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Zpráva o činnosti 

Oblasti Praha pro Prahu a Středočeský kraj České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě za rok 2018 

 

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

Bukovským. 

Pozvánky na valnou hromadu dne 15. 1. 2019 byly rozeslány v řádném termínu a 

pozváni byli všichni členové oblasti s platnou autorizací. 

Zpráva podává přehled o činnostech oblasti ČKAIT Praha v roce 2018, které 

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

valnou hromadou 16. ledna 2018. 

ČLENOVÉ 

K prosinci 2018 má oblast Praha 10 018 členů. Z hlediska počtu členů je největší 

oblastí v ČR. Celkový počet členů ČKAIT činí 31 524. Zastoupení členů oblasti v 

autorizačních oborech vyjadřuje Příloha 1. Nově autorizovaní členové v roce 2018 jsou po 

oborech uvedení v Příloze 2. 

Kancelář Komory v Praze má k dispozici v současné době 9 024 e-mailových adres 

členů oblasti Praha, tj. od 90,1 % členů a 419 identifikátorů datových schránek členů oblasti. 

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

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

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

operativního styku.  

Shromáždění delegátů ČKAIT 24. března 2018 

Za oblast Praha se zúčastnilo 59 delegátů. Delegáti poskytovali podklady a 

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

za dlouholetou činnost pro ČKAIT. 
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ČINNOST Výboru oblasti 

V období od minulé valné hromady se konalo celkem 8 zasedání výboru a dvě 

výjezdní zasedání – 18.4. do Mladé Boleslavi a 25.10. na Svatou Horu u Příbrami. Jejich 

součástí je i odborné školení. 

Výbor průběžně plnil úkoly podle plánu daného valnou hromadou.  

Výbor organizoval setkání funkcionářů oblasti od počátku činnosti jako akci ke 100. 

výročí republiky v Arcibiskupském paláci. 

 

Vyhodnocení úkolů výboru z Valné hromady v roce 2018 

1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2018 - splněno 

2. Podílet se na jednání o možnosti vedení deníku AO i v elektronické formě jako 1 z 

variant (buď elektronická nebo písemná) – v řešení 

3. Jednat o webu ČKAIT a jeho obsahu – v řešení 

4. Vytvořit organizační opatření pro sledování ekonomiky oblasti Praha – náklady 

oblasti jsou průběžně sledovány 

5. Účastnit se připomínkování Územního plánu hl. m. Prahy, pro toto vytvořit 

pracovní skupinu specialistů – bylo splněno 

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

aktuální, upravit vyhledávání, řadit informace podle data vzniku, zajistit neveřejnou 

oblast webu) – v řešení 

 

Odborná činnost 

Celoživotní vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT 

V roce 2016 začal VI. běh celoživotního vzdělávání, který skončil ke konci roku 2018. 

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. Další rozvoj 
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odborných akcí je omezen personálním zabezpečením oblasti. Přehled seminářů pořádaných 

OK Praha je v Příloze 3 a přehled exkurzí v Příloze 4, podle organizátora v Příloze 4a. 

 

Spolupráce se školami 

Výbor oblasti pokračuje ve 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 se SPŠS J. Gočára (Praha). Ing. Marek Novotný, Ph.D., přednášel na 

SPŠS Josefa Gočára. 

 

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 oblasti Praha při vydávání časopisů Zprávy a informace ČKAIT, 

Stavebnictví, Inženýrská komora a Energeticky soběstačné budovy 

Členové oblasti přispívali svými články do výše uvedených časopisů. Člen pražské 

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

 

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků, politická a společenská 

prezentace ČKAIT Praha 

Do 15. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory 2018 byly přihlášeny 2 práce 

z Prahy a Středočeského kraje. Přihlašovateli inženýrského návrhu jsou Ing. Karel Sehyl 

z firmy ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl a Ing. Jaromír Zlámal z firmy INGUTIS, spol. s r.o. 

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. Oblast Praha se podílela na pořádání soutěže Stavba roku 2018. 
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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, Ing. Vladimíra Špačková 

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 

Dále naši členové působí v dalších aktivitách a jako zástupci ČKAIT v technických 

normalizačních komisích České agentury pro standardizaci, jsou uvedeni v Příloze 8 této 

zprávy. 

  

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. 

Nepodařilo se nám uzavřít aktualizaci smluv o spolupráci, spolupráce s HZS hl. m. 

Prahy a HZS Středočeského kraje však úspěšně funguje. 

 

Připomínky k návrhu územního plánu hl. m. Prahy 

Výbor děkuje za aktivní přístup k připomínkování návrhu územního plánu zejména 

Ing. Landovi a kolektivu, kteří podrobně zpracovali připomínky k části doprava. Dále děkuji 

dalším připomínkujícím. 
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Spolupráce s Českou asociací konzultačních inženýrů 

Spolupráce s Českou asociací konzultačních inženýrů CACE na tématech společného 

zájmu, jako je např. "spravedlivé oceňování inteligentních služeb" a „smluvní podmínky 

konzultačních inženýrů podle zásad FIDIC“. 

 

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. 

 

Hospodaření oblasti ČKAIT Praha v roce 2018  

Hospodaření oblasti je vymezeno limity stanovenými celkovým rozpočtem Komory 

pro rok 2018, schváleným Shromážděním delegátů ČKAIT v březnu 2018. Výsledky 

hospodaření za rok 2018 jsou ještě neúplné, protože v době uzávěrky tohoto textu byly 

známy výsledky za období leden až listopad roku 2018 uvedené v Příloze 5. Z těchto 

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

nákladů stanovený rozpočtem ČKAIT pro rok 2018. Oblast Praha dostává nejmenší 

prostředky na činnost na jednoho člena a též má nejmenší personální a prostorové 

zabezpečení oblasti v přepočtu na člena z celé komory. 

 

Návrh hospodaření oblasti ČKAIT Praha pro rok 2019 

Pro rok 2019 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. Naše oblast má nejnižší 

náklady na osobu z celé ČKAIT. 

  Režijní náklady + mzdy ..........................  1 488 000 Kč 

Náklady na odborné činnosti ..................  1 100 000 Kč 

Celkem..................................................... 2 588 000 Kč 
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Již v loňském roce jsme měli náklady na odbodnou činnost větší než je plánovaná! 

V rozpočtu pro rok 2019 omezilo představenstvo prostředky oblastem pro odborné 

činnosti oproti minulému roku z důvodu jejich nedočerpání, ale to není náš případ. 

 

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 

Děkujeme všem členkám a členům, kteří se aktivně účastnili práce ve všech orgánech 

komory či reprezentovali komoru na veřejnosti. Děkuje našim členům, kteří reprezentovali 

naši oblast v přehlídkách a soutěžích. 

Děkujeme členům oblasti za činnost v roce 2018, za podněty a spolupráci s ČKAIT a 

pomoc při řešení úkolů roku 2019. 

 

Přeji Vám úspěšný rok 2019 za výbor oblasti. 

       Ing. Ladislav Bukovský 

                                                                                    předseda oblasti Praha 

 

Seznam příloh – samostatně k projekci 


