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ZPRÁVA 

o činnosti výboru a OK ČKAIT Pardubice za rok 2011 

19. řádná valná hromada, 16.1.2012 

 

1) Úvod – činnosti AO 

Vážení přítomní, 

Protože je tato valná hromada volební, chtěl bych Vás ještě jednou přivítat za celý stávající výbor 
oblasti. Jsou to již tři roky, co zastávám funkci přednosty, od loňského shromáždění delegátů funkci 
předsedy oblastního výboru. Dnešní tajnou volbou si zvolíme nový výbor oblasti a tento nový výbor si 
zvolí na svém prvním zasedání svého nového předsedu a místopředsedu. Loňské shromáždění 
delegátů schválilo nové základní řády komory, a proto dnešní volby proběhnou již podle nich. Oproti 
minulým volbám je na kandidátce do výboru uvedeno o 30 % více kandidátů, to je u nás o dva členy 
více (to proto, aby bylo z čeho vybírat). Každý volební lístek tedy musí být upraven – jinak bude 
neplatný. Úprava spočívá ve ŠKRTNUTÍ minimálně dvou kandidátů. 

    A nyní již k činnosti výboru oblastní kanceláře a grémia garantů jednotlivých autorizačních oborů 
pardubické oblasti Komory, který byl i v minulém roce určován rámcem platných předpisů, usnesením 
jednotlivých orgánů Komory včetně naší minulé valné hromady, a rovněž zásadními událostmi v naší 
společnosti, které ovlivňují naši činnost. Intenzivně jsme se zabývali názory a požadavky našich členů, 
které jsme během jara a podzimu zjišťovali společně s kolegy Ing. Buršou a Ing. Novotným při 
pohovorech v rámci kontrol deníků autorizovaných osob. Při pohovorech s autorizovanými osobami 
nás zajímaly hlavní problémy v jejich činnosti a připomínky, postřehy a návrhy k činnosti naší OK. 
Nejfrekventovanější byly signalizace následujících problémů: 

1) úbytek objemu zakázek veřejných i soukromých investorů, a to jak v oblasti pozemního tak 
inženýrského stavitelství; 

2) vydávání nezkoordinovaných, a někdy i protichůdných právních předpisů a norem, velmi rozdílná 
úroveň jednotlivých stavebních úřadů, se kterými naše autorizované osoby přichází do styku; 

3) tlak investorů na minimalizaci cen, a to jak projektových, tak stavebních prací, z toho vyplývá 
nesmyslné nabízení dumpingových cen některými autorizovanými osobami, které poškodí 
v konečném důsledku celou naši profesi. 

Výsledkem zmíněných pohovorů je podrobné zmapování problémů a požadavků autorizovaných 
osob v Pardubickém kraji.  

Vyskytly se již i stížnosti ze strany Státního fondu životního prostředí v rámci akce Zelená 
úsporám.  

 

2)  Nyní bych se rád krátce věnoval situaci v oblasti stavebnictví.  

    Neméně důležitá pro naši činnost je celková situace resortu stavebnictví jako ekonomického 
subjektu a specifikace jeho hlavních problémů.  
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     Ekonomická krize zdá se nekončí a náznaky oživení jsou v nedohlednu. Segment stavebnictví je 
dle statistických dat na tom snad nejhůře. Zde je vidět veliký propad ve všech oblastech stavebnictví, a 
to i těch, které jsou financovány z evropských fondů a veřejné rozpočty zajišťují pouze 
spolufinancování. Celou situaci umocňuje i to, že ubývá i projekční práce, a tudíž až budou finance, 
nebude možno zakázky realizovat, protože nebudou vyprojektované. A to nemluvím o časově 
náročném, až nepředvídatelném průběhu veřejnoprávních projednání v rámci územního a stavebního 
řízení.  

 

3) Pokud jde o běžnou činnost výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Pardubice    

    v roce 2011, 

odehrává se zejména v těchto okruzích: 

- Autorizační proces 

- Celoživotní vzdělávání  

- Informační činnost 

    Pokud se týká autorizačních procesů, k 31.12.2011 jsme registrovali v Komoře 28 883 
autorizovaných osob, a v naší Oblastní kanceláři 990 autorizovaných osob, které jsou držiteli 1133 
autorizací. Během minulého roku nám tedy přibylo navíc 31 autorizovaných osob. Z tohoto lze 
odhadovat, že již v letošním roce přivítáme tisícího člena naší Oblastní kanceláře. Jsme čtvrtou 
nejmenší oblastí v rámci Komory. Celkem jsme v roce 2011 zaevidovali 53 žádostí o udělení 
autorizace, z toho 13 osob čeká na pozvání k autorizačním zkouškám, 9 osob neuspělo u autorizačních 
zkoušek. 

Celoživotní vzdělávání je důležitou součástí života autorizovaných osob. Každá autorizovaná 
osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své 
činnosti. Z tohoto požadavku autorizačního zákona vyplývá i náš systém celoživotního vzdělávání, 
který v Pardubickém kraji zajišťuje zejména naše Oblastní kancelář. 

Naše Oblastní kancelář spatřuje v zajištění celoživotního vzdělávání v podobě seminářů, 
přednášek, prezentací, exkurzí a zájezdů těžiště své současné činnosti. Všechny naše akce jsou plně 
v naší režii, nepověřujeme tím nikoho jiného. Za loňský rok jsme uspořádali 15 akcí – z toho 9 
seminářů s 401 účastníkem, 2 exkurze, kterých se zúčastnilo 35 osob a 4 prezentace. Celkem se našich 
akcí tedy zúčastnilo 436 osob. Dále nám naše sousedská oblastní kancelář Hradec Králové nabídla 
účast  na zájezdu do Vídně na stavbu železničního nádraží, kterou využili i naši členové.  

Plán odborných akcí pro první polovinu letošního roku jste dostali v zásilce s pozvánkou na 
dnešní valnou hromadu spolu s komorovým časopisem Z+i č. 4/2010, proto je zde nebudu již uvádět.  

Zde bych Vás chtěl speciálně pozvat na Dopravní konferenci, kterou uspořádáme za podpory 
představenstva ČKAIT a Univerzity Pardubice – dopravní fakulty Jana Pernera dne 6. září 2012 v 
předvečer Silničního veletrhu Pardubice. Konference bude za účasti nejvyšších představitelů MD, 
ŘVC, SFDI, SprávyŽDC a EastBohemianAirport včetně odborníků na dopravní stavitelství. 

V letošním roce probíhá již čtvrtý běh celoživotního vzdělávání pro léta 2010–2012. Již do 
31.3.2010 se měli zájemci z řad autorizovaných osob přihlásit v naší oblastní kanceláři k účasti, což 
učinilo pouze velmi málo z Vás. 
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Okruh informační činnosti naší oblastní kanceláře je rovněž důležitý. Hlavním zdrojem 
informací v naší době je internet, na kterém zveřejňujeme veškeré informace pro naše členy. Dále pak 
pro všechny členy ČKAIT vydává středisko informací ČKAIT celou řadu různých anotací a 
distribuuje řadu odborných časopisů a publikací. Na naší Oblastní  kanceláři podobně jako na dalších 
funguje prodej a zápůjčka různých publikací, odborných časopisů i jiných periodik a zároveň 
neomezený přístup k normám na portálu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví včetně zápůjčky jejich tištěných verzí. Tyto naše služby jsou ze strany  autorizovaných 
osob zatím velmi málo využívány, a slouží tak zejména pro vedení Komory a pro žadatele o 
autorizaci. Dalším oceňovaným pomocníkem pro nás je profesní a informační systém PROFESIS, 
který je průběžně inovován a od 1.1.2012 již běží na internetu jeho on-line verze, která zajistí vždy 
plnou aktuálnost. Přístup k němu je autorizován a pro každou autorizovanou osobu je zdarma. 
Přihlašovací jméno a heslo jste obdrželi vytištěnou na obalu poslední DVD verze profesisu. 

V loňském roce jsme jako hlavní organizátoři spolu s Pardubickým krajem a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR uspořádali již pátý ročník soutěže „Stavba roku 2011 v Pardubickém 
kraji“. V tomto ročníku byl ale minimální zájem ze strany přihlašovatelů staveb. Odborná porota tudíž 
hodnitila pouze 6 staveb ve dvou kategoriích. Oficiální výsledky byly slavnostně vyhlášeny 15. září 
2011 v zasedací síni rekonstruovaných prostor pardubického kraje – budovy Reálky za účasti 
nejvyšších představitelů Pardubického kraje a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Na 
závěrečném zasedání poroty bylo domluveno, že další v pořadí již šestý ročník se bude konat až v roce 
2013. 

 

4) Ekonomická zpráva 

Další částí zprávy je i informace o hospodaření naší OK za rok 2011.  

Hospodářská činnost naší OK se i v roce 2011 řídila platnými ekonomickými pravidly. 
Hospodaříme s finančními prostředky, které dostáváme v podobě limitů od Kanceláře Komory a 
samozřejmě s těmi, které sami získáme na vložných neautorizovaných osobna za jednotlivé semináře. 

   Příjmy za rok 2011 se skládaly 

 - z limitu režie OK                                  772 000,- 

 - z limitu odborné činnosti                     326 000,- 

 - celkový limit tedy činil                    1 098 000,- 

 

Výdaje za rok 2011 

      Pokud se týká výdajů, uvedené limity jsme dodrželi a drobný přebytek hospodaření zůstává 
Kanceláři Komory. V rámci limitu odborné činnosti jsme vyčerpali 326.000,- Kč, v rámci režie 
772.000,- Kč. Celkem  jsme tedy hospodařili s vyrovnaným rozpočtem. 

    Kontrola účetnictví je prováděna  průběžně při předávání dokladů účetní firmě Komory a před 
Valnou hromadou namátkovou kontrolou členem dozorčí rady Komory ing. Klazarem. 

    Příspěvky členů pro rok 2012 zůstávají stejné jako v roce 2011, a je nutné je uhradit na základě 
zaslané složenky nejpozději do 31.03.2012. 
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5) Závěr  

    Na závěr mého dnešního vystoupení mi dovolte popřát Vám ve Vaší činnosti v současné nelehké 
době, hodně pracovních úspěchů, všechny faktury a mzdy včas a v plné výši proplacené, a hodně štěstí 
a odvahy při získávání nových zakázek. 

    Zároveň při této příležitosti bych ještě rád poděkoval všem členům stávajícího výboru i grémia 
garantů autorizačních oborů, zvláště pak tajemnici Oblastní kanceláře paní Michaele Brožkové, kteří 
mi pomáhali při zajišťování chodu naší kanceláře v Pardubicích. 

    Děkuji Vám za pozornost. 

 

 

    Ing. Radim Loukota 


