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P O Z V Á N K A  
 

 

Valné hromady ČKAIT – oblast Praha a Středočeský kraj, která se koná v úterý 

dne 15. 1. 2019 od 15.00 hodin 

v Kongresovém centru Praha – 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle, vchod č.4, šatna v přízemí,  
                                                   3. patro – Jižní sál 

Prezence účastníků od 14.00 hod. 

Program: 1.   Zahájení, uvítání hostů 
2.   Volba komisí – mandátová, návrhová a volební 
3. Zpráva o činnosti oblasti v roce 2018 
4. Návrh plánu činnosti výboru oblasti na rok 2019 
5. Informace předsedy ČKAIT  
6. Vystoupení hostů 
7. Zpráva dozorčí rady regionu 
8. Diskuse k předneseným zprávám 
9. Zpráva mandátové komise 
10. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů 
11. Zpráva volební komise 
12. Diskuze 
13. Usnesení Valné hromady 
14. Závěr 
 

Předpokládaný konec zasedání cca v 19.00 hodin. 
Na Valné hromadě bude příležitost koupit odborné publikace IC ČKAIT, s.r.o., s výraznou slevou. 

 
Výbor předkládá podle Volebního a jednacího řádu ČKAIT následující návrhy do usnesení: 
 

A. Oblast Praha žádá shromáždění delegátů, aby uložilo představenstvu upravit Soutěžní řád 
ČKAIT o návrh a předložit jej na shromáždění delegátů (SD) 2020, který v současné době 
vylučuje podle §1 odst. soutěže a podle § 143 zákona č. 134/2016 Sb. tedy i soutěže 
v oblasti stavebních, technických a inspekčních služeb. Nyní tento řád vylučuje veškeré 
soutěže v oblasti činnosti našich členů, čímž naše členy poškozuje. 

B. Oblast Praha žádá shromáždění delegátů o pozastavení účinnosti „Standardů výkonů a 
dokumentace“, které jsou v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

C. Oblast Praha žádá shromáždění delegátů, aby uložilo představenstvu upravit Volební řád a 
předložit jej na SD 2020 tak, aby byla zajištěna cirkulace osob v představenstvu s povinnou 
rotací a omezení maximálního věku členů představenstva.  
 
 

D. Oblast Praha žádá shromáždění delegátů, aby projednalo aktivní účast při tvorbě a 
připomínkování ČSN, vytvořilo technické a personální podmínky při tvorbě zejména norem 
pro návrh a použití výrobků ve stavbách již na úrovni přípravy norem a technických 
dokumentů. 
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E. Oblast Praha žádá shromáždění delegátů, aby zaúkolovalo představenstvo připravit 
směrnici k řešení různých odborných názorů našich členů zejména pro stavební úřady, 
orgány státní správy i stavebníky, tedy rozhodčí systém k odborným, nikoliv právním 
otázkám, resp. určení jmenovací autority rozhodců (appointing authority). 
 
 

F. Oblast Praha žádá shromáždění delegátů, aby zaúkolovalo představenstvo připravit Řád 
celoživotního vzdělávání tak, aby podmínky byly jednoznačné a systém vzdělávání 
prověřoval znalosti členů. Dále zajistit systém E-learning zejména v oblasti práva, vést 
průběžnou elektronickou evidenci kreditů, umožnit i další formy vzdělávání. Na každou akci 
vzdělávání by měl být odpovědný konzultant z řad členů ČKAIT s jistou erudicí. 
 

G. Oblast Praha žádá shromáždění delegátů, aby rozhodlo o zajištění celoroční mediální 
podpory činnosti komory odbornou firmou. 

 
  
 
 
 
 
 
                                                                                       

                                                                              Ing. Ladislav Bukovský 
                                                                                 předseda oblasti Praha 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V lednu 2019 bude na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k platbě členského poplatku na Vaši osobní 
e-mailovou adresu. Termín zaplacení (do 31. 3. 2019) a číslo účtu zůstávají stejné. Variabilní symbol bude nově 
složen z 9 čísel – 19 a sedmimístné členské číslo (např. 190000000). Informace bude na úřední desce webu 
ČKAIT. Zkontrolujte si v seznamu autorizovaných osob, zda Vámi nahlášená e-mailová i doručovací adresa je 
platná. 
 


