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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTI PRAHA ČKAIT ZA ROK 2015 

Začátkem nového roku musíme zhodnotit rok minulý. Náš stát zažívá jisté 

hospodářské oživení, které se projevilo i ve stavebnictví. Stále velkým 

problémem jsou dumpingové ceny jak projektových tak i dalších prací, které se 

již prokazatelně projevují jako nekvalita a nedostatečná trvanlivost staveb, resp. 

i v odstupování zhotovitelů od smluv a další z tohoto vznikající škody. 

Očekáváme zlepšení od novely zákona o veřejných zakázkách, ze které vyplývá, 

že některé služby (včetně projektování) nelze soutěžit pouze na cenu. 

 

Od 1. ledna 2015 je ČKAIT připomínkovým místem Legislativní rady 

vlády ČR. 

Významné téma byla příprava druhé novely stavebního zákona, (členové 

oblasti se cca 80 připomínkami do procesu aktivně zapojili – do zveřejnění 

zákona ve sbírce zákonů není možné připomínky ČKAIT vyhodnotit). 

 

Komora hledá nové podněty a možnosti komunikace se členy, veřejností, 

se samosprávami a se státní správou. Během roku bylo i několik tiskových 

konferencí, z nichž jsme se zúčastnili konference o Pražských stavebních 

předpisech a o normách, které měly odezvu v médiích. 

 

Z aktivit zde chci vyzvednout činnost aktivu pozemní staveb, který ve 

spolupráci s ČKA připravil Program pro stanovení předpokládané hodnoty 

projektových činností. Program byl publikován v Profesisu a na stránkách ČKA. 

Stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování 

stavební projektové dokumentace dle typu, kategorie obtížnosti a velikosti 

pozemní nebo krajinářské stavby 

Pracovitý je i aktiv Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské 

konstrukce a Zkoušení a diagnostika, který zejména řešil rozsah oprávnění 

autorizovaných osob z hlediska navrhování nosných konstrukcí. 

Činné byly i aktivy Technologická zařízení staveb a Technika prostředí 

staveb, aktiv Dopravní stavby a aktiv Městské inženýrství. 

 

Koncem roku vznikla technická komise, jejímž předmětem činnosti je 

zejména příprava a připomínky k technickým dokumentům a předpisům včetně 

spolupráce s odbornými pracovišti státních orgánů.  

 

Výbor oblast Praha ČKAIT pracoval v roce 2015 ve složení Ing. Jan 

Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. 
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Jan Matějka, Ing. Marek Novotný, PhD., Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra 

Špačková a Ing. Michael Trnka, CSc. ml.  

 

V rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT se v Praze a ve 

Středočeském kraji v roce 2015 uskutečnilo 61 akcí, které navštívilo 3540 členů 

ČKAIT. O všech akcích jsou členové adresně informováni pozvánkami 

zasílanými na jejich e-mailové adresy a kromě toho je plán akcí vyvěšován na 

webových stránkách ČKAIT v rubrice Termínová listina. 

37 přednášek a seminářů přímo zajišťovali členové výboru oblasti Praha 

ČKAIT. Z tohoto počtu byly 2 semináře nabídnuty autorizovaným osobám 

v celé ČR přes webináře. Ve spolupráci se střediskem vzdělávání a informací 

ČKAIT bylo uskutečněno 16 seminářů, s pražskou oblastí ČSSI bylo pořádáno 8 

přednášek. Z uskutečněných přednášek namátkou uvádím ty, které vzbudily 

největší zájem a byly opakovány: Vady realizace staveb (3x), Protipovodňová 

ochrana (2x) Požární bezpečnost staveb (2x) a Budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie (2x) Velice zajímavá byla i exkurse do zámeckého barokního 

divadla v Českém Krumlově a pro velký zájem 3x opakovaná exkurze do 

technického zázemí Aquaparku Čestlice. Celkem: 3646 účastníků  

 

Přímý kontakt s členy ČKAIT, kteří žijí ve Středočeském kraji, řešíme již 

řadu let otevřenými výjezdními zasedáními výboru do okresních měst 

Středočeského kraje. Tato výjezdní zasedání jsou z části přednáškami na 

aktuální témata spojenými s diskusí. Zváni jsou členové ČKAIT v příslušném 

okrese. V roce 2015 se uskutečnilo jarní zasedání 14. května v Kladně a 

podzimní 13. října v Benešově.  

 

V roce 2015 členové pražské oblasti navázali na dřívější připomínky k 

připravovaným tzv. Pražským stavebním předpisům z roku 2013 a 2014, N.aši 

členové se účastnili jednání rozšířené komise a podávali náměty a připomínky k 

jednotlivým paragrafům návrhů. Rada Hl. m. Praha schválila různé verze, které 

jsme připomínkovali, ale volené orgány naše připomínky ignorovali. Ač byla 

připravena verze předpisů v široké pracovní skupině, politici zvolili mírně 

upravenou původní verzi, která je zmatečná, nejednoznačná a nerespektuje 

dosud platné požadavky zejména na bezpečnost staveb. Naše připomínky nebyly 

vzaty v úvahu. Předpisy byly Radou HMP odeslány k notifikaci Evropské 

komisi. Výsledek zatím není znám. 

 

Členové pražské oblasti se i v roce 2015 podíleli na práci komisí komory 

v legislativní komisi, komisi celoživotního vzdělávání i v pracovní skupině pro 

EPBD II. 
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Členové pražské oblasti zasedají každý rok ve státních zkušebních 

komisích pro závěrečné zkoušky bakalářského, magisterského i doktorandského 

studia na ČVUT. 

 

Za významnou považujeme spolupráci s Českým svazem stavebních 

inženýrů v oblasti. Ve spolupráci organizujeme semináře a dále odborné akce 

pro studenty jako potenciální budoucí členy komory.  

 

V loňském roce pokračovala spolupráce s Hasičským záchranným sborem 

Středočeského kraje. Vybraní statici z pražské oblasti byli několikrát vyzváni 

operačním důstojníkem HZS k posouzení momentálního stavu objektu, a to již 

během zásahu hasičského sboru. Tyto akutní výjezdy jsou sice časově náročné, 

ale z odborného hlediska velice poučné a často přispívají ke zvýšení bezpečnosti 

hasičů během zásahu. Obdobná spolupráce je i s odborem krizového řízení 

magistrátu hl. m. Prahy. Magistrát v roce 2014 zrušil, po více než stu letech, 

funkci pražského statika a tedy tuto funkci suplují v případě havárií naši 

členové. Pro odborné výkony činností magistrátu tato funkce není naplněna.  

 

Výbor navrhl Ing. Milana Komínka do gremiální rady Institutu plánování 

a rozvoje města Prahy, nebyl však akceptován. 

 

Výbor pochybuje o efektivitě plné výše příspěvku na zahraniční exkurse a 

zájezdy pro jednotlivce ve výši 2000,- Kč na člena a zájezd za rok. 

 

Usnesení valné hromady z roku 2015 bylo splněno. 

 

Výbor inicioval úpravy webu komory, které spočívají zejména v tom, že 

bude interní neveřejná část, tak, aby bylo možno publikovat informace i diskusi, 

která není určena pro veřejnost. Očekáváme od toho náměty na další činnost 

oblasti i zlepšení komunikace se členy. Je však nutno změnit celý systém i 

způsob redigování tak, aby web byl přívětivý nejen pro náhodné návštěvníky - 

veřejnost, ale zejména pro členy, kde by měl být hlavním informačním centrem. 

 

Ke konci roku 2015 měla naše oblast 9675 členů, v loňském roce složilo 

slib 252 nových členů. Celkově se počet členů komory zvyšuje a překročil 

30000. Jsme druhou největší komorou v ČR. 
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Děkuji kolegyním a kolegům z výboru, ale i z dalších orgánů a komisí a 

pracovních skupin za z mého pohledu úspěšnou spolupráci.  

Děkuji JUDr. Václavě Koukalové a paní Marii Báčové, které nás věrně 

doprovázely na naších výjezdních zasedáních. Dále děkuji tajemnici oblasti paní 

Ing. Hedvize Klepáčkové, která velmi efektivně zajišťuje administrativu 

spojenou z činností oblasti a aktivně i kriticky pomáhala při tvorbě připomínek 

k zákonům. Děkuji i paní Renátě Zouharové, která zajišťuje administrativu 

spojenou členskou evidencí, autorizacemi a též celému sekretariátu komory za 

spolupráci. 

Vážené kolegyně a kolegové, přeji Vám úspěšný rok 2016, mnoho zdraví 

a úspěchů při výkonu vaší odborné činnosti. 

 

V Praze 12. ledna 2016   Ing. Ladislav Bukovský,  

předseda výboru oblasti Praha. 

 

 


