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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTI Praha v roce 2017 

oblastní kancelář ČKAIT Praha 2 Sokolská 15, e-mail: praha@ckait.cz 

 

Zprávu podává výbor oblasti ČKAIT Praha, zastoupený předsedou Ing. Ladislavem 

Bukovským. 

 

Pozvánky na valnou hromadu dne 16. 1. 2018 byly rozeslány v řádném termínu a 

pozváni byli všichni členové oblasti s platnou autorizací. 

Zpráva podává přehled o činnostech oblasti ČKAIT Praha v roce 2017, které 

navazovaly na tradiční postavení ČKAIT v oblasti Praha a byly rozšířeny o úkoly 

uložené valnou hromadou 10. ledna 2017. 

Prioritami souhrnu výkonů oblasti jsou podpora členů Komory při výkonu vybraných 

činností ve stavební profesi, upevňování povědomí o činnostech a poslání Komory a 

spolupráce se středními odbornými středními školami a Fakultou stavební ČVUT k šíření 

zájmu o profesi mezi studenty. 

 

Shromáždění delegátů ČKAIT 25. března 2017 

Za oblast Praha se zúčastnilo 61 delegátů. Delegáti poskytovali podklady a 

spolupracovali na formulaci usnesení. Člen pražské oblasti Ing. Václav Mach obdržel 

medaili za dlouholetou činnost pro ČKAIT. 

 

Celoživotní vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT 

V roce 2016 začal VI. běh celoživotního vzdělávání. Informace o všech akcích 

zařazených do programu jsou uveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách 

ČKAIT v databázi StavEduk a informace jsou zasílány členům oblasti e-mailem. Pozvánky 

na exkurze a akce pořádané ve spolupráci s ČSSI jsou umísťovány na webu ČKAIT v 

informacích oblasti Praha a v termínové listině oblasti. Některé semináře se konají i jako 

webináře, které umožňují sledovat přednášky na internetu, případně některé lze dodatečně 

prohlédnout pořízený záznam na webu PROFESIS. Přehled seminářů pořádaných OK 

Praha je v příloze 3 a přehled exkurzí v příloze 4. 

 

Pořadatel seminářů Počet 

seminářů/webinářů 

Počet 

účastníků/ 

účastníků 

webinářů 

Ø účast na 

semináři 

včetně 

webinářů  

OK Praha  39/8 2127/515         68 

Středisko vzdělávání a 

informací 

18/1 1058/37         61 

ČSSI   5 154         31 
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Celkem            62/9   3339/552         53 

 

Pořadatel exkurse Počet exkursí Počet 

účastníků 

Ø účast na 

exkursi  

OK Praha  4 114         28 

ČSSI 2   64         32 

Celkem 6 178         30 

 

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků, 
politická a společenská prezentace ČKAIT Praha 

Do 14. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory 2017 bylo přihlášeno 5 prací 

z Prahy a Středočeského kraje. Přihlašovateli inženýrského návrhu jsou Ing. Olga Pavlišová 

z Povodí Vltavy, státní podnik, Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. z firmy RECOC, spol. s r.o., 

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. z firmy NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Ing. Jindřich Beran 

z firmy EXCON, a.s., a Ing. Miloslav Lukeš z firmy EXCON, a.s. Vážíme si činnosti 

našich autorizovaných inženýrů a techniků, kteří svojí prací úspěšně reprezentují ČKAIT. 

Jejich díla vstupují do povědomí veřejnosti a pomáhají vytvořit profesní obraz o činnosti 

Komory. 

 

Činnost členů v odborných komisích ČKAIT 

Členové oblasti Praha se podílí na činnosti všech aktivů a profesních skupin 

(komisí), z naší oblasti vedou aktivy:  

Pozemní stavby   Ing Pavel Štěpán 

Statika, mosty a diagnostika staveb Ing. Michal Drahorád, Ph.D. 

Požární bezpečnost staveb  Ing. Vladimíra Špačková 

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,     

Stavby pro plnění funkcí lesa   Ing. Adam Vokurka, Ph.D. 

Energetická náročnost a auditorství prof. Ing. Karel Kabele, CSc,   

     Ing, Jaroslav Šafránek 

Technická komise   Ing. Ladislav Bukovský 

 

Spolupráce oblasti Praha při vydávání časopisů Zprávy a 
informace ČKAIT, Stavebnictví, Inženýrská komora a Energeticky 
soběstačné budovy 

Členové oblasti přispívali svými články výše uvedených výše uvedených časopisů. 

Člen pražské oblasti Ing. Michael Trnka, CSc. st. je předsedou redakční rady časopisu 

Stavebnictví. 
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Spolupráce s Českým svazem stavebních inženýrů 

Hlavní směrem spolupráce je pořádání odborných seminářů a exkurzí a spolupráce 

při organizaci seminářů a exkurzí pro studenty středních a vysokých škol. Výbor upozadil 

spolupráci při kulturních akcích. 

 

Spolupráce se středními školami 

Výbor oblasti založil spolupráci s oblastní pobočkou Praha se středními stavebními 

průmyslovými školami v Dušní (Praha), v Kladně a v Kolíně, na základě spolupráce s 

OP ČSSI i s PSŠS Gočárova (Praha). Ing. M. Novotný, Ph.D. přednášel na SPŠJG. 

 

Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Střč. kraje a IZS a 
HZS hl. m. Prahy 

Vybraní členové oblasti s příslušnou autorizací jsou na seznamech, ze kterých 

vybírá operační důstojník při řešení havarijních stavů. 

Připravili jsme ve spolupráci s HZS Stč. Kraje návrh nové smlouvy o spolupráci, 

dosud nebyla uzavřena.  

Nepodařilo se nám uzavřít smlouvu o spolupráci s IZS Magistrátu hl m. Prahy, 

spolupráce s HZS hl. m. Prahy však úspěšně funguje. 

 

Spolupráce s Českou asociací konzultačních inženýrů 

Spolupráce s Českou asociací konzultačních inženýrů CACE na tématech 

společného zájmu, jako je např. "spravedlivé oceňování inteligentních služeb". 

 

Spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy 

Ing. Milan Komínek byl jmenován do gremiální rady IPR, čímž nastává po mnoha 

letech spolupráce s touto institucí a je možno lépe přenést myšlenky ČKAIT do diskusí 

IPR. 

Členové oblasti 

K prosinci 2017 má oblast Praha 9 891 členů. Z hlediska počtu členů je největší 

oblastí v ČR. Celkový počet členů ČKAIT činí 31 088. Zastoupení členů oblasti v 

autorizačních oborech vyjadřuje Příloha 1. Nově autorizovaní členové v roce 2017 jsou po 

oborech uvedeni v Příloze 2. 
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Kancelář Komory v Praze má k dispozici v současné době 8 847 e-mailových adres 

členů oblasti Praha, tj. od 89,4 % členů a 387 identifikátorů datových schránek členů 

oblasti. Děkujeme těm, kteří reagovali na výzvu a e-mailové adresy a identifikátory 

schránek fyzické osoby doplnili. Současně prosíme všechny naše členy, aby nám své 

osobní elektronické adresy nahlásili, případně je aktualizovali pro možnost rychlého a 

operativního styku.  

Pro bližší kontakt členů s výborem oblasti se již tradičně uskutečnila dvě výjezdní 

zasedání výboru do Rakovníka a do Nymburka, kde kromě informování členů z příslušného 

okresu byli seznámeni zejména s problémy dodržování stavebního řádu, změnami 

stavebního zákona, úpravami panelových staveb, nedostatky hydroizolací a častými vadami 

projektové dokumentace. 

Výbor organizoval setkání funkcionářů oblasti od počátku činnosti jako akci       

k 25. výročí ČKAIT v Arcibiskupském paláci. 

Vyhodnocení úkolů výboru oblasti z usnesení valné hromady 
2017 

1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2017  

– výbor průběžně řešil plán činnosti na rok 2017, jak uvedeno výše) 

2. Iniciovat jednání o možnosti vedení deníku AO i v elektronické formě jako 1 z variant 

(buď elektronická nebo písemná)  

- Ing. L. Bukovský tento návrh přednesl na schůzi předsedů. Návrh bude upřesněn a 

předložen na Shromáždění delegátů 2018 jako změna Profesního a etického řádu a 

změna pravidel pro vedení deníku 

3. Sledovat zachování možnosti plateb publikací a služeb v hotovosti  

- Byla projednána možnost plateb v hotovosti prostřednictvím Informačního centra 

ČKAIT s. r. o. na smluvním základě. 

4. Vytvořit organizační opatření pro sledování ekonomiky oblasti Praha  

- ekonomika oblasti je vyhodnocována čtvrtletně 

5. Iniciovat jednání nad rozpracovaným Územním plánem hl. m. Prahy včetně řešení 

podzemí  

- byla projednána možnost řešení podzemí, byl požádán MHMP, v současné době nemá 

IPR kapacity na takové řešení. 

6. Pokračovat v iniciaci změny obsahu webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, 

upravit vyhledávání, řadit informace dle data vzniku, zajistit neveřejnou oblast webu 

- předseda se účastní pracovní skupiny k webu komory, byla vypsána veřejná soutěž na 

tvůrce, neúspěšně, přihlásil se jeden zájemce, bude vypsána soutěž nová, zajišťuje 

středisko IT 

 

Obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 
na stavby v hl. m. Praze (PSP)  

Trvá nekompatibilita pražských předpisů s předpisy celostátními. Odůvodnění, že 

tzv. pražské stavební předpisy urychlí výstavbu v Praze se nepotvrdila, skutečnost vypadá 

spíše obráceně, že po jejich účinnosti se výstavba omezuje. Požádali jsme opakovaně 
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ředitele IPR Mgr. O. Boháče o vysvětlení technických požadavků na stavby v rámci PSP, 

ten nám sdělil, že mohou zajistit pouze standardní školení, tedy zejména územní část a 

omezeně technické požadavky. Výbor hledá cesty, jak vysvětlení zajistit. 

IPR publikoval návrh metropolitního plánu, který není zpracován v podrobnosti 

územního plánu. 

Výbor doporučuje všem členům, aby se seznámili s návrhem tzv. metropolitního 

plánu a uplatnili připomínky. 

 

Hospodaření oblasti ČKAIT Praha v roce 2017  

Hospodaření oblasti je vymezeno limity stanovenými celkovým rozpočtem Komory 

pro rok 2017, schváleným Shromážděním delegátů ČKAIT v březnu 2017. Výsledky 

hospodaření za rok 2017 jsou ještě neúplné, protože v době uzávěrky tohoto textu byly 

známy výsledky za období leden až listopad roku 2017 uvedené v příloze 5. Z těchto 

neúplných výsledků hospodaření lze však předpokládat, že pražská oblast dodrží limit 

nákladů stanovený rozpočtem ČKAIT pro rok 2017. 

 

Návrh hospodaření oblasti ČKAIT Praha pro rok 2018 

Pro rok 2018 má ČKAIT připraven návrh rozpočtu, který bude předložen na 

Shromáždění delegátů k projednání a schválení. Pro jednotlivé oblasti ČKAIT jsou 

stanoveny limity výdajů, dělené na režijní výdaje a výdaje na odborné činnosti. Přesto má 

naše oblast nejnižší náklady na osobu z celé ČKAIT. 

Režijní náklady + mzdy ............................ 1 531 507,- Kč 

Náklady na odborné činnosti .................... 1 085 000,- Kč 

Celkem ...................................................... 2 616 506,-  Kč 

V rozpočtu pro rok 2018 omezilo představenstvo prostředky oblastem pro odborné 

činnosti oproti minulému roku z důvodu jejich nedočerpání. 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se na činnosti oblasti ČKAIT Praha podíleli, funkcionářům, 

delegátům Shromáždění delegátů, zkušebním komisařům u autorizačních zkoušek, členům 

aktivů a komisí členům přinášejícím iniciativní náměty pro činnost Komory, účastníkům 

soutěže o Cenu ČKAIT a personálu kanceláře Komory děkujeme za práci a přispění k 

novým podnětům v Komoře ve prospěch členů ČKAIT. 

 

Závěr 

Předkládaná zpráva je přehledem práce oblasti ČKAIT Praha za rok 2017. 

Činnosti jsou strukturovány v souladu s usnesením valné hromady 2017, tezemi činnosti 

a úkoly uloženými výboru nebo vzniklými v průběhu roku. Detaily, rozšíření a aktualizace 

budou doplněny na valné hromadě 2018, na kterou Vás srdečně zveme. 
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Děkujeme všem členkám a členům, kteří se aktivně účastnili práce ve všech 

orgánech komory či reprezentovali komoru na veřejnosti. 

Děkujeme členům oblasti za činnost v roce 2017, za podněty a spolupráci s ČKAIT a 

pomoc při řešení úkolů roku 2018. 

 

Přeji Vám úspěšný rok 2018 za výbor oblasti. 

 

Praha, leden 2018      

Ing. Ladislav Bukovský 

předseda oblasti ČKAIT Praha 

 


