
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTI Praha v roce 2016 
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 10. 1. 2017 byly rozeslány v řádném termínu a pozváni 

byli všichni členové oblasti s platnou autorizací. 
Zpráva podává přehled o činnostech oblasti ČKAIT Praha v roce 2016, které 

navazovaly na tradiční postavení ČKAIT v oblasti Praha a byly rozšířeny o úkoly uložené 
valnou hromadou 12. ledna 2016. 

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 19. března 2016 
Za oblast Praha se zúčastnilo 58 delegátů Delegáti poskytovali podklady a 

spolupracovali na formulaci usnesení. Usnesení valné hromady oblasti Praha a teze činnosti 
na rok 2016 jsou v souladu s usnesením Shromáždění delegátů ČKAIT 2016. 

 

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. 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 dodatečně si 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  38/5 2226/535 74 
Středisko vzdělávání a 
informací 

15 889 59 

ČSSI 6 277 46 
Celkem 59 3432/535 67 

 



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

Do 12. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory 2016 byla přihlášena 1 práce 
z Prahy a Středočeského kraje pod vedením Ing. Vladimíra Janaty, CSc a kolektivu 
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 komisí ČKAIT. 
 

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

Členové oblasti přispívali svými  články výše uvedených výše uvedených časopisů. 
 

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 

školami v Dušní (Praha) a v Kladně, na základě spolupráce s OP ČSSI i s PSŠS Gočárova 
(Praha). 

 

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

Na základě smluv o spolupráci vybraní členové oblasti s příslušnou autorizací jsou na 
seznamech, ze kterých vybírá operační důstojník při řešení havarijních stavů. Zejména 
děkujeme Ing Michaelu Trnkovi, CSc., st. za jeho nezlomný přístup při řešení havárií. 

 

Spolupráce s Českou asociací konzultačních inženýrů 
Spolupráce s Českou asociací konzultačních inženýrů CACE na tématech společného 

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



 

Členové oblasti 
K prosinci 2016 má oblast Praha 9 786 členů. Z hlediska počtu členů je největší 

oblastí v ČR. Celkový počet členů ČKAIT činí 30 643. Zastoupení členů oblasti v 
autorizačních oborech vyjadřuje příloha 1. Nově autorizovaní členové v roce 2016 jsou po 
oborech uvedení v příloze 2. 

 
Kancelář Komory v Praze má k dispozici v současné době 8 297 e-mailových adres 

členů oblasti Praha, tj. od 84,8 % členů a 319 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, kde kromě informování členů z příslušného okresu byli seznámeni 
zejména s problémy dodržování stavebního řádu, úpravami panelových staveb, nedostatky 
hydroizolací a vadami projektové dokumentace. 

 

Vyhodnocení úkolů výboru oblasti z usnesení valné hromady 
2016 

1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2016  
– výbor průběžně řešil plán činnosti na rok 2016, jak uvedeno výše, včetně 
spolupráce s asociací konzultačních inženýrů CACE v rámci její pracovní skupiny 
„Oceňování inteligentních služeb” (projektování a inženýrské činnosti) 
Pracovní skupina CACE ve spolupráci s ČKAIT hledá způsob a formu, jak zajistit 
spravedlivé oceňování inteligentních služeb dlouhodobě. Některé cesty se ukázaly jako 
zcela neprůchodné. Navázaná spolupráce s tvůrci sazebníku UNIKA má jistou šanci na 
úspěch. Neopouští se ani cesta samostatné metodiky inspirované systémy zavedenými 
např. v Německu nebo Velké Británii. 

2. Iniciovat úpravu webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit vyhledávání, 
řadit informace dle data vzniku, zajistit neveřejnou oblast webu)  
– výbor projednal požadavky na úpravy, v současné době změny technické části řeší 
středisko informačních technologií, následně bude řešena obsahová část. 

3. Využít možnost upravit výši příspěvku na odbornou exkurzi  
– výbor upřesnil velikost příspěvku na turistické a kulturní zájezdy na 500 Kč/osobu/rok 
s tím, že si vymezuje právo upravit velikost příspěvku. 

4. Navrhuje, aby se technická komise ČKAIT systematicky věnovala tvorbě technických 
norem, které mají vazbu na navrhování staveb a účinně postupovala proti narůstající 
snaze některých skupin výrobců nesystémově zasahovat do tvorby těchto technických 
norem  
– Technická komise připravila „technické standardy v návaznosti na § 23 odst. 6 písm. j) 
zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, materiál byl schválen Radou pro 
podporu rozvoje profese a představenstvo si vyžádalo zkušební standard, který řeší 



převážně členové naší oblasti, na podnět kolegů z realizace bude řešen jeden 
z nejvýznamnější problémů provádění staveb – přípustné odchylky geometrických 
rozměrů schodišťových stupňů a návrhové výšky obytných místností. 

5. Navrhuje vytvoření mezirezortní odborné rady či komise ČKAIT pro optimalizaci 
návrhu a provozu budov a pro snížení reálné energetické náročnosti budov z hlediska 
profesí zajišťujících vnitřní prostředí budov. Činnost komise by vycházela z dat reálných 
budov různého využití, účelu, provozu i velikosti 
 – tuto problematiku na základě rozhodnutí představenstva řeší pracovní skupina pro 
EPBD II při ČKAIT. 

 

Pražské stavební předpisy 
Pražská oblast opakovaně prezentovala nedostatky „pražských stavebních 

předpisů“, volené orgány hl. m. Prahy na naše připomínky nedbaly. PSP působí právní 
nejistotu, a tím i rizika pro všechny účastníky výstavby. Naposledy jsme upozornili 
primátorku, MMR a MSP na závažné nedostatky předpisu, ministerstva ani primátorka 
neodpověděly. Stav je takový, že je v zásadě velmi omezena výstavba v Praze. Koncepce 
nařízení omezuje řádné provádění staveb v souladu s podmínkami Stavebního zákona i 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť omezilo závaznost některých normových 
hodnot ČSN. Z odborných kruhů se ozývá předpoklad, že značná část stavebních povolení 
bude muset díky těmto předpisům procházet přes obecné soudy. Stavebnictví v Praze 
stagnuje. Požádali jsme 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, z toho odvozujeme, že nejsou 
schopni, jako autoři, technické požadavky ani vysvětlit. 

 

Hospodaření oblasti ČKAIT Praha v roce 2016  
Hospodaření oblasti je vymezeno limity stanovenými celkovým rozpočtem Komory 

pro rok 2016, schváleným Shromážděním delegátů ČKAIT v březnu 2016. Výsledky 
hospodaření za rok 2016 jsou ještě neúplné, protože v době uzávěrky tohoto textu byly 
známy výsledky za období leden až listopad roku 2016 uvedené v příloze 5. Z těchto 
neúplných výsledků hospodaření lze však předpokládat, že pražská oblast dodrží limit 
nákladů stanovený rozpočtem ČKAIT pro rok 2016. 

Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí za rok 2016 budou 
známy v průběhu února roku 2017 a schvalovány na Shromáždění delegátů ČKAIT 25. 
března 2017. 

Návrh hospodaření oblasti ČKAIT Praha pro rok 2017 
Pro rok 2017 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. Pro oblast 
Praha jsou limity stanoveny ve výši téměř shodné s rokem 2016, náklady se však zvýšily 
z důvodu, že jsme po mnoha letech získali tajemnici na plný úvazek. Přesto má naše oblast 
nejnižší náklady na osobu z celé ČKAIT. 



Režijní náklady + mzdy .............................. 1520001,- Kč 
Náklady na odborné činnosti ...................... 1355000,- Kč 
Celkem ........................................................ 2875001,- Kč 

Poděkování 
Výbor oblasti děkuje Ing. Hedvize Klepáčkové za její dlouholetou přínosnou činnost 

ve funkci tajemnice oblasti, leč změna rozsahu její práce jako vedoucí Střediska 
legislativně právního jí neumožnila dále pracovat pro naši oblast.  

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. 

 

Zvláštní poděkování za reprezentaci členům oblasti 
Výbor oblasti Praha blahopřeje Ing. Pavlu Štěpánovi k udělení titulu Osobnost 

stavitelství roku 2016. 
Děkujeme za reprezentaci Ing. Martinu Perlíkovi za vítězství v soutěži Česká 

spořitelna živnostník roku 2016 Hlavního města Prahy. 
 

Závěr 
Předkládaná zpráva je přehledem práce oblasti ČKAIT Praha za rok 2016. 

Činnosti jsou strukturovány v souladu s usnesením valné hromady 2016, tezemi činnosti 
a úkoly uloženými výboru nebo vzniklými v průběhu roku. Detaily, rozšíření a aktualizace 
budou doplněny na valné hromadě 2017, na kterou Vás srdečně zveme. 

Děkujeme všem členkám a členům, kteří se aktivně účastnili práce ve všech orgánech 
komory či reprezentovali komoru na veřejnosti. 

Děkujeme členům oblasti za výkony v roce 2016, za podněty a spolupráci s ČKAIT a 
pomoc při řešení úkolů roku 2017. 

 
Přeji Vám úspěšný rok 2017 za výbor oblasti. 
 
Praha, leden 2017      

Ing. Ladislav Bukovský 
předseda oblasti ČKAIT Praha 
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