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PREAMBULE 
 
Předkládané směrnice představují profesní většinový názor odborných firem či osob sdružených v 

"České společnosti pro bezvýkopové technologie" (CzSTT) na to, jakým způsobem by se mělo 

postupovat při aplikaci jednotlivých technologií tak, aby to bylo v souladu se zásadami správného 

provádění (best praxis) v daných podmínkách, zejména v ČR. Tyto směrnice nenahrazují jakékoliv 

platné normy či vyhlášky ať už technické nebo právní, nenahrazují technologické postupy nebo 

výrobní popisy. Jejich cílem je shrnout základní požadavky všech právních a technických norem v 

dané oblasti a doplnit je o zkušenosti a postupy optimálního a bezpečného provádění. Tyto směrnice 

by měly představovat především základnu pro odhad nákladů daných činností a jejich cenotvorbu a 

dále by měly představovat jeden z podkladů pro případné posouzení, jestli daná firma z oboru (bez 

ohledu na to, jestli je členem CzSTT nebo ne) postupovala nebo nepostupovala při řešení určitého 

pracovního úkolu správně a v souladu s obecně zavedenou praxí.  

Za účelem vytvoření těchto směrnic a jejich schválení bylo na půdě CzSTT rozhodnuto o jmenování 

generálního koordinátora tvorby směrnic, kterým se stal ing. Jaroslav Kunc vzhledem k dlouholeté 

praxi, kterou si v oboru vypracoval, a která se navíc promítá do většiny předmětných technologií. Jeho 

role nebyla a není rozhodovací, ale čistě koordinační. 

Dále byla na půdě předsednictva CzSTT ustanovena rozhodčí komise pro případy větších sporů při 

přípravě směrnic, pokud by se nedařilo dohodnout většinové znění. V tom případě bude moci 

zasáhnout tato rozhodčí komise a rozhodnout o konečné podobě znění. Rozhodčí komise by se měla 

při tom vyhnout takovému znění, které by bylo konfrontační a měla by se spíše přiklonit k obecnějšímu 

či volnějšímu pojetí. Tato komise je tvořena těmi členy předsednictva, kteří nejsou přímo spojeni s 

komerčním působením v oboru. Po dobu jejich členství v předsednictvu CzSTT to jsou: 

- Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc - vysokoškolský pedagog 

- Ing. Stanislav Lovecký - výkonný předseda CzSTT 

- Ing. Marek Helcelet - specialista BVK, a.s. (Brněnské vodárny a kanlizace) 
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1) Předsednictvo jmenuje koordinátora pro každou jednotlivou pracovní skupinu (technologii). 

2) Koordinátor každé pracovní skupiny vyzve členy CzSTT, kteří danou technologii přímo 

provozují či se jinak uplatňují na trhu, k účasti na tvorbě směrnice-doporučení 2018. 

3) Na základě projeveného zájmu svolá koordinátor pracovní skupinu ke společnému jednání 

(osobní, elektronické). 
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4) Výsledkem práce jednotlivých pracovních skupin je vytvoření věcného a obsahového znění 

směrnic-doporučení 2018. 

5) Návrhy jednotlivých směrnic budou rozeslány všem členům CzSTT zabývajících se danou 

technologií, případně na vyžádání i ostatním členům. 

6) Obeslaní členové ve lhůtě do 30 dnů zašlou případné připomínky včetně návrhu úpravy 

stávajícího textu dle těchto jejich připomínek. V případě, že se obeslaní členové v dané lhůtě 

nevyjádří, bere se za to, že se zněním textu zaslané směrnice-doporučení 2018 souhlasí. Na 

připomínky zaslané po uplynutí lhůty 30 dnů nebude brán zřetel. 

7) Po obdržení připomínek, svolá do 30 dnů koordinátor členy pracovní skupiny, a to za účelem 

projednání zaslaných připomínek a návrhu úpravy stávajícího textu. 

8) O zapracování připomínek rozhodnou členové jednotlivých pracovních skupin prostou 

většinou, o čemž bude vytvořen zápis. 

9) Verze vzešlá z bodu 8) bude neprodleně umístěna na webové stránky společnosti CzSTT. 

10) Směrnice-doporučení 2018 mohou být kdykoli v průběhu času a v závislosti na vývoji trhu, 

technologií a materiálů, na základě připomínek a návrhů úpravy stávajícího textu 

aktualizovány a doplněny. Doplnění bude probíhat v souladu s body č. 6-8 tohoto článku. 


