ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY
Datum:

5. 2. 2016

Stát, místo:

Berlín, Německo

Účel cesty:

Pracovní schůzka skupin ACE – Veřejné zakázky + Architektonické
soutěže

Za ČKA:

Michal Fišer

Jednání:
1) Aktuální informace z ACE
Bylo přijato pravidlo
požadované doklady
„předkvalifikací“, který
jeden, resp. Se to týká

(dokument ISP?): pouze účastník, který vyhraje SoN, předkládá všechny
o kvalifikační způsobilosti a související formality. Tím se ruší systém
zatěžuje byrokracií většinu účastníků soutěže zcela zbytečně, protože vyhraje jen
v případě ČR jen oceněných účastníků.

2) Transposition of Directive 2014/24/EU : state of play
ŠVÝCARSKO
Chystá se právní úprava obdobná EU direktivě, je to v procesu.
ESTONSKO
Implementaci provázejí obtíže, zároveň špatná zkušenost s uplatňováním soutěží – kauzy se střetem
zájmů.
NĚMECKO
Nový zákon ZVZ bude platný od dubna, v přípravě také nové opatření k „e.regulation“ (?). Probíhá
diskuse k vypisování zakázek na služby architekta: oddělit vlastní službu architekta od inženýrských částí
projektu nebo vše dohromady? Byla ustavena pracovní skupina pro komunikaci se Spolkovou radou.
PORTUGALSKO
Implementace v procesu. Vydáno vládní optření - všechny (počínaje hodnotou 0) zakázky musí být
zveřejněny.
3) Diskuse k BIM
Jaká je nebo má být pozice BIM v ADC. Je rozumné předepisovat zpracování soutěžních návrhů v BIM?
Jsou takové nároky oprávněné? Je to vůbec pro vyhlašovatele výhodné? Je schopen použít BIM v této fázi
projektu?
GP – obecně je využití BIM v AUT problém (podobně jako u nás), BIM je málo rozšířený, každá firma dělá
v jiném SW, v dohledném horizontu není možná/snadná obecná kompabilita. Pokud máme doporučit
využití BIM (každopádně spíše ve výjimečných případech), je potřeba získat důkazy z praxe - SB přinese
příklad užití BIM v ADC.
FBM – k obecnému požití BIM probíhá v P diskuse s výsledkem: pokud má být při ZVZ vyžadován, tak
musí být open source.
Dohodnuto pokračovat v diskusi na dalším meeting.
4) Report of the chairmen on recent developments in EU PP legislation and policy
Nedošlo k zásadním změnám a novinkám, ale vznikají důležité “side activities”:
Action Plan
Quality of procurement process – získávají se aktuální poznatky ke kvalitě proesu ZVZ,
krystalizují příklady dobré praxe, definují se vzorové strategie.
Rozhodnutí Evropské komise o opatření k otázce principu proporcionality v rámci výběrových
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kriterií – vznikla výzva k ustanovení definice principu proporcionality.
5) Prezentace od EM, CNA PPC
Obsáhlá zpráva o transpozici EU směrnice v I. Byla ustavena vládní antikorupční instituce ANAC. Provedla
velmi podrobný monitoring, obsáhlou analýzu, na základě které vydala doporučení k úpravě ZVZ.
VZ na služby architekta budou rozděleny do kategorií:
1) Běžná zadávací řízení, limit je 100.000 Eu (3.7mio Kč)
a) podlimitní, b) nadlimitní a c) zakázky speciálního architektonického, historického, uměleckého,
environmentálního významu (existuje pravidlo z 30.let, že do takové kategorie spadá každá budova starší
50 let)
2) Economy award procedures (Obchodní soutěže)
6) Prezentace GP
Analýza prostředků vložených do ADC, roky 2013-14. Grafy k účasti architektů a inženýrů v ADC, výše
investic do ADC vyjádřená v Eu, počty soutěží atd.
AUT 2015: 96 soutěží, z toho 26 open, 51 invited, 10 negotiated procedure + etc. Pro srovnání
Bavarosko 95 ADC.
Údaje dostupná i z CH – SB pošle. TM doporučil osobu Mr.Kever z BAK Berlin ve věci databáze proběhlých
ADC – kontaktovat!
7) Delivery and discussion of examples contributed by Members of the Working Group as
agreed in the last meeting
Příklady dobré praxe, prezentace MF
Rozhledna Hýlačka, 09/2012, odhad IN 4mio Kč, realizováno 2015, skutečné IN 7mio (vč. laviček,
info panelů ad., jinak tendrová cena 5,6mio);
Komenského most v Jaroměři, 12/2013, odhad IN 15mio Kč, realizováno 2015, skutečné IN
27mio;
UP Nelahozeves, 06/2013, pracovní návrh 10/2015;
Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, 08/2013, odhad IN 30mio Kč, vypracována PD, zahájení
stavby jaro 2016;
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany, 02/2014, odhad IN ?mio Kč (limit v soutěži 180mio),
probíhá zpracování PD;
CPTO UJEP Ústí nad Labem, 07/2015, odhad IN 500mio Kč, probíhá zpracování PD
Prezentace přijata velmi kladně, GP žádá o doplnění o NTK, doplním ještě Komunitní centrum v ČB.
Dohodnuto, že každý člen WG předloží příklady dobré praxe včetně faktografických údajů k soutěžím
(důležitá hodnota zakázky architekta!)
Úkoly:
GP žádat o zaslání prezentace.
EM žádat o zaslání prezentace.
SB žádat o zaslání databáze ADC v CH.
MF zašle (doplněnou) prezentaci. Rozhodnout účast na dalším meeting.
Kontaktovat Mr.Kever z BAK ve věci poskytnutí info k přehledu ADC v GE.
Etc:
Po ukončení meeting společenský podvečerní drink v kavárně na Friedrichstrasse.
Snídaně se Sybille Bucher, diskuse k praxi ADC ve CH, otázka razítka (kvality) soutěží - v CH nemají
povinnost autorizačního razítka, architekt není vázán povinnostmi ke komoře – z toho plyne volnost
účasti v jakékoli (regulerní, neregulerní) soutěži. Vyhlašovatelé tam usilují o razítko kvality. Databáze
soutěží tvořená CSA je k dispozici – SB pošle a pokusí se zjistit také ostatní (nerazítkované) soutěže.

Termín příštího jednání 30. září 2016.
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