2/2009

Bulletin
____________________________________

GAM EFCA 2009 v Bruselu
str. 2
____________________________________

Zajímavosti z domova
str. 3
____________________________________

Představení členů prezídia
str. 4
____________________________________

Možnost účasti v platformě YP
Ing. Luděk Sosna a Ing. Martin Höfler
str. 5
____________________________________

Young Professionals Trainee
Program 2008
Ing. Miroslav Kadrchanov Machů
str. 6
____________________________________

Zajímavosti z domova
str. 8
____________________________________

GAM EFCA 2009

Aktuality z EFCA
str. 10
____________________________________

Aktuality z FIDIC
str. 11
____________________________________

Z CACE

V Bruselu
více na str. 3

str. 12
____________________________________

Vážení kolegové,

Vážní kolegové,
v průběhu každého roku je organizováno
několik významných akcí, které si zaslouží naši
pozornost. Jednou z nich je bezesporu valná
hromada
Evropské
federace
asociací
konzultačních inženýrů (EFCA), která se konala
ve dnech 4. – 5. června 2009 v Bruselu v sídle
Federace belgických zaměstnavatelů (FEB).
Kromě standardních bodů jako jsou schválení
zápisu z předchozí valné hromady, schvalování
rozpočtu, volby členů představenstva, mě
osobně zaujala výroční zpráva presidenta EFCA
pana Panose Panagopoulose , o které si
dovolím napsat několik vět a úvah.
Cíle a úkoly
Je prověřenou pravdou, že odborná a ta
nejzajímavější práce a kontakty se odehrávají
v pracovních komisích. Především pracovní
komise svými výstupy pak mohou naplnit cíle,
které si EFCA vytýčila pro období následujících
let :
1. Zlepšit image konzultačního inženýra
2. Zlepšit podnikatelské prostředí pro
evropské konzultační firmy
3. Podporovat
rozvoj
samotných
evropských konzultačních firem
4. Usilovat o rozšíření EFCA o další členy
5. Usilovat o zlepšení spolupráce mezi
EFCA a členskými asociacemi
6. Zlepšit pracovní vztah s FIDIC
7. Zvýšit efektivitu činností EFCA

Zástupci CACE, zleva Ing. Vladimír Veselý, Ing. Sosna Ph.D
a Ing. Martin Zuštík

Osobně se domnívám, že cíle pod čísly 2 a 3 se
nás přímo dotýkají a že by mělo být našim
zájmem tyto cíle podpořit a hlavně pak při
jejich splnění mít z nich očekávaný prospěch.
Cíle 2 a 3 v sobě zahrnují zcela praktické
záležitosti každodenního života:
• zvýšení
flexibility,
rychlosti
a
efektivnosti při zadávání veřejných
zakázek,
• zvýšení důrazu na konkurenci založené
na kvalitě,
• sjednocený systém pojištění a
limitovaní úrovně zodpovědnosti,
• definování prosazování návrhů na
zlepšení v oblasti korupčního jednání,
• podpora
výměny
zkušeností
v podnikání,
• vedení
konstruktivního
dialogu
s evropskými
institucemi,
které
ovlivňují činnost členských firem (EC,
EP, ACE, CEN),
• podpoření a prohloubení zviditelnění
členských zemí v Bruselu,
• podpoření
rozvoje
trhu
s konzultačními službami ve východní
části Evropy,
• podpoření kooperaci mezi evropskými
firmami.
Pokud budu vycházet z předpokladu, že výše
uvedené cíle EFCA jsou rovněž cíly CACE, pak
je nutné hledat odpověď, jak je naplňovat
v každodenní praxi.
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Vidím zde následující cesty
a. Vlastní, individuální přístup v rámci
aktivit
jednotlivých,
členských
organizací CACE,
b. Zapojení do odborných komisí CACE (z
pohledu
CACE
nejpodstatnější
činnost),
c. individuální návrhy a řešení.
Dovoluji si Vás touto cestou vyzvat
k aktivitám výše uvedeným podle vlastních
možností, protože pouze aktivní a
kreativní CACE může mít a přínos pro naši
komunitu a profesi.

Ing. Martin Zuštík
prezident CACE

Zajímavosti z domova
Příliš mnoho Čechů je s prací
závislých
na
stavebnictví
a
průmyslu
V České ekonomice pracuje ve stavebnictví a v
průmyslu nejvíce lidí ze všech zemí Evropské
unie. Vyplývá to ze srovnání zemí
„sedmadvacítky“ Eurostatem.

Průmysl
a
stavebnictví
jsou
totiž
nejohroženějšími odvětvími v současné
Evropě, ale i v USA. Průmyslové a stavební
firmy bankrotují v globalizované ekonomice
nejčastěji. Nejvíce lidí bez práce se rekrutuje
právě
z
krachujících
stavebních
a
průmyslových firem.
Za první letošní čtvrtletí vzrostl v tuzemsku
podle údajů Českého statistického úřadu
počet nezaměstnaných o 66 tisíc, což je
nejvíce od roku 1993. Závislost míry
zaměstnanosti na průmyslu a stavebnictví
může podle ekonomů způsobovat velké
problémy právě v Česku i v době, kdy se už
může krize ve světě zmírňovat. Jedním z
důsledků krize je nejen zánik řady firem, ale i
radikální zeštíhlení těch, co přežijí, a následný
přesun zaměstnanců do jiných odvětví.
I proto ministerstvo financí ve své květnové
predikci varuje před tím, že počet lidí bez
práce se může zvyšovat i příští rok. Tedy v
roce, kdy většina analytiků očekává zmírnění
krize a postupné ekonomické oživení.
Přibývá dlouhodobě nezaměstnaných
Rozšiřuje se hlavně počet lidí, kteří jsou
nezaměstnaní dlouhodobě, tedy déle než rok.
Podíl lidí bez práce rok a déle na celkovém
počtu nezaměstnaných – jejich počet byl ke
konci loňského roku pátý nejvyšší ze všech 27
zemí EU, upozorňuje Eurostat.
Podstatně
horší
podíl
dlouhodobě
nezaměstnaných mají v Bulharku, Německu a
na Slovensku, kde dosahuje až dvou třetin z
celkového počtu lidí bez práce.
S nezaměstnaností sílí extremismus

Česku se v tomto ukazateli blíží pouze Slováci.
V praxi to znamená, že dva z pěti zaměstnanců
závislí na tom, jak budou tato odvětví
prosperovat. Eurostat varuje, že tento stav
může být pro ČR zdrojem budoucích vážných
ekonomických i politických problémů.

Růst nezaměstnanost nejen zatěžuje státní
kasu výplatami podpor a následně sociálních
dávek, lidé bez práce se postupně stávají i
politickým problémem. Život bez práce
demoralizuje, i proto lze v Česku zaznamenat
nárůst extrémních politických hnutí a jejich
akcí.
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Obdobný nárůst byl zaznamenán v sousedním
Německu, zejména v zemích bývalé NDR, kde
po roce 1990 nezaměstnanost prudce vzrostla
na dvouciferná čísla, kde se držela několik let,
soudí sociologové. Ztráta práce přispívá k
pocitům deziluze a vede lidi k hledání
jednoduchých politických řešení.
Podíl zaměstnanců v průmyslu a stavebnictví
v EU
ČR

40,3

Slovensko

39,4

Maďarsko

32,0

Rumunsko

32,0

Německo

29,9

Itálie

29,8

Portugalsko

28,8

Rakousko

26,3

Francie

22,9

Velká Británie

21,1

Nizozemsko

17,7

zdroj: Eurostat

Počet lidí bez práce přitom poroste i příští rok,
upozorňuje
poslední
makroekonomická
predikce ministerstva financí. Bez práce by
mohlo být až půl miliónu lidí. Souběžně s tím
lze proto očekávat i nárůst počtu lidí, kteří se
ocitnou na okraji společnosti, jsou závislí na
sociálních dávkách. Ti jsou pak živnou půdou
pro růst extremistických nálad a sil.
Mnoho podnikatelů
Většina českých zaměstnanců pracuje na plný
úvazek, na dobu neurčitou. Na částečný
úvazek, tedy na úvazek, který je pro firmy
méně finančně náročný, pracují v Česku pouze
4,4 % pracujících. Menší podíl vykazuje z 27
zemí EU pouze Slovensko a Bulharsko.
Například ve Finsku pracuje na částečný
úvazek 13,5 % z celkového počtu
zaměstnanců, v Belgii 22,6 %, v Dánsku 24,7 %.
Česká republika patří podle srovnání Eurostatu
mezi země s nadprůměrným počtem

podnikatelů. Sociologové ovšem upozorňují,
že toto číslo má svůj původ především v tom,
že řada lidí zejména ve stavebnictví místo v
zaměstnaneckém poměru působí jako
podnikatel, i když se jedná například o
jediného řemeslníka, který pracuje sám.
Vyšší počet „podnikatelů“ vykazují pouze
přímořské země, kde tito jednotliví
podnikatelé pracují v cestovním ruchu a v
maloobchodě. Každý prodavač chlazeného
kokosu je tak veden jako podnikatel. Pro
Česko ale může vzniknout problém také v tom,
když při ekonomickém ochlazení a ztrátě
zájmu velkých stavebních firem o subdodávky
začnou i tito jednotlivci rozšiřovat armádu lidí
bez práce.

První miliarda na program Zelená úsporám je
v Česku
Japonsko poslalo první splátku 6,4 miliardy
jenů, tedy zhruba 1,25 miliardy korun, z balíku
peněz za koupi emisních kreditů. Informoval o
tom server iDNES.cz. Peníze jsou určeny na
dotace z programu Zelená úsporám,
zaměřeného na zateplování domácností,
výstavbu takzvaných pasivních domů a
instalaci obnovitelných zdrojů energie pro
vytápění.
"Peníze už máme na účtu v České národní
bance," potvrdil serveru ředitel Státního fondu
životního prostředí Petr Štěpánek. Peníze
podle něj, dokud je nepřidělí žadatelům,
budou uložené na účtech v bankách a i úroky z
nich budou použité v programu Zelená
úsporám. Japonci by tak v příštích letech měli
poslat nejméně 15 miliard korun. O ty ale
Česko může přijít, pokud lidé dotace
nevyčerpají nebo by stát porušil podmínky, za
kterých
lze
dotace
čerpat.
Zájem o dotace zatím podle počtu přihlášek
není velký. Fond přijal dosud zhruba 20
žádostí. Čas na žádosti je ale až do roku 2012.
"Lidé teprve připravují projekty a žádosti,
takže jsme klidní," cituje server Štěpánka.
Peníze z prodeje kreditů má Česko i díky tomu,
že jeho průmysl byl v roce 1990 tak
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neekologický.
Česko
pak
následnými
investicemi do zelenější výroby a útlumem
těžkého průmyslu snížilo objem vypouštěných
skleníkových plynů o čtvrtinu, i když se
zavázalo jen k osmi procentům. Zbytek může
proto prodat státům, které Kjótský protokol
nesplnily, i když je jejich průmysl ekologičtější,
napsal server iDNES.cz.

Aktuality z EFCA
EFCA upozorňuje evropské sponzory, že
odpovídající rozpočet a výběrová řízení
konzultantů jsou nezbytným předpokladem
pro udržení kvalitní infrastruktury
29. března 2009 se setkalo více než 50
účastníku z Evropské komise EIC (European
International Contractors), včetně EFCA, FIDIC
a členských států EU. EC a EIC zorganizovalo
diskuzi za účelem výměny názorů k otázkám
týkající se zadávání veřejných zakázek v AKT
zemích (Africe, Karibiku a Tichomoří).
Kontroverzní oblasti, jako je rostoucí užívání
(odvětvových) rozpočtových podpor a systému
zakázek, které se diskuzi nevyhnuli, tak se
všichni zúčastnění shodli na tom, že současný
regulační systém a Evropský rozvojový fond by
měli inženýrství vézt k umožnění maximální
kvality a udržitelnosti.
Předseda Evropské komise pro vnější pomoc
Martin Güldner zdůraznil primární roli
průmyslu a to jak v designu, tak i ve stavebním
dozoru. Diskutovalo se o důvodech, proč se
v designech projektů čím dál více řeší otázka
kvality.
Prezident EFCA Panos Panagapoulos , který se
diskuze zúčastnil, vyzval zejména:
- k větší
flexibilitě.
Naléhá
na
zadavatele, aby upustili od definice,
která je obsahem Referenčních
podmínek. Definice jsou často
nepřiměřené
s projektovými
požadavky a potlačují přidělování
vhodných lidských zdrojů, včetně
mladých techniků.
- k větší
pružnosti
při
zadávání
stavebních zakázek a poradenství,

-

které by umožnily včasné zapojení
dodavatelů pro urychlení dodávky
projektu
k soutěži, která je postavená na
kvalitě: zúčastnění by měli být vybíráni
na základě jejich schopnosti realizovat
projekt v souladu se smluvními
očekáváními. V této souvislosti by bylo
krokem vpřed, kdyby byla nabídka
založena na reálném rozpočtu
s oceněním kvality a dodržena kritéria
udržitelnosti.

Evropská komise vyzvala k dalšímu projednání
a výměnu zkušeností, které by více než uvítaly
EFCA a EIC.

Komisaři přivítali užitečné a cenné náměty od
členů EFCA
Oba komisaři Ferrero – Waldner (Extrnal
Relations and European Neighbourhood
Policy) and Michel (Development and
Humanitarian Aid) poděkovali EFCE za její
kontinuální podporu a zájem o vnější pomoc.
EFCA přiřadila průmyslu relevantní vzhled jako
prostředek k optimalizaci EuropeAid (AIDCO),
v říjnu a listopadu 2008 probíhaly činnosti
s cílem zvýšit účinnost ve dvou „high profile“
událostech, to stejné probíhalo i na setkání
s klíčovými úředníky AIDCO, které byly
organizovány EIC.
AIDCO je Evropská komise – Generální
ředitelství je zodpovědné za provádění
programů vnější pomoci a projektů po celém
světě.
Aktuální číslo The Voice of EFCA popisuje
doporučení pro zlepšení vnější pomoci při
smluvních postupech v rámci stávajícího
právního rámce.
V oficiální reakci kabinetu komisařky Ferrero –
Waldner se komise zavázala prověřit návrhy
EFCA a brát je v úvahu při revizích AIDCO
zakázek.
Oba prezidenti Panos Panagopoulos a Martin
Güldner přivítali tuto zprávu jako pozitivní
krok vpřed v rámci dialogu s AIDCO. Uvedli, že
EFCA bude pokračovat ve sdílení zkušeností a
názorů s vedením komise, aby postupy

CACE

Stránka 5

v budoucnu odrážely nejlepší praxi v odvětví.

EFCA se blíží k cílenému výkladu směrnice
týkající se CV a také se přimlouvá za
flexibilitu při zadávání projektu a jeho
realizaci.
Při setkání se zástupci Directors General
Internal Market & Services představila EFCA
své dlouhopropracované názory jako důkaz
toho, že podniky by měly předložit své CV a
prokázat tím, že jsou vhodnými kandidáty.
Dne 26. 3. 2009 projednal Panos Panagopulos
společně s Jan Van der Puttenem obavy
průmyslových koncernů. A to s Gauthier
Pierens, vedoucím oddělení C. 2 a Ákosem
Nagym (vnitřní trh a služby, formulování a
prosazování zákona o veřejných zakázkách).
Komise odsouhlasila, že jenom obecná
zkušenost firem je při výběru důležitá, včetně
konkrétních zkušeností a CV klíčových
pracovníků. Zatímco kvalifikační tým by měl
být posouzen v etapě zadání. Klíčové úvahy a
doporučení EFCA jsou uvedeny v březnovém
Policy Paper.
Na setkání se rovněž probírala tématika
potřeby účinnosti a úspěšnosti projektu
v netradičním postupu zadávání veřejných
zakázek.
EFCA doporučila větší flexibilitu při zadávání
veřejných zakázek, odkazuje na studii režimu
dobrovolné spolupráce ve výstavbě, která
spadá pod Generální ředitelství pro Podnikání
a Průmysl Evropské komise.
EFCA upozornila zejména na některé kritické
aspekty současného legislativního rámce,
hlavně na nutnost dvojího výběrového řízení
při projektování. Jeden pro definici projektu a
druhý pro vlastní návrh. Ty vedly Evropskou
komisy
k nedokonalému
konceptu
konkurenčního dialogu.

Aktuality z FIDIC
Dosažení udržitelného vyřešení globálních
výzev.
Konference FIDIC 2009 v Londýně je věnována
řešení globálních problémů a pozici
konzultačních inženýrů jako vůdců.
„Dosažení udržitelného řešení globálních
problémů“ je téma pro FIDIC konferenci 2009
v Londýně, opírá se o zcela nový pohled na
současnou finanční krizi. Zastiňuje jiné globální
problémy, které je potřeba naléhavě řešit.
Mezi ně patří: změna klimatu, rostoucí
poptávka po energii, obrovská potřeba
investic do infrastruktury a masivní
urbanizace. Aby byl svět schopný čelit těmto
výzvám, potřebuje k tomu vedení, zkušenosti
a kreativitu konzultačního inženýrství.
Konzultační inženýři se musí chopit vedení,
mobilizovat zdroje, uplatnit své odborné
zkušenosti a znalosti k zajištění udržitelného
řešení výzev a pomáhají vyvést svět z recese.
Konference se bude zabývat třemi sub-tématy:
Průmyslové výzvy a otázky, Rozvoj průmyslu
tak, aby reagoval rychleji, a to vše s jednotným
cílem identifikovat klíčové akce FIDIC. Členské
asociace a firmy by měli zajistit, aby vedení
průmyslu našlo řešení výše uvedených
problémů.
Obchodní zasedání rozebere podrobně každé
téma, jejich denní jednání povede k závěrečné
zprávě, která bude použita na benchmark
výsledků na FIDIC konferenci 2010 v Novém
Dillí.

Různé přístupy členských asociací
Zprávy z celého světa upozorňují na zvýšení a
urychlení investic do infrastruktury, které jsou
používány jako prostředek k povzbuzení
ekonomiky, jež je poznamenána nedostatkem
peněz z úvěrů. Je potřeba dalších 20 miliard
USD v rámci průmyslových stimulačních
balíčku. Členové FIDIC vyzvali vládu, aby
zajistila efektivnost investic a zda je chápána
důležitost konzultačních inženýrů.
Výběr iniciativ členských organizací:
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AJCE - Japonsko se spojilo se sesterskou
organizací, aby lobbovali na vládu pro zvýšení
finančních prostředků určených na projekt a
kapacitně bylo zdůrazněno, aby pomáhali
členským firmám v udržitelných řešeních
globálních
problémů,
které
budou
prezentovány na konferenci FIDIC 2009
v Londýně.
CESA – Jižní Afrika také organizuje speciální
akce pro členské firmy, aby diskutovali o
pravděpodobných dopadech krize na jejich
podnikání, doplněných o důkladnější průzkum
trendů v průmyslu.
VBI – Německo bylo úspěšné ve zjednodušení
zadávání zakázek s cílem usnadnit investice a
s vývozními zárukami, které jsou teď zahrnuty
v poradenských službách.
ACEC
Kanada
spolupracuje
s dalšími
zúčastěnými stranami za účelem přesvědčit
vládu o prodloužení lhůty pro dokončení
projektů, které souvisejí se stimulační
politikou státu. Tak aby se zabránilo
projektům, které mají nízkou tržní hodnotu, ze
kterých nebudou mít prospěch ani Kanaďané a
ani konzultanti.
ACEC – USA zaslalo řadu dopisů o
ekonomických podnětech, aby představitelé
kongresu schválili zvláštní ustanovení, jako je
potlačení nesplaceného dluhu a to ve výši 3%.
ACE – UK spolupracuje s vládou a agenturami
na národní a regionální úrovni, s cílem zajistit,
aby byly investice využívány tam, kde mají.
SYNTEC – France je rovnocenným partnerem
vlády při školení inženýrů ve vybraných
oblastech s cílem co nejvíce zmírnit dopad
krize.

praktiky. Poznamenali, že postupy pro
soukromý sektor byly navržení tak, aby se
zvýšila transparentnost a omezily se neetické
praktiky. Nicméně, tyto snahy nebyly
doprovázeny odpovídající iniciativou veřejných
subjektů, které značně pro větší efektivnost
integrace nezlepšily své vnitrostátní postupy.
Další krok je změřen na vytvoření partnerství
s mezinárodními
finančními
institucemi,
agenturami
pro
veřejné
zakázky
a
organizacemi zastupující soukromé klienty.
Aby se potvrdily nástroje, které byly vyvinuty
na systematizaci řízení integrity.

Z CACE
-

byly spuštěny nové webové stránky
CACE

-

vedení CACE oslovilo 156 organizací
s nabídkou členství

-

byly vytvořeny tři pracovní skupiny
CACE

-

platforma Young Professionals začíná
dostávat konkrétní podobu

-

dne 16. 6. Proběhlo zasedání prezídia,
jehož zápis Vám bude zaslán emailem, další zasedání se uskuteční
dne 25. 8. 2009.

Stavební průmysl odsuzuje globální korupci
Mezinárodní konfederace FIDIC a CICA vydaly
společné prohlášení odsuzující negativní
dopady korupce na společnost jako celek a to
zejména na trvale udržitelné obchodní
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