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Usnesení Valné hromady oblasti Praha 2020 
Datum a začátek jednání:  14. leden 2020, 15.00 hodin 

Místo konání:  Jižní sál Kongresového centra Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 

Nusle 

Přítomní:  336 přítomných, 336 oprávněných hlasovat (viz prezenční 

listiny), originály uloženy v Kanceláři ČKAIT Praha.  

 

Valná hromada svolána písemnou pozvánkou rozeslanou dne 16. prosince 2019, tedy 29 dnů 

před jejím konáním; 925 ks poštou a 9 463 ks elektronicky – dohromady 10 388 ks, což 

odpovídá 10 134 řádných členů a 254 usazených členů v oblasti Praha a Středočeský kraj. 

Přítomno 336 řádných členů – viz prezenční listina (v archivu Komory). 

Bude jednáno v souladu s § 7, odst. 1b a odst.2 – tedy vždy uveden počet hlasujících. 

 

 

A. Valná hromada schvaluje:  

1. Program valné hromady dle přiložené pozvánky (hlasovalo 261, pro 180, proti 0, 

zdržel 81) 

2. Složení komisí – hlasováno aklamací – bez zdržení a bez hlasů proti 

Volební:  Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, PhD, Ing. Vladimíra Špačková  

Mandátová:  Ing. Jan Bořek, Ing. Libor Pokorný, Bc. Petr Šmejkal 

Návrhová:  Ing. Jan L. Bedrníček, Ing. Jaroslav Synek, PhD, Ing. Marie Večeřová 

3. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha a Středočeský kraj za rok 2019 přednesenou na 

této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha, Ing. Ladislavem 

Bukovským. (schváleno v rámci „Usnesení VH“ – hlasovalo 97, pro 94, proti 1, zdržel 

2) 

4. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2020 přednesený na této VH místopředsedou 

výboru oblasti Ing. Milanem Komínkem (schváleno v rámci „Usnesení VH“ – 

hlasovalo 97, pro 94, proti 1, zdržel 2) 

5. Doplnění náhradníků na SD o prof. Ing. Hrdličku a prof. Ing. Kabele (schváleno 

v rámci „Usnesení VH“ – hlasovalo 105, pro 90, proti 1, zdržel 14) 

B. Valná hromada se usnesla, a ukládá delegátům oblasti na Shromáždění delegátů 

Komory 28. 3. 2020 aby: 

seznámili delegáty SD ostatních oblastí Komory a prosazovali k přijetí následující 

záležitosti (náměty): 

1. Připravit a zpracovat Standard kontroly kvality projektové dokumentace 

ČKAIT jako podklad pro kontrolu a schvalování projektové dokumentace (dále jen 

PD) (hlasovalo 249, pro 150, proti 67, zdržel 32)  

2. Zajistit úpravou volebního a jednacího řádu Komory rovné postavení kandidátů 

na funkce (hlasovalo 201, pro 126, proti 8, zdržel 67) 



 Stránka 2 z 3 

 

3. Zpracovat Metodický návrh vysvětlující zákonné povinnosti AO a možné 

konkrétní dopady (rizika) za prokázané neplnění povinností vyplývajících z právních 

předpisů (především z ObčZ, StaZ, AutZ) ve vztahu k pojištění AO (hlasovalo 197, 

pro 182, proti 2, zdržel 13) 

4. Prosadit, aby národní přílohy EN byly normativní (hlasovalo 176, pro 163, proti 1, 

zdržel 12) 

5. Přijmout návrh Strategického plánu Komory v oblastech: 

a. Komunikace: Významně zlepšit práci Komory v oblasti PR - zřídit samostatné 

PR oddělení Komory, podrobně definovat jeho náplň činnosti a cíle, jichž má 

dosáhnout. Maximálně rozšířit a plně využívat portfolio komunikace a 

komunikačních kanálů vůči členům, veřejnosti i příslušným orgánům státní 

správy.   

b. Kvalita, odbornost a profesionalita: Ve spolupráci s ČKA komplexně řešit 

postavení a odpovědnost autorizovaných osob ve vztahu k chystaným změnám 

stavebního a autorizačního zákona, především z pohledu zajištění veřejného 

zájmu (základních požadavků na stavby), vzájemného postavení autorizovaných 

osob (architekti vs. inženýři) nebo rozsahu jednotlivých autorizačních oborů a 

specializací při zpracování PD. 

c. Prestiž: Aktivně budovat prestiž Komory ve všech oblastech působení i veřejném 

prostoru, a realizovat kroky k jejímu dalšímu zvyšování 

Výsledek (hlasovalo 235, pro 181, proti 19, zdrželo se 35)  

C. Ukládá Výboru oblasti: 

Neprodleně zřídit komisi k zajištění relevantních vyjádření AO k havárii nosníků 

tělocvičny v České Třebové s možností jejího dalšího využití, resp. následného působení 

v podobných případech – (hlasovalo 197, 182 pro, proti 2, zdržel 13)  

D. Valná hromada zvolila: 

Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 28. 3. 2020, v počtu 

63 delegátů a 12 náhradníků. Jmenné složení je uvedeno v zápise volební komise 

(hlasovalo 160, 152 pro, proti 0, zdržel 8) 

E. Valná hromada bere na vědomí: 

1. Informaci předsedy oblast Praha o činnosti oblasti Praha a střední Čechy v roce 2019 a 

plán práce na rok 2020. 

2. Zprávu dozorčí rady regionu přednesenou na této VH prof. Ing. Hrdličkou, CSc. 

F. Valná hromada oblasti Praha vyzývá vrcholné orgány Komory (Př, StS, DR) : 

Aby se příslušné a odpovědné orgány ČKAIT neprodleně zabývaly etickou stránkou 

chování AO – členů Komory, zejména v případě havárie střešních vazníků haly 

tělocvičny v České Třebové. (hlasovalo 197, 182 pro, proti 2, zdržel 13) 

G. Valná hromada zmocňuje předsedu oblasti k: 

Případnému potřebnému výběru kandidátů z řad náhradníků za omluvené zvolené 

delegáty na SD Komory dne 28. 3. 2020 (hlasovalo 160, 152 pro, proti 0, zdržel 8) 
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Schváleno v 19.22 hodin přítomnými členy oblasti Praha takto: 94 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 

 

Zapsala: návrhová komise ve složení: Ing. J. L. Bedrníček, Ing. J. Synek, Ing. M. Večeřová   

 

 

Schválil: Ing. J. Bedrníček, předseda návrhové komise VH 2020 

 

 

Ing. Olgerd Pukl, předseda volební komise VH 2020 


