIN SPS 
 
Ing. Košulič informoval o tom, že byla expertní skupinou SPS projednána aktualizace VOP, po zapracování projednaných 
změn bude předložena představenstvu SPS v ČR a vydána. 
 
AD 5)  INFORMACE Z PRACOVNÍCH SKUPIN 
 
PS 00  Organizace práce představenstva 
Složení: Ing. Pospíšilová, Ing. Obst, ing. Obořil, Ing. Košulič a Ing. Kotol 
Ing. Košulič informoval o výsledku jednání skupiny, která se sešla 2x. Návrh úpravy stanov je připraven, červeně je 
stručný komentář pro lepší orientaci. 
Stanovy - Předpokládáme tento další postup: 
a) Přílohou zápisu je návrh textu stanov 
b) Připomínky členů –  do 15/06/2014 
c) Zapracování připomínek – do 30/06/2014 
Následně: 
a) Svolání valné hromady – v termínu 23/09/2014 – přílohou text stanov 
b) Projednání na valné hromadě 
Návrh změn stanov včetně komentáře je přílohou zápisu. 
Plán činnosti schválený pro rok 2014, s komentářem a změnou pořadí jednotlivých bodů je připraven k připomínkám, 
případně doplnění. 
Cílem je upřesnit a konkretizovat obsah, odpovědnost a také předpokládané náklady spojené s plněním daného bodu 
tak, aby tento Plán činnosti byl podkladem pro kontrolu práce  hospodaření. 
Plán činnosti je přílohou zápisu.  
Připomínky, náměty, doplnění – jakoukoliv formou prosím do 30/05/2014. 
Předpokládám, že v červnu připraví skupina návrh upraveného Plánu činnosti.  
Návrh rozpočtu bude vycházet z Plánu činnosti, předpokládáme, že bude zpracován samostatně rozpočet nákladů pro 
soutěž Stavba JmK a samostatně rozpočet nákladů SPS v JmK. 
 
PS 01 STAVBA ROKU – STAV PŘÍPRAV 
Složení: Ing. Krejčí, Ing. Kotol 
Ing. Krejčí a ing. Kotol podali zprávu o průběhu soutěže Stavba JmK včetně slavnostního vyhlášení.  
Z následné diskuse vyplynulo, že nejsou žádné zásadní návrhy pro nový ročník.  
Bude potřeba projednat novou smlouvu s JmK, zpracovat rozpočet a projednat aktualizaci proposic soutěže. 
 
PS 02 PLES  
Složení: Ing. Košulič 
Ing. Košulič informoval o jednání s ing. Maternou (ČKAIT), který souhlasí se společnou schůzkou s ing. Skyvou (ČSSI). 
Cílem je dohoda na organizačním i finančním podílu jednotlivých spoluorganizátorů. Setkání svolá ing. Košulič. 
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PS 03 PODMÍNKY INVESTIC V BRNĚ A JmK 
Složení: Ing. Krejčí, ing. Kobza, ing. Hubacz, ing. Zadražil 
Ing. Krejčí informoval, že připravený materiál byl rozeslán k připomínkám členům, žádné připomínky nepřišly.  
Dalším krokem je příprava postupu projednání dokumentu s městem.  Termín dohodne ing. Krejčí s ing. Kobzou. 
 
PS 04 UDRŽITELNÉ STAVĚNÍ 
Složení: Ing. Bílek 
Ing. Obst nejprve informoval v této souvislosti o konferenci „trvale udržitelná výstavba 2014“, která se koná 10/06/2014 
na VUT.  
První jednání pracovní skupiny svolá ing. Bílek s hlavní bodem programu, pokusit se stanovit rozsah a cíl činnosti této 
skupiny. 
Návrh složení skupiny: ing. Bílek, ing. Obst, ing. Starosta, ing. Bohm 
 
PS 05 KONFERENCE – ZÁPLAVOVÉ OBLASTI 
Konference je aktivitou středočeského sdružení SPS, z naší strany je úkol dokončen. 
 
PS 06 TK SPS v Brně 
Tisková konference proběhla úspěšně, úkol dokončen. 
 
Nové úkoly 
 
PS 07 PREZNTACE SPS v JmK 
Nová pracovní skupina se zaměří na oblast prezentace SPS v JmK. 
Cílem je stanovit podmínky spolupráce s časopisem Stavebnictví, připravit návrhy pro obsah, grafiku i strukturu 
informací na internetovém portále, atd. První jednání svolá ing. Košulič.  
Návrh složení. Ing. Tichý, ing. Bílek 
 
PS 08 EVIDENCE ZASTOUPENÍ SPS v JmK V JINÝCH ORGÁNECH NEBO SPOLCÍCH 
Nová pracovní skupina bude evidovat účast našich členů v jiných orgánech nebo spolcích, zejména tam, kde náš člen 
zastupuje SPS, ale i v ostatních případech.  
Cílem je informovanost našich členů a možnost sjednotit stanoviska na podporu společných zájmů. 
Složení: ing. Kotol – připraví základní seznam a navrhne další postup. 
 
AD 7) KONTROLA HOSPODAŘENÍ  
 
Ing. Obořil podal zprávu o kontrole hospodaření, upozornil na náklady související se soutěží stavba JmK. Pro další 
období je nezbytné projednat nové podmínky spolupráce s JmK. 
Pro kontrolní činnost je nezbytné upřesnit plán činnosti včetně předpokládaných nákladů. 
Zpráva o hospodaření je přílohou tohoto zápisu. 
 
AD 8) RUZNÉ 
 
Diskuse proběhla v rámci jednotlivých bodů programu. 
Termín příštího jednání představenstva JmSS byl stanoven na 23. 9. 2013 ve 13 hodin v RTS. 
 
Ing. Košulič poděkoval všem přítomným za aktivní přístup k projednávaným bodům programu. 
 
Zapsal: 
Ing. Zdeněk Kotol 

 


