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ČESKÁ KOMORA 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ   
 HRADEC KRÁLOVÉ 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
                          495406590, 724035703 

                         ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz 
 

                        POZVÁNKA 
                            na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové, 

                      která se uskuteční 
      v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové  

                Prezence od 13.00 hodin 

Datum konání je závislý na aktuální epidemiologické situaci. Valná hromada 
bude uskutečněna nejpozději do 3 měsíců po skončení opatření bránící jejímu 
pořádání. 

O aktuální situaci budete informováni e-mailem a oznámením na stránkách 
ČKAIT www.ckait.cz.  

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové. Svou účast 
potvrdí člen na adrese Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Hradec Králové | ČKAIT 
(ckait.cz). 

 

Návrh programu jednání 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Volba návrhové, mandátové a volební komise 

3. Představení kandidátů do výboru oblasti 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Volba členů výboru oblasti na roky 2021 - 2023, průběžná volba do přenosné schránky 

6. Zpráva předsedy oblasti o činnosti výboru oblasti a Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec 
Králové v roce 2020 a informace o plánu činnosti pro rok 2021 

7. Zpráva Dozorčí rady 

8. Vystoupení nově zvoleného předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka 

9. Volba kandidátů do Dozorčí komise na roky 2021 - 2023 

10. Volba delegátů oblasti a náhradníků na Shromáždění delegátů 

11. Vyhlášení výsledků voleb 

12. Diskuse 

13. Usnesení a závěr  
 
V Hradci Králové dne 3. 3. 2021 
 
 
 
 

Ing. Milan Havlišta, aut. Ing.  
předseda oblasti 
 Hradec Králové 

 
 

mailto:ckaithk@hsc.cz
http://www.ckait.cz/
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
březen až červen 2021 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

!!!VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI 
 SI VŽDY OVĚŘTE, ZDA SE AKCE KONÁ!!! 

 

březen 
2021 

23. 3. 
 

14.00 

VALNÁ HROMADA 
Pozvánka na Valnou hromadu 
oblasti Hradec Králové | ČKAIT 
(ckait.cz) 
ZRUŠENO 

Aldis 

27. 3.  
Shromáždění delegátů 
ZRUŠENO 

Praha 

duben 
2021 

12. 4. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 14.30 

NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 
Sb. VČETNĚ NÁVAZNÉ 
LEGISLATIVY SOUČASNÝ STAV 
Ing. Věra Sytařová 
energetický specialista 
AO v oboru pozemní stavby a 
energetické auditorství 
Novela zákona č. 406/2000 Sb. 
včetně návazné legislativy - 
současný stav | ČKAIT (ckait.cz) 

 20. 4. 14.00 
VALNÁ HROMADA 
Náhradní termín 

Aldis 

 
21. – 24. 

4. 
 STAVEBNÍ VELETRH BRNO Brno 

květen 
2021 

3 5. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

NOVINKY V POSUZOVÁNÍ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
STAVEB 
kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS. 
Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje 
Novinky v posuzování požární 
bezpečnosti staveb | ČKAIT 
(ckait.cz) 

HSC 
zasedačka 

červen 
2021 

7. 6. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Ing. Stanislav Eminger, CSc. 
Vedoucí chemické sekce 
Ing. Vladimír Bláha 
Hodnotitel odpadů  
EMPLA AG spol. s r. o.  
Životní prostředí a nakládání s 
odpady | ČKAIT (ckait.cz) 

HSC 
zasedačka 

https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/novela-zakona-c-4062000-sb-vcetne-navazne-legislativy-soucasny-stav
https://www.ckait.cz/novela-zakona-c-4062000-sb-vcetne-navazne-legislativy-soucasny-stav
https://www.ckait.cz/novela-zakona-c-4062000-sb-vcetne-navazne-legislativy-soucasny-stav
https://www.ckait.cz/novinky-v-posuzovani-pozarni-bezpecnosti-staveb-0
https://www.ckait.cz/novinky-v-posuzovani-pozarni-bezpecnosti-staveb-0
https://www.ckait.cz/novinky-v-posuzovani-pozarni-bezpecnosti-staveb-0
https://www.ckait.cz/zivotni-prostredi-a-nakladani-s-odpady-0
https://www.ckait.cz/zivotni-prostredi-a-nakladani-s-odpady-0
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ 
V ROCE 2020 

A) Plnění usnesení z VH 2020 

  Usnesení z poslední Valné hromady ČKAIT oblasti Hradec Králové konané dne 7. 1.. 
2020 bylo plněno následovně: 

Bod A) – schvalovací 

Bod B) – informační 

Bod C) – volební   

Bod D) – úkolový 

a) Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na 
Shromáždění delegátů konaném dne 28. 3. 2020 hlasovat ve věcech 
projednávaných na VH v souladu s většinovým rozhodnutím VH, o ostatních věcech 
v souladu s cíli a úkoly Komory. O hlasování delegátů podat zprávu formou 
příspěvku ve Zpravodaji – Shromáždění delegátů proběhlo vzhledem 
k epidemiologickým opatřením až 12.9.2020. Za oblast Hradec Králové se jednání 
zúčastnili Daniel Anděl, Ing. Vítězslav Bezpalec, Martin Buben, Ing. Jiří Hájek, Ing. Milan 
Havlišta, Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Bořivoj Málek, František Melichárek, Ing. Vladimír 
Mazura, Ing. Jindra Novotná, Ing. Karel Peterka, Ing. Radek Petr a Ing. Bohumil Rusek. 
V částech usnesení důležitých pro Komoru (výše členského příspěvku na rok 2021, 
zpráva o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020, dopracování studie 
proveditelnosti dostavby budovy ČKAIT) hlasovali všichni naši delegáti ANO, v ostatních 
částech a bodech usnesení záleželo na osobním názoru každého jednotlivého delegáta 
z oblasti 

b) Výboru oblasti v případě potřeby vybrat osobu z řad náhradníků na Shromáždění 
delegátů bez ohledu na pořadí volby - SD se zúčastnili původně zvolení delegáti mimo 
zdravotně indisponované Ing. Evy Cincibusové, jejíž místo zaujala z pozice náhradníka 
Ing. Jindra Novotná 

c) Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2020 a aby do 30. 4. 2020 
stanovil jmenovitě akce 2. pololetí roku 2020 - Výbor oblasti ve spolupráci s ostatními 
partnerskými organizacemi v rámci uzavřené Smlouvy o společném provozování 
Informačního centra stavebnictví Hradec Králové ze dne 3. 6. 2016 a dodatku č.1 k této 
smlouvě ze dne 2. ledna 2019 a podle společně připravovaného Jednotného programu 
činnosti do 30. 4. 2020 připravil program na 2. pololetí roku 2020. Uskutečnění 
naplánovaných akcí bylo výrazně ovlivněno epidemiologickou situací - za 1. pololetí 
proběhly 4 akce, za druhé pololetí se ze čtyř naplánovaných akcí uskutečnila pouze 
jedna. Celkem se seminářů zúčastnilo 164 osob. Těžiště předpokládaných akcí se 
přesunulo na internet formou webinářů, v naší oblasti zatím žádný neproběhl. Docházelo 
k posouvání akcí na nové termíny (někdy až na rok 2021) - např 2x byl posunut termín 
seminářů tepelné techniky a požární ochrany. 

d) Výboru oblasti aktivně se podílet na 17. ročníku veřejné neanonymní soutěže 
Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020, pokud bude vyhlášen - Výbor oblasti 
zajišťoval pro soutěž propagaci, člena hodnotící komise a návrh plaket.  Vyhodnocení 
celé soutěže bylo 30. 9. 2020 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje za účasti 
hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.  Přihlášeno a hodnoceno 
bylo celkem 15 staveb, což je o 8 více než v předchozím ročníku 
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e) Výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat – 
v rámci diskuze na VH nebyly vzneseny připomínky ani náměty, kterými by se výbor 
oblasti měl zabývat 

f) Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci Smlouvy o 
společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové - 
Spolupráce s těmito organizacemi pokračovala v rámci Jednotného programu – viz bod 
c). 

Závěr    

Plnění usnesení – výbor oblasti a delegáti na Shromáždění delegátů splnili úkoly dané 
Valnou hromadou pro rok 2020 ve všech bodech a) –f).  

B) Aktivity k členské základně 

1.  Žádosti o autorizaci  
V roce 2020 bylo přijato a předáno do kanceláře Komory v Praze nebo v Brně na 

zkušební místa celkem 62 žádostí o autorizaci, z toho 8 osob podalo opakovanou žádost o 
autorizaci nebo požádalo o rozšíření své stávající autorizace o další obor, zbylých 54 žádostí 
bylo od nových žadatelů. V porovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 ke snížení počtu 
žádostí o 19 (-22,2 %). Na počtu přijatých žádostí se nepříznivě projevila epidemiologická 
situace v naší zemi. Rozdělení po jednotlivých oborech autorizace v předaných žádostech je 
následující: pozemní stavby 20, dopravní stavby 10, stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 7, mosty a inženýrské konstrukce 6, technologická zařízení staveb 10, 
technika prostředí staveb 5, statika a dynamika staveb 1, geotechnika 0, městské inženýrství 
1, energetické auditorství 0, zkoušení a diagnostika staveb 0, stavby pro plnění funkce lesa 
0, požární bezpečnost staveb 2. Z celkového počtu 62 žádostí bylo 32 o autorizovaného 
inženýra, 29 o autorizovaného technika a 1 o stavitele. 

Nedostatky v přihláškách bývají formálního charakteru, protože většinou zájemce o 
autorizaci je podrobně informován o náležitostech přihlášky při telefonickém nebo osobním 
hovoru s tajemnicí oblasti nebo je seznámen podrobně s pokyny na webových stránkách 
Komory. Podklady pro podání přihlášky se předávají elektronickou formou (zasláním na 
email nebo stažením z webových stránek ČKAIT). V některých případech nastává problém 
se splněním požadavku na vzdělání (absolvování příslušné odborné školy) nebo délku 
odborné praxe. Tyto případy byly na zkušební místa předány s upozorněním pro další 
posuzovatele přihlášky nebo před potvrzením přihlášky konzultovány se střediskem 
autorizací nebo se střediskem legislativním a právním. Přijaté přihlášky jsou skenovány. 
V průběhu roku 2020 se uskutečnila pro zájemce o autorizaci 2 školení k legislativní části 
autorizačních zkoušek za účasti celkem 34 osob. Jeden a půldenní semináře jsou zaměřeny 
na základní předpisy pro práci autorizovaných osob a na informace o struktuře a činnosti 
ČKAIT.  

2. Stav členské základy 
 K 31.12.2020 je v oblasti evidováno celkem 2040 autorizovaných osob, jejichž % 
zastoupení dle oborů autorizace je následující (seřazeno dle počtu členů): pozemní stavby 
48,6 % (1102 osob), dopravní stavby 13,2 % (299 osob), stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 9,3 % (211 osob), mosty a inženýrské konstrukce 3,2  % (72 osob), 
technologická zařízení staveb 7,2 % (163 osob), technika prostředí staveb 13,3 % (303 
osob), statika a dynamika staveb 2,3 % (52 osob), městské inženýrství 0,4 % (9 osob), 
geotechnika 0,4 % (9 osob), zkoušení a diagnostika staveb 0,1% (2 osoby), požární 
bezpečnost staveb 1,4 % (32 osob), energetické auditorství 0,1 % (2 osoby), stavby pro 
plnění funkce lesa 0,5 % (12 osob). Celkem 2268 autorizací pro 2040 osob. Rozdíl mezi 
počtem autorizovaných osob a počtem autorizací (228) je dán tím, že některé autorizované 
osoby jsou autorizovány ve více oborech. Výjimkou nejsou osoby se dvěma autorizacemi, 
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popřípadě třemi nebo i čtyřmi (3 osoby). V oblasti evidujeme i 5 žijících čestných členů 
ČKAIT, a to Ing. Josefa Macha, Ing. Bořivoje Málka, Ing. Jiřího Otčenáška, Ing. Bohumila 
Ruska a Ing. Vítězslava Bezpalce. Průměrný věk autorizovaných osob v oblasti je 57,6 roků, 
což znamená zestárnutí členů oblasti o 0,6 roku oproti předchozímu roku 2019. Celkem se 
počet autorizovaných osob v oblasti zvýšil v roce 2020 o 17, tj. nárůst o 0,8 %. Za celé 
období od vzniku Komory registrujeme v naší oblasti také 216 neúspěšných žadatelů o 
autorizaci (v roce 2020 neuspělo u zkoušek 10 osob) a 165 osob zemřelých (v roce 2020 to 
bylo 11 osob). Pozastavené členství z různých důvodů má k 31. 12. 2020 celkem 94 osob. 
V evidenci je i 92 osob tzv. neaktivních, tedy takových, které podaly žádost o autorizaci, ale 
zkoušku z různých důvodů neabsolvovaly. U 112 osob jsme zaznamenali zánik jejich členství 
(osoby samy požádaly o zrušení autorizace nebo jim byla autorizace odejmuta - roce 2020 to 
bylo celkem 11 osob). Z celkového počtu 2040 autorizovaných osob je jen 151 žen (celkem 
7,4 %). 

ZASTOUPENÍ OBORŮ AUTORIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Informační činnost OK 
Mezi činnosti tajemnice oblastní kanceláře patří prodávání publikací IC ČKAIT i 

některých dalších vydavatelů. V roce 2020 se v OK Hradec Králové prodaly publikace za 
17392,- Kč (snížení oproti předchozímu roku o 16773,- Kč, tj. o 49 %). Na prodeji publikací 
se negativně projevila epidemiologická situace. Problémy s aplikací EET zůstávaly (ztráta 
nastavení tiskárny při aktualizaci operačního systému, nemožnost vytisknutí dokladu) až do 
doby rozhodnutí vlády o pozastavení systému až do konce roku 2022. 

Informace OK členům ČKAIT v naší oblasti jsou poskytovány prostřednictvím 
Zpravodaje, který je vydáván Klubem stavařů Královéhradeckého kraje pro členy OK ČKAIT 
Hradec Králové, OP ČSSI Hradec Králové a SPS Kraje Hradeckého a Pardubického. V roce 
2020 vyšel celkem 5x, celkově to byl jeho již 30 ročník. V distribuci tohoto Zpravodaje se 
zvětšuje podíl zasílání na emailové adresy členů. V současné době tímto způsobem 
Zpravodaj odebírá již 1970 osob, tj. 96,6 % z celkového počtu členů, zbylým 3,4 %, tj. 70 
osobám, je zasílán nadále poštou. Při takovém množství odesílaných zpráv dochází 
v některých případech k problémům s doručováním a další komplikace nastávají při posílání 
zpráv na zrušené emailové adresy. To je v případě, že stávající adresáti nedodržují jednu 

1102

299

211

72

163

303

52 9 9 2 32 2
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z povinností autorizovaných osob, kterou je nahlášení změn v adresách a kontaktech. Každý 
nový člen oblasti vstupuje do databáze s emailovou adresou, která je pro něj zdrojem 
informací i možností okamžitého styku s oblastní kanceláří. Další informace je možné získat 
na webové stránce ČKAIT v odkazu na královéhradeckou oblast. Informace o své činnosti 
dává OK ČKAIT i na nástěnku, která je umístěna v přízemí budovy HSC. V době 
epidemiologických opatření je na internetový styk se členy kladen stále větší důraz. 

OK nabízí zájemcům nahlížení do všech norem přes počítač umístěný v kanceláři OK 
ČKAIT. Pokud je požadovaná norma součástí nové knihovny norem, může si žadatel hned 
tuto normu prohlédnout. V případě, že norma není v knihovně zařazena, lze ji okamžitě 
vytisknout a do knihovny doplnit.  K 31.12. 2020 bylo v knihovně celkem k dispozici 193 
norem včetně oprav a změn. Jejich seznam je k dispozici v oblastní kanceláři. V kanceláři 
jsou k nahlédnutí aktuální ročníky časopisů. 

Do oblastní kanceláře jsou kupovány odborné časopisy a denní tisk. Jedná se o cca 11 
titulů – Beton, Geotechnika, Hospodářské noviny, Hradecké noviny, Klimatizace, Materiály 
pro stavbu, Stavba, Stavební právo - bulletin, Stavebnictví, Stavitel, Střechy, fasády, izolace. 
Od polské inženýrské komory máme k dispozici jejich měsíčník Inžynier budownictwa. Počet 
titulů se postupem času ustálil, neboť o odebírané časopisy i jiné publikace není ze strany 
členů zájem. Přesto pokládáme za správné udržovat určitý informační fond i v tištěné 
podobě, neboť vše na internetu najít jednoduše tak jako nahlédnutím do stránek časopisů 
nelze.   

Cenným informačním zdrojem pro členy je systém Profesis, který bude od roku 2021 
volně přístupný všem na internetu. Jeho využívání je poměrně nízké a povědomost členů o 
jeho obsahu a možnostech malá. Přitom obsahuje množství informací a pomůcek pro práci 
autorizovaných osob, které jsou každým rokem v případě potřeby aktualizovány.  

4. Celoživotní vzdělávání  
 OK ČKAIT se podílí v rámci jednotného programu na zajišťování odborných akcí, 

z nichž mnohé jsou součástí celoživotního vzdělávání. Činnost výboru oblasti a zároveň celé 
oblasti byla v roce 2020 silně zasažena pandemií. Z celkového počtu plánovaných 10-ti 
přednášek se uskutečnila jen polovina, z plánovaných dvou exkurzí ani jedna (přitom 
napodruhé plánovaná exkurze na stavbu náchodské nemocnice byla zrušena 2 dny před 
jejím termínem). Celkem se za rok 2020 uskutečnilo 5 přednášek a seminářů s počtem 164 
účastníků. ČKAIT nabízí účastníkům odborných exkurzí v souladu s vnitřními směrnicemi 
finanční příspěvek, který ale v roce 2020 nebyl členy využit. Nadále zůstává zachováno 
cenové zvýhodnění pro členy Komory u akcí pořádaných OK ČKAIT, např. úhradou dopravy 
na akci apod., které také nebylo možné vzhledem k epidemiologické situaci uplatnit. 

Celoživotní vzdělávání se přesouvá stále více na internet formou webinářů (přednášky, 
semináře, firemní prezentace a jiné informace). Výbor oblasti zastává názor netříštit 
webináře do jednotlivých oblastí, ale provádět ho centrálně přes IC ČKAIT nebo oblast 
Praha, kde jsou nejlepší podmínky a zkušenosti s pořádáním této formy vzdělávání a kde se 
může přihlásit kdokoli z členů Komory. 

5.  Zajištění odborné činnosti v rámci Jednotného programu ČKAIT, OP ČSSI a SPS. 
Koncem každého roku připravujeme ve spolupráci s Českým svazem stavebních 

inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví jednotný plán činnosti pro následující rok. I 
na konci roku 2019 jsme připravili plán akcí na následující rok, ale pandemie nám udělala 
čáru přes rozpočet. V roce 2020 se celkem uskutečnilo 5 akcí s celkovým počtem 164 
účastníků, z exkurzí na rozestavěné stavby se nepodařilo uskutečnit ani jedinou. Přehled 
všech akcí pořádaných pro členy ČKAIT naší oblasti je uveden v příloze této zprávy.  I na 
konci roku 2020 jsme si připravili plán akcí na další rok s vědomím, že se nemusí uskutečnit 
ani jedna.  
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Přehled odborných akcí konaných v rámci Jednotného programu v Královéhradecké 
oblasti ČKAIT je zveřejňován v našem Zpravodaji, který dostávají všichni členové Komory 
oblasti, a navíc členové s e-mailovou adresou jsou informováni před pořádanou akcí nebo 
před jejím zrušením elektronickou formou. Další informace o akcích jsou pravidelně 
aktualizovány na webu ČKAIT a ČSSI a vyvěšeny na informační nástěnce v budově HSC.  

C) Úkoly ČKAIT  

1. Zajištění činnosti informačního střediska 
Na výbor oblasti přicházejí dotazy (většinou emailem nebo telefonicky) od autorizovaných 

osob, ze státní správy, ale i obyčejných občanů, na různá témata z okruhu výstavby nebo 
činnosti Komory. Odpovídali na ně tajemnice oblasti, předseda oblasti nebo byly přeposílány 
k zajištění odpovědi příslušným osobám (právnické dotazy Ing. Klepáčková, dotazy na 
bezbariérovou vyhlášku Ing. Zdařilová, dotazy k autorizaci paní Meryová apod.). 

D) Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy  

1. Spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje  
Pod záštitou Krajského úřadu a hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D proběhl již 17. 

ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020, do které bylo přihlášeno celkem 
15 staveb, tj. o 8 více než v minulém ročníku. Vyhodnocení celé soutěže bylo 30. 9. 2020 
v budově Královéhradeckého kraje za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího 
Štěpána, Ph.D. Pro malý počet přihlášených akcí v jednotlivých kategoriích nebyly stavby 
hodnoceny po těchto kategoriích, ale v souladu s podmínkami soutěže byly stavby 
hodnoceny společně. Porota navrhla vyhlásit 1 stavbu roku, udělit 4 čestné uznání a 1 
zvláštní cenu poroty. Negativním jevem je přesvědčování autorů (projektanta, zhotovitele 
nebo investora), aby podali přihlášku do soutěže. Průběh soutěže Stavba roku 
Královéhradeckého kraje byl zajišťován ve spolupráci s tiskovým oddělením úřadu, jmenovitě 
s Mgr. Michalem Fričkem. Organizace soutěže včetně vyhodnocení a vyhlášení výsledků 
proběhla důstojně vzhledem k významu soutěže pro Královéhradecký kraj, další ročník 
soutěže bude třeba pro navýšení počtu přihlášek více propagovat. Další ročník soutěže, 
pokud bude vyhlášen, proběhne již pod patronací nového hejtmana královéhradeckého kraje 
Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v. 

Dále Komora spolupracuje především s vedoucím odboru územního plánování a 
stavebního řádu Ing. Milanem Pacákem.  

2. Spolupráce se stavebními a dalšími úřady na řešení vzájemných problémů 
a) Stavební úřady měst a obcí – stavební úřady se obracejí na OK především s dotazy na 

rozsah působnosti autorizovaných osob (rozsah autorizace, zastupování oborů). Dotazy 
na působnost autorizovaných osob jsou zodpovídány předsedou oblasti nebo 
přeposílány k vyřízení středisku legislativně právnímu do Prahy 

b) Magistrát města Hradce Králové – nadále vázne spolupráce s odborem hlavního 
architekta a jeho vedoucím Ing. arch. Brůnou, dobrá je spolupráce se stavebním úřadem 
města pod vedením Ing. Milana Jandíka a vedoucím odboru památkové péče Ing. arch. 
Janem Faltou a s náměstkem primátora pro oblast rozvoje města, územního plánování a 
investičních akcí města Ing. Bc. Jiřím Bláhou, který je pravidelným účastníkem našich 
valných hromad 

c) Ostatní úřady – nadále trvá dobrá spolupráce (i když v omezené míře a pouze v případě 
potřeby) s Krajskou hygienickou stanicí, Inspektorátem bezpečnosti práce, Státní 
energetickou inspekcí, Hasičským záchranným sborem (v rámci integrovaného 
záchranného systému), Živnostenským úřadem, Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci 
Králové nebo Centrem celoživotního vzdělávání (bývalá továrna Vertex).  



 

9 

  

E) Vztah k partnerským organizacím 

V rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec 
Králové je velice úzká spolupráce s partnerskými organizacemi, a to ČSSI HK a SPS ČR. Na 
jednáních výborů ČKAIT a ČSSI za přítomnosti oblastního manažera SPS se plánují 
společné akce a řeší ve vzájemné spolupráci problémy stavebnictví v rámci 
Královéhradeckého kraje. Hlavní manažer SPS Ing. Vladimír Mazura a předseda OP ČSSI 
jsou zároveň členy výboru oblasti. Hlavním organizátorem všech odborných akcí v regionu je 
OP ČSSI. V roce 2020 proběhla v měsících říjen – listopad ve vstupní hale krajského úřadu 
výstavka přihlášených staveb v soutěži "Stavba roku královéhradeckého kraje 2020". 

 Komora architektů nemá regionální uspořádání jako ČKAIT a vzájemná spolupráce a 
kontakty se řeší především na centrální úrovni. Vzhledem k dobrým vztahům s některými 
členy Komory architektů daných dřívějším společným zaměstnavatelem se účastní zástupci 
Komory architektů pravidelně hodnocení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje. 
Regionální členové Komory architektů jsou každoročními hosty na valné hromadě oblasti. 

OK v HK podepsala v roce 2006 Smlouvu o spolupráci s Dolnoslezskou komorou 
polských stavebních inženýrů se sídlem ve Wroclavi. Na základě smlouvy probíhá výměna 
odborných materiálů a návštěvy delegací. V roce 2020 navštívila polská delegace valnou 
hromadu OK ČKAIT v Hradci Králové, na valnou hromadu Dolnoslezské komory stavebních 
inženýrů jsme bohužel vzhledem k epidemiologickým opatřením nejeli.  V rámci zahraničních 
vztahů máme navázánu ještě spolupráci s PZITB Walbrzych (polská obdoba ČSSI). 

F) Ostatní činnosti 

a) Spolupráce s odbornými školami 
Nejvíce je rozvinuta spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební v Hradci 

Králové, kdy každoročně jsou ze strany ČKAIT oceněni studenti za nejlepší práce roku. 
Pokračuje i spolupráce s Vyšší odbornou školou stavební a Střední průmyslovou školou 
stavební arch. Jana Letzela v Náchodě a Střední odbornou školou a Středním odborným 
učilištěm, Vocelova Hradec Králové.  ČKAIT pravidelně informuje školy o Jednotném 
programu činnosti a studenti i jejich učitelé (na všech jmenovaných školách jsou mezi učiteli 
autorizované osoby) mají možnost se těchto akcí účastnit. Ředitelé odborných stavebních 
škol jsou pravidelně zváni na Valnou hromadu oblasti.  

Každoročně jsou ze strany ČKAIT oceněny nejlepší práce nebo činnost během studia žáků 
Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové. Svoji práci mají možnost prezentovat 
před účastníky Valné hromady. Na minulé Valné hromadě byli oceněni studenti za účast v 
SOČ - projekt Magistrátu města HK - smuteční síň na Lesním hřbitově v HK - společně s 
dozorujícím pedagogem (za studenty Antonie Svatošová, Lukáš Táborský, Pavel Zámečník, 
za pedagoga Ing. Petr Tuček).  

b) Spolupráce s ostatními organizacemi a spolky 
ČKAIT navázala spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové (bývalá továrna Vertex) 

v souvislosti s pořádáním výstavky staveb ze soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje. 
Vzhledem k pandemii a uzavření knihoven se výstavka tak jako v minulých letech v roce 
2020 neuskutečnila.   

G) Ekonomická činnost oblasti 

Rozpočet oblasti je dán rozhodnutím představenstva. Pro rok 2020 byly oblasti 
přiděleny prostředky ve výši 1.680.000,- Kč, tj. zvýšení oproti roku 2019 o 19.000,- Kč. 
Čerpání rozpočtu bylo velmi ovlivněno epidemiologickou situací, a hlavně nemožností 
pořádat odbornou činnost ve formě přednášek, seminářů a exkurzí. Za rok 2020 byly 
vyčerpány přidělené prostředky z 81 % (celkem 1,365.179,- Kč, jak celkově, tak i v dílčích 
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kapitolách režie + mzdy a odborná činnost. Největší propad oproti rozpočtu je v čerpání 
nákladů na odbornou činnost (jen 44 % z předpokládané částky). 

Návrh rozpočtu pro oblast na rok 2021 je povýšen na 1,720.000,- Kč z důvodů 
mzdových úprav zaměstnanců (navýšení o 40.000,- Kč.  

H) Plán akcí pro rok 2020 

Plán akcí pro rok 2021 byl sestavován s ostatními partnerskými organizacemi v rámci 
Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové s 
výhledem, že ani jedna akce se nemusí s ohledem na pandemickou situaci konat. Do 
konkrétních akcí je Jednotný program specifikován na 1. pololetí, 2. pololetí je dáno zatím 
rámcovými náměty a bude upřesňováno v průběhu roku, nejpozději však do 30. 4. 2021. 
Jednotný program na období 1. 1. – 30. 6. 2021 je přílohou této zprávy. AO se mohou 
zúčastnit i dalších akcí a webinářů uveřejněných na webových stránkách ČKAIT v sekci 
celoživotní vzdělávání v databázi vzdělávacích programů StavEduk. Doporučuji všem 
členům sledovat i www stránky naší oblasti, kde jsou aktualizovány údaje v případě změn 
předem naplánovaných přednášek a seminářů nebo uveřejňovány akce doplňované v 
průběhu roku podle nabídky přednášejících. Stále více je patrný trend přesunu vzdělávání 
z přímého kontaktu přednášejícího s posluchači na neosobní internetový přenos. 

Dne 27. 3. 2021 by mělo proběhnout Shromáždění delegátů ČKAIT.  

I) Výbor oblasti 

Činnost oblasti řídí výbor oblasti, který byl zvolen na Valné hromadě dne 3. ledna 2018 
na období let 2018 – 2020. Předsedou oblasti je od svého zvolení na prvním výborové schůzi 
po volbách dne 5. února 2018 Ing. Milan Havlišta a místopředsedkyní Ing. Eva Cincibusová. 
Výbor oblasti pracuje v 9-ti členném složení (Ing. Cincibusová, Ing. Hájek, Ing. Havlišta, Ing. 
Janda, Ing. Kikinčuk, Ing. Mazura, pan Melichárek, Ing. Novotná, Ing. Rusek). Vzhledem ke 
změnám v řádech Komory, které byly schváleny na Shromáždění delegátů v roce 2019, 
musel ukončit kvůli nepovolenému souběhu činností svou práci ve výboru oblasti Ing. 
Vítězslav Bezpalec a na jeho místo kooptoval výbor od 1. 1. 2020 pana Františka 
Melichárka, který byl při volbách do výboru oblasti v roce 2018 jako první náhradník.  
Jednání výboru se pravidelně účastní jako pozorovatel Ing. Jiří Vejvoda za oblast 
Náchodska, Ing. Jiří Vogel za autorizované inspektory a Ing. Petr Skála za oblast 
Trutnovska. Činnost výboru probíhala stejným způsobem jako v letech předcházejících. 
Během sedmi zasedání v roce 2020 řešil výbor především otázky spojené s provozem 
kanceláře oblasti a Jednotným programem činnosti. Výbor oblasti se snažil pracovat tak, aby 
pomáhal v práci autorizovaným osobám a hájil zájmy členů navenek.  

Valná hromada roku 2021 je volební pro výbor oblasti. Na ní můžete zhodnotit práci 
členů dosavadního výboru, protože všichni se rozhodli pokračovat v práci pro Komoru. Na 
jednu stranu jsem rád, protože již vědí, co ta práce obnáší, na druhou stranu je třeba oslovit i 
nové tváře, aby přinesly do činnosti výboru nové metody a myšlenky zvláště v dnešní 
pandemické době. Každé 3 roky bývá problém získat o 30 % více kandidátů do výboru 
oblasti, než je počet jeho členů. Letošní volby nebudou výjimkou, nakonec 2 kandidáti 
souhlasili se svojí kandidaturou po našem oslovení a 1 se přihlásil o své vlastní vůli s cílem 
zlepšit činnost Komory ve všech směrech. Podrobnosti budou uvedeny při představování 
kandidátů, každý z přítomných na valné hromadě má možnost do výboru oblasti kandidovat.  

J) Závěr 

Na závěr zbývá poděkovat místopředsedkyni výboru Ing. Evě Cincibusové a členům 
výboru za jejich práci a pomoc při organizaci komorového života v oblasti.  Mé poděkování 
patří i ostatním, kteří mi jsou nápomocni při řešení problémů ve funkci předsedy oblasti. 
Chtěl bych poděkovat všem členům Komory z naší oblasti za jejich činnost a vystupování, 



 

11 

  

těm, kteří jsou členy už od jejího založení, ale i těm, kteří složili slib v roce 2020. Doufám, že 
pokud museli jednat s oblastní kanceláří, vždy odešli spokojeni nebo dostali správnou radu, 
jak spokojenosti dosáhnout. Je pravda, že jsme se s několika členy potkali i v nepříjemné 
situaci, kdy se vinou svou nebo snahou stěžovatelů dostali do pozice stěžovaného, ale i ti 
myslím byli s vystupováním výboru spokojeni. Pokud se dostanete do situace, kdy by Vám 
Komora mohla pomoci, neváhejte a kontaktujte nás. Hájit zájmy autorizovaných osob je 
naším prioritním úkolem. Mé poděkování patří i paní Miroslavě Dolanové, která v naší 
kanceláři pracuje na pozici tajemnice, za vzorné plnění všech zadaných úkolů od výboru 
oblasti i kanceláře Komory z Prahy. 

Odborníci říkají, že covidu se už nezbavíme, že tu bude navždy s námi. Přejme si, 
abychom se zbavili alespoň starého stavebního zákona, který všichni viní z toho, že se u nás 
nestaví, ale na novém znění se nemohou dohodnout, aby příprava a realizace staveb nebyla 
administrativním bojem mezi účastníky výstavby a úředníky, aby všichni měli za svůj cíl něco 
vytvořit, a ne házet klacky pod nohy tomu druhému. Je to jen několik přání, ale jejich splnění 
může změnit k lepšímu život mnoha lidí.   

 

Ing. Milan Havlišta 
předseda oblasti 

9. 2. 2021 

 
PRODLOUŽENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ 

 PŘEDSEDY A VÝBORU ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ 

Jelikož ČKAIT nedostala výjimku Ministerstva zdravotnictví na pořádání valných hromad 
(VH), tak současná opatření brání jejich pořádání, a tedy i volbám v plánovaném termínu. 

Funkční období je v organizačním řádu stanoveno v odst. 8: Pokud není uvedeno jinak, 
je funkční/volební období všech orgánů tříleté. 

Na nastalou situaci a opatření však reaguje zákon č. 191/2020 Sb., o některých 
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. 

§ 20 odst. 1 tohoto zákona uvádí 

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob 

(1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho 
funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného 
opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne 
následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. 

Funkční období (předseda a výbor) je tímto zákonem prodlouženo do doby konání 
VH, která musí být uspořádána do 3 měsíců po skončení opatření bránící její pořádání. 

 

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČKAIT 

V roce 2021 byla na zaplacení členského příspěvku odeslána výzva k úhradě 
členského příspěvku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají 
v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou. 
Termín zaplacení je do 31. března 2021. 
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Příspěvek se platí převodem na účet Komory – 109270792/0300. Při platbě převodním 
příkazem je třeba uvést variabilní symbol, který je číslo složené z koncového dvojčíslí roku, 
na který je poplatek placen a sedmimístného členského čísla autorizované osoby. 
Příklad: variabilní symbol autorizované osoby s členským číslem 1400753 pro rok 2021 je 
211400753 

Uhrazený členský příspěvek je stále daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z 
příjmu. Dokladem o zaplacení příspěvku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu. 

Podle usnesení Shromáždění delegátů (dne 12. 9. 2020) a Profesního a etického řádu (PEŘ 
§6/5a) je stanovena výše členského příspěvku pro rok 2021 na 3000,- Kč s termínem 
zaplacení do 31. 3. 2021. Další podrobnosti viz Placení členských příspěvků | ČKAIT 
(ckait.cz) 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné, aby v evidenci ČKAIT byly Vaše e-mailové i 
zasílací adresy aktuální. Pokud došlo ke změnám, oznamte je oblastní kanceláři. Předejdete 
tím případným problémům. Zároveň Vás upozorňujeme na základní povinnost autorizované 
osoby - Autorizovaná osoba je povinna neprodleně oznámit příslušné oblastní kanceláři 
Komory změny osobních údajů (adresy trvalého bydliště, kontaktní adresy, e-mailové adresy, 
aktivaci či deaktivaci datové schránky), ukončení aktivní činnosti, zahájení trestního řízení 
proti ní a změny způsobu výkonu své činnosti (zaměstnanec, podnikatel nebo společník 
podle živnostenského zákona, svobodné povolání). 

Pokud chcete požádat o slevu seniora, prominutí členského poplatku apod., je třeba 
využít předepsaného formuláře – viz Formuláře | ČKAIT (ckait.cz). Žádosti je třeba do 
kanceláře ČKAIT doručit co nejdříve, nejpozději však do uzavření členských poplatků pro 
kalendářní rok, tj. do 31. 3. (termín schválený Shromážděním delegátů). Po tomto datu bude 
sleva přiznána až pro další rok. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ 2021 

TÝKÁ SE POUZE ČLENŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

 řádný člen         600,- Kč/rok 

 přidružený člen         200,- Kč/rok  

 člen mimo aktivní pracovní činnost                 400,- Kč/rok 

 mladý člen do 30ti let věku                  200,- Kč/rok 

 čestní členové svazu, důchodkyně nad 65 let a 

 důchodci nad 70 let věku                                   0,- Kč/rok 

 zápisné nového člena                                                                             200,- Kč/rok 

Členský příspěvek uhraďte nejpozději do 31. března 2021 převodem na běžný účet u 
pobočky České spořitelny, a.s. Hradec Králové, č. ú.: 1080168309/0800, konstantní symbol 
0308, a jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Členský příspěvek můžete uhradit i 
v hotovosti v kanceláři ČSSI, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové. 

PRÁVNÍ PORADNA ČKAIT 

Právní poradenství pro členy ČKAIT v roce 2021 v oblasti výkonu vybraných činností je 
bezplatně poskytováno v Praze a Brně. 

V Praze bude právní poradnu zajišťovat Mgr. Machačková v termínech 10. 3., 24. 3., 
21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6. Vždy od 15 - 17 hodin. 

Objednání pí. Smilková, msmilkova@ckait.cz, 227090111,  

Místo konání Kancelář ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 (3. patro) 

https://www.ckait.cz/placeni-clenskych-prispevku
https://www.ckait.cz/placeni-clenskych-prispevku
https://www.ckait.cz/komora-kancelare
https://www.ckait.cz/komora-kancelare
https://www.ckait.cz/formulare
mailto:msmilkova@ckait.cz
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ZMĚNA ADRESY PODNIKÁNÍ 

Pokud měníte adresu podnikání, je nutné tuto informaci napsat ČKAIT Praha na 
adresu jkankova@ckait s přesnou adresou podnikání. ČKAIT Praha zajistí soulad mezi 
evidencí ČKAIT a informačním systémem ROS (registr osob). 

 VÝSTAVA  

STŘÍPKY HRADECKÉ ARCHITEKTURY LET MINULÝCH 

 V Hradeckém stavebním centru v lednu 2021 proběhla výstava dvou významných 
architektů Hradce Králové, Akad. arch. Jana Zídky a Ing. arch. Karla Schmieda st. pod 
názvem „Střípky hradecké architektury let minulých“.  

Výstava se přesunula na únor do budovy Magistrátu města Hradec Králové a v březnu 
a dubnu, pokud to situace dovolí, bude instalována v prostorách Knihovny města ve 
Wonkově ulici. Výstava představuje tvorbu obou architektů, autorů řady hradeckých staveb, 
které se nesmazatelně podepsaly na tváři města. Výstava je realizovaná s podporou 
Statutárního města Hradec Králové. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
 
 
 

       Ak. arch. Jan Zídka                                                              Ing. arch. Karel Schmied st. 
Autor Ing. arch. Lenka Zídková 

ZMĚNY VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU OD 1. LEDNA 2021 

Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která upravuje náležitosti vedení stavebního 
deníku. Podle této novely je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v 
elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu. Jak však zajistit v elektronické 
formě deníku otisk autorizačního razítka, které je v elektronické formě plánováno až od 1. 7. 
2023? Postup najdete ve stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Další podrobnosti viz odkaz Stavebni-denik_leden-2021.pdf a odkaz Jak autorizovat 
zápisy v elektronickém stavebním deníku? | Z+i (ckait.cz). 

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/zmeny-stavebniho-deniku-od-1-ledna-2021
http://www.ckait.cz/sites/default/files/2021-02/Stavebni-denik_leden-2021.pdf
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-06/jak-autorizovat-zapisy-v-elektronickem-stavebnim-deniku/
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-06/jak-autorizovat-zapisy-v-elektronickem-stavebnim-deniku/
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CELOSTÁTNÍ STAVBA ROKU 2021 OTEVŘELA PŘIHLÁŠKY JIŽ 
 29. ROČNÍKU CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství otevřela přihlášky již 29. ročníku tradiční 
prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se událo ve stavebnictví a 
architektuře. Vypisovateli jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň 
hlavním organizátorem soutěže, dále Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR. 

Přihlášky Stavby roku 2021 jsou otevřené do 10. června 2021. Přihlášky a podmínky 
soutěže najdete na www.stavbaroku.cz. 

Opět i v letošním ročníku odborná porota, ve spolupráci se sborem expertů, v rámci 
hodnocení navštíví všechny přihlášené stavby v České republice. Návštěvou všech 
přihlášených staveb se stala Stavba roku naprosto jedinečnou a výjimečnou soutěžní 
přehlídkou mezi soutěžemi celorepublikového formátu. Porota uděluje zpravidla dle počtu 
přihlášených cca 15 nominací na titul Stavba roku a cca pět titulů Stavba roku. Bude uděleno 
též několik zvláštních cen, včetně cen partnerů a Ceny veřejnosti, které zaštítilo Rádio 
BEAT. Odborná porota věnuje velkou pozornost, kromě celkového konceptu, významu, 
architektonického a stavebního řešení také použitým technologiím, technickému a 
materiálovému řešení, nejrůznějším specifickým parametrům i vlastní realizaci stavby, 
včetně provedení jednotlivých detailů. Zároveň s porotou všechny stavby navštíví s 
porotou opět i filmový štáb, který natočí filmové dokumenty jednotlivých přihlášených 
staveb, kterými budou stavby následně dále prezentovány. 

Stavba roku nemá kategorie, stejně jako v předešlých letech. 

Přihlásit je možné všechny realizované nové i rekonstruované stavby nejrůznějších 
typologií, realizace úprav veřejného prostoru, úpravy krajiny, a také inženýrské a dopravní 
stavby a všechna další specifická stavební díla dokončená a uvedená do provozu, nebo 
zkolaudovaná, nejpozději do konce května roku 2021, která zároveň nebyla do celostátní 
přehlídky Stavby roku dosud přihlášena a jsou realizovaná na území ČR, nebo i v zahraničí 
při dodržení a splnění soutěžních podmínek. V případě realizace v zahraničí musí být 
investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby, nebo její části, případně dodavatel 
materiálů nebo konstrukčního řešení z České republiky. 

Nominace budou slavnostně vyhlášeny na začátku září 2021 v Dopravní hale 
Národního technického muzea v Praze, forma bude zvolena s ohledem na aktuální 
epidemiologickou situaci, a slavnostní vyhlášení následně proběhne v říjnu 2021 v 
Betlémské kapli v Praze, včetně prezentace a představení oceněných netradiční formou, 
prostřednictvím unikátních filmových dokumentů a ve spolupráci s médii. Vedle ocenění 
Stavba roku 2021 se bude udělovat i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2021 a 
Urbanistický projekt roku 2021. 

V průběhu celého roku budou opět všechna přihlášená, nominovaná i oceněná díla 
Stavby roku k vidění na výstavách a dalších akcích, v rámci nejrůznějších příležitostí na 
různých místech, a to vždy s ohledem na aktuální situaci, také formou filmových dokumentů 
a virtuálních projekcí. 

Soutěži je tradičně udělena řada záštit významných institucí a také podpora mnoha 
odborných organizací. Hlavními partnery jsou i v roce 2021 BAUMIT a Českomoravský 
beton. 

Více o STAVBĚ ROKU na www.stavbaroku.cz. 

http://www.stavbaroku.cz/
http://www.stavbaroku.cz/
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Stavby budou po uzavření přihlášek zveřejněny na webu soutěže dle pořadí 
doručených přihlášek. 

Unikátní filmový dokument všech přihlášených v loňském ročníku STAVBA ROKU 
2020 najdete na YouTube kanále Stavba roku. 

BEZPLATNÝ PŘÍSTUP K TECHNICKÝM NORMÁM – ČASTÉ DOTAZY  

Odpovědi České agentury pro standardizaci na časté dotazy, které se týkají 
bezplatného přístupu k technickým normám. 

8.1.2021, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) 
https://www.stavebniklub.cz/?cid=525812&odkud=ENST&wa=WWW21E5%20ST&uid=CT03
495751&e=4692087&utm_source=ENST&utm_medium=enl&utm_campaign=ENST-2021-
02&utm_content=ENST-welcome&contract=E21356782&utm_content=ENST-
welcome&justlogged=1  

1. Od kdy se očekává, že agentura sjedná s ministerstvy přístup k závazným normám 
a ty se tak stanou přístupnými pro veřejnost. § 6c odst. 3. zákona č. 22/1997 Sb.?  
Dotčené ČSN bude Agentura zpřístupňovat postupně, podle toho, jak budou přicházet 
žádosti ze strany ministerstev. Agentura z dodaných seznamů bude vyjímat převzaté 
(nepůvodní) ČSN a jejich přehled bude posílat držitelům autorských práv k těmto ČSN (což 
jsou většinou evropské a/nebo mezinárodní normalizační organizace) na vědomí. Poté, co 
obdrží Agentura potvrzení, že informace byla na těchto místech přijata, vystaví ústřednímu 
správnímu orgánu výzvu k uhrazení poplatku za zpřístupnění ČSN. Po uhrazení poplatku 
budou ČSN technicky zpracovány a umístěny na portál Sponzorovaný přístup, který 
provozuje Agentura. Proces zpřístupňování, s ohledem na popsané administrativní kroky, tak 
může trvat několik měsíců.  

2. Bude pak přístup k závazným normám nějak omezen podle oborů činnosti, nebo 
budou veřejnosti postupně zpřístupněny všechny závazné normy?  
Přístup omezen nijak nebude. Zaregistrovaní uživatelé budou mít přístup ke všem 
zveřejněným ČSN. 

3. Jak budou normy zpřístupněny – v jakém prostředí? V ČSN on-line?  Jak rozsáhlá 
bude množnost s nimi nakládat (nahlížení, kopírování textu, tisk).    
 ČSN budou umístěny na portále Sponzorovaný přístup, který je funkční již od r. 2019. ČSN 
budou dostupné pouze pro čtení bez možnosti tisku. Kopírování textu nebude povoleno. 
Každý soubor ponese v záhlaví vodoznak s identifikačními údaji žadatele. Systém umožní 
zobrazení ČSN pouze z IP adres, kde zemí původu je Česká republika.  

4. Bude pro přístup potřeba nějaká registrace, žádost nebo něco jiného? Bude přístup 
jen pro odbornou veřejnost nebo pro širokou veřejnost bez profesních omezení?  
 Ano, pro přístup bude potřeba velmi jednoduchá registrace. Zaregistrovat se může kdokoliv 
bez omezení. 

5. Jak je to s nezávaznými normami? Slyšel jsem o nákupu skrze oborová sdružení, 
ale když můj obor žádné takové sdružení nemá, nebo alespoň takové, které by bylo 
schopno pro své členy přístup k normám nakoupit?    
 Žádné změny v oblasti distribuce nezávazných ČSN v krátkodobém horizontu neplánujeme, 
ani to s ohledem na znění novely zákona 22/1997 Sb. není možné. Stále tedy platí, že ČSN 
jsou distribuovány jako jednotlivé publikace nebo prostřednictvím služby ČSNonline.  

6. Která ministerstva a pro jaké oblasti budou normy zpřístupňovat? Konkrétně které 
ministerstvo umožní přístup k normám pro stavebnictví?  
V tuto chvíli máme informace o tom, že nechají zpřístupnit ČSN ve své gesci tato 
ministerstva: 

https://youtu.be/AmSvmfgUNuE
https://youtu.be/AmSvmfgUNuE
https://www.stavebniklub.cz/32/vyhledavani/#filters=source%3A%C4%8Cesk%C3%A1%20agentura%20pro%20standardizaci
http://www.agentura-cas.cz/
https://www.stavebniklub.cz/?cid=525812&odkud=ENST&wa=WWW21E5%20ST&uid=CT03495751&e=4692087&utm_source=ENST&utm_medium=enl&utm_campaign=ENST-2021-02&utm_content=ENST-welcome&contract=E21356782&utm_content=ENST-welcome&justlogged=1
https://www.stavebniklub.cz/?cid=525812&odkud=ENST&wa=WWW21E5%20ST&uid=CT03495751&e=4692087&utm_source=ENST&utm_medium=enl&utm_campaign=ENST-2021-02&utm_content=ENST-welcome&contract=E21356782&utm_content=ENST-welcome&justlogged=1
https://www.stavebniklub.cz/?cid=525812&odkud=ENST&wa=WWW21E5%20ST&uid=CT03495751&e=4692087&utm_source=ENST&utm_medium=enl&utm_campaign=ENST-2021-02&utm_content=ENST-welcome&contract=E21356782&utm_content=ENST-welcome&justlogged=1
https://www.stavebniklub.cz/?cid=525812&odkud=ENST&wa=WWW21E5%20ST&uid=CT03495751&e=4692087&utm_source=ENST&utm_medium=enl&utm_campaign=ENST-2021-02&utm_content=ENST-welcome&contract=E21356782&utm_content=ENST-welcome&justlogged=1
https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx
https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx
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Ministerstvo financí 
Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo životního prostředí 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo zemědělství 
Ministerstvo dopravy 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Oblast stavebnictví má ve své gesci především Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Informaci poskytla 

Ing. Hedviga Klepáčková 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Sokolská 15, 120 00 Praha 2 
 
Tel.: 00 420 227 090 116 
hklepackova@ckait.cz, www.ckait.cz 
 

ARCHIV WEBINÁŘŮ 

Po přihlášení do www.ckait.cz je k dispozici pro AO nová položka menu s názvem 
Archiv webinářů. Zde jsou publikovány odkazy na konkrétní webináře (se souhlasem 
přednášejícího). 

 

HRADEC KRÁLOVÉ SBÍRÁ PODNĚTY K DOPRAVĚ 

Město Hradec Králové vytvořilo názorovou mapu na stránkách www.hradecjede.cz. 
Využijte tedy této příležitosti a uveďte zde, co vás v Hradci trápí, co doporučujete, podněty 
nebo názory na cokoliv, co souvisí s dopravní infrastrukturou, hromadnou nebo individuální 
dopravou, zásobováním nebo parkováním, zkrátka s městskou mobilitou.  

Vaše podněty mohou pomoci při analýze problémů v oblasti dopravy. Pro odborníky, 
zejména odborníky autorizované v oblasti dopravy, je na stránkách www.hradecjede.cz 
připraven také formulář SWOT analýzy https://bit.ly/3ie7GfD   

Odbor rozvoje Magistrátu města Hradec Králové se na nás obrátil s prosbou o oslovení 
členů ČKAIT. Právě totiž začíná příprava analytické části prvního hradeckého Plánu mobility, 
strategického plánu opatření a investic v oblasti dopravy pro Hradec Králové.  

Na webu projektu hradecjede.cz kromě názorové mapy najdete i veškeré další 
informace týkající se Plánu mobility. Odborná i laická veřejnost může kdykoliv v průběhu 
tvorby plánu zasílat své připomínky a účastnit se veřejných projednání. I přes potíže, které 
přináší pandemie COVID-19, hradecká radnice počítá s konzultací s odbornou i laickou 
veřejností v každé fázi příprav plánu. Ať už formou setkání, nebo on-line. 

Podněty odborníků sdružených v naší komoře mohou takto do budoucna prospět především 
obyvatelům i návštěvníkům Hradce Králové. Vyplnění formuláře názorové mapy Plánu 
mobility není časově náročný úkol a rozhodně dává smysl. Názor vás, členů ČKAIT, by totiž 
měl být slyšet, Resp. vidět – v názorové mapě Plánu mobility 
https://www.hradecjede.cz/nazorova_mapa/. A názor odborníků na oblast dopravy i ve 
SWOT analýze https://bit.ly/3ie7GfD. 

Názorová mapa viz https://www.hradecjede.cz/nazorova_mapa/, webové stránky 
projektu viz https://www.hradecjede.cz/ . 

mailto:hklepackova@ckait.cz
http://www.ckait.cz/
http://www.ckait.cz/
http://www.hradecjede.cz/
http://www.hradecjede.cz/
https://bit.ly/3ie7GfD
file:///C:/Users/souckovai/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F0OOIBC7/hradecjede.cz
https://www.hradecjede.cz/nazorova_mapa/
https://bit.ly/3ie7GfD
https://www.hradecjede.cz/nazorova_mapa/
https://www.hradecjede.cz/


 

17 

  

 

V OK NOVĚ K PRODEJI 

Liniový zákon č. 416/2009 Sb. 

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 
2020  
Formát, počet stran: A5, vazba V2, 35 stran  
ISBN: 978-80-88265-27-6  
Cena AO  45 Kč 
Veřejnost 55 Kč 
Obsahem publikace je zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, který byl v prvotním znění přijat 
po dlouhé přípravě a složitém projednávání v Poslanecké 
sněmovně i v Senátu PČR v roce 2009. Zákon reagoval na 
specifika procesu přípravy dopravních i dalších 
infrastrukturních staveb. Jeho původní znění bylo poměrně 
subtilní a řešilo potřebu urychlení výstavby a procesu 
projednávání ve správním řízení a vyřízení majetkoprávních 

vztahů. Následnými novelizacemi byla působnost zákona rozšiřována o stavby vodní 
infrastruktury, energetické infrastruktury a nakonec i infrastruktury elektronických 
komunikací. Obsahově zákon postupně, zejména v posledních 4 letech, robustně nabýval na 
obsahu tak, že nyní působí zejména vedle stavebního zákona a zákona o vyvlastnění jako 
významná a poměrně komplexní speciální úprava pro vybrané infrastrukturní stavby. 
Poslední novelou byla proto do názvu tohoto zákona doplněna sjednocující slova „liniový 
zákon“. Publikace je určena zdarma pro autorizované osoby ve všech oborech. 

Vyzvednutí na jednotlivých oblastních kancelářích, nabídka 
platí do vyčerpání zásob. 

https://www.ic-
ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&tas
k=view&category_id=5&product_id=495&Itemid=1038 

Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách 

Autor: Zuzana Vyoralová  
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 2020 
    
Formát, počet stran: B5, 188 stran  
ISBN 978-80-88265-26-9  
Cena AO  220 Kč 
Veřejnost 260 Kč 

Publikace popisuje profese, které souvisejí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou 
funkčnost. Proto jsou neoddělitelnou součástí stavby a spolu s jejím architektonickým 
ztvárněním vytvářejí pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a 
instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost 
podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace 
jednotlivých profesí, způsob jejich vedení, ukládání, vzájemná součinnost a použití v rámci 
stavby vytváří nebo se minimálně podílí na celkovém stavu vnitřního prostředí a formuje 
celkovou energetickou bilanci objektu. Publikace, zaměřující se na zdravotní techniku 
(kanalizace, vodovod, plynovod) a komíny, přináší soubor základních pravidel platných při 

https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=495&Itemid=1038
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=495&Itemid=1038
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=495&Itemid=1038
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vytváření konceptu návrhu technických zařízení, kdy musíme zohlednit prostorové 
požadavky jednotlivých systémů. Publikace je určena zdarma pro autorizované osoby 
v oborech PS, TPS a TZS. Vyzvednutí na jednotlivých OK, nabídka platí do vyčerpání 
zásob. 

https://www.ic-
ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&pr
oduct_id=494&Itemid=1038 

 
Obce a města jako smluvní partneři 
Výkon profese a členství v zastupitelstvu 
Autor: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová 
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 
Formát, počet stran: 117 stran  
ISBN 978-80-88265-28-3  
Cena AO  220 Kč 
Veřejnost 260 Kč 
Publikace obsahuje základní informace o fungování 
samosprávy v obcích a městech. Je určena autorizovaným 
inženýrům a technikům ve výstavbě a všem, kteří přicházejí 
se samosprávou do kontaktu. Právní rámec fungování a 

rozhodování v obcích a městech je pro nezasvěcené složitý. Obzvláště ten, kdo vstupuje s 
obcí do smluvního vztahu, potřebuje vědět, s kým jednat, co kdo v obci rozhoduje a jak vůči 
ní postupovat. Je podstatné vědět, jaký proces musí předcházet uzavření smlouvy, kdo 
danou smlouvu, její změny a dodatky musí schvalovat. Je-li člen ČKAIT členem 
zastupitelstva, měl by vědět, zda pro svou obec může pracovat a za jakých podmínek. Znát 
oblast samosprávy a její vnitřní mechanismy je pro technické odborníky nejen důležité, ale i 
praktické.  Publikace je určena zdarma pro autorizované osoby, které pracují 
v samosprávách měst a obcí. Vyzvednutí na jednotlivých OK, nabídka platí do 
vyčerpání zásob. 

https://www.ic-
ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&pr
oduct_id=496&Itemid=1038 

 

UPOZORNĚNÍ NA WEBINÁŘE POŘÁDANÉ 
 OBLASTNÍMI KANCELÁŘEMI ČKAIT 

SOUHRNNÉ INFORMACE O AKCÍCH POŘÁDANÝCH ČKAIT 

Termínova listina | ČKAIT (ckait.cz) 

 

INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU OD 1. 3. DO 28. 3. 2021 

Kolegyně a kolegové, 

ve věci nouzového stavu zaměřte svoji pozornost na stránky Služby · Covid Portál 
(gov.cz). 

Z popsaného vyplývá 
➢ projektovat a obdobné činnosti lze provádět bez omezení, 

https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=494&Itemid=1038
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=494&Itemid=1038
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=494&Itemid=1038
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=496&Itemid=1038
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=496&Itemid=1038
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_id=496&Itemid=1038
https://www.ckait.cz/terminova-listina
https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/sluzby
https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/sluzby
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➢ stavět a opravovat stavby lze bez omezení, 
➢ nelze zvát zákazníky do provozoven k jednání apod. 
➢ je nutno zajistit hygienická opatření jak pro zaměstnance, tak pro další osoby (OSVČ), 

které spolupracují, ale lépe omezit všechny osobní kontakty, v nezbytných případech 
kontaktů zajistit všechna hygienická opatření! 

Další informace jsou na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-26 (resp. 
novější) a v denních informacích, prioritní informace - životní situace 
jsou https://covid.gov.cz/. 

Uvedený výklad byl potvrzen informačním portálem MPO ČR. 

 Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT 

SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2021 

 

8. 2. 2021 byla vyhlášena soutěž Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021. 
Propozice budou uveřejněny ve Zpravodaji 2/2021. Podrobnosti viz odkaz Vyhlášení 
soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021 | ČKAIT (ckait.cz). 

 

TITUL STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020 ZÍSKALA 
ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ 
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Klub stavařů Královéhradeckého kraje 

šéfredaktor, grafická úprava, příjem článků 
Miroslava Dolanová 
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Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz, cssihk@hsc.cz, 
495406590, 724035703 

Redakční rada 
Výbor ČSSI a ČKAIT 
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https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-26
https://covid.gov.cz/
https://www.ckait.cz/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2021
https://www.ckait.cz/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2021
mailto:ckaithk@hsc.cz
mailto:cssihk@hsc.cz
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. FRANTIŠEK ŠTILEC 

Čestný člen ČSSI a člen ČKAIT Hradec Králové 

Zemřel 6. ledna 2021 ve věku 92 let 

 

ING. JOSEF HAUCK 

Člen ČSSI a člen ČKAIT Hradec Králové 

Zemřel 17. ledna 2021 ve věku nedožitých 70 let 

 


