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ČESKÁ KOMORA 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ   
 HRADEC KRÁLOVÉ 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
tel.: 495406590, 724035703, email: ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz 

POZVÁNKA 
na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové, 

která se uskuteční od 14.00 hodin 
v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové  

Prezence od 13.00 hodin 

Program je upraven vzhledem k epidemiologicko hygienické situaci. 1. termín je 
navržen na 5. 1. 2021. Tento termín je vázán na výjimku hlavní hygieničky, která zatím 
nebyla udělena. Další možný termín je 3. 2. 2021. O aktuální situaci budete informováni 
e-mailem a oznámením na stránkách ČKAIT www.ckait.cz. 

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové. Svou účast 

potvrdí člen na adrese Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Hradec Králové | 
ČKAIT (ckait.cz). 

Návrh programu jednání 

1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise 
3. Představení kandidátů do výboru oblasti 
4. Zpráva mandátové komise 
5. Volba členů výboru oblasti na roky 2021 - 2023, průběžná volba do přenosné schránky 
6. Zpráva předsedy oblasti o činnosti výboru oblasti a Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec 

Králové v roce 2020 a informace o plánu činnosti pro rok 2021 
7. Zpráva Dozorčí rady 
8. Vystoupení nově zvoleného předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka 
9. Volba kandidátů do Dozorčí komise na roky 2021 - 2023 
10. Volba delegátů oblasti a náhradníků na Shromáždění delegátů 
11. Vyhlášení výsledků voleb 
12. Diskuse 
13. Usnesení a závěr  
 
V Hradci Králové dne 14. 12. 2020 

Ing. Milan Havlišta, aut. Ing.  
předseda oblasti 
 Hradec Králové 

 
 

 
 
 
 
 
 

K pozvánce si dovoluje výbor OK ČKAIT připojit přání všeho nejlepšího, 
dobrého zdraví, pracovní i osobní pohody v roce 2021 

 

mailto:ckaithk@hsc.cz
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
1. pololetí 2021 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 
!!!VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI SI VŽDY OVĚŘTE, ZDA SE AKCE KONÁ!!! 

 

leden 
2021 

  
4. 1. 

 13.00 Schůze výborů 
HSC 

zasedačka 
 14.30 

19. STOLETÍ 
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.  
Ředitel muzea Východních Čech 
19. století | ČKAIT (ckait.cz) 

5. 1. 
První 
termín 

14.00 

VALNÁ HROMADA 
Pozvánka na Valnou hromadu 
oblasti Hradec Králové | ČKAIT 
(ckait.cz) 

Aldis 

únor 
2021 

1. 2. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 14.30 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 
A ZMĚNY V DAŇOVÝCH 
ZÁKONECH 2020/2021 
Ing. Milan Muška 
daňový poradce, daňové 
poradenství, vedení účetnictví 
a zpracování daňových přiznání 
Mgr. Ivo Muška 
advokát, daňové poradenství, 
zastupování při daňových 
kontrolách 
Daňové přiznání a změny v 
daňových zákonech 2020/202 | 
ČKAIT (ckait.cz) 

3. 2. 
Druhý 
termín 

14.00 

VALNÁ HROMADA 
Pozvánka na Valnou hromadu 
oblasti Hradec Králové | ČKAIT 
(ckait.cz) 

Aldis 

15. 2. 14.00 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
OP ČSSI 

HSC 
zasedačka 

březen 
2021 

1. 3. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

14.30 

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ 
OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 
Ing. Pavel Kašpar, AO ČKAIT 
Manažer technického vývoje a 
vzdělávání  
Window Holding a.s. 
Zásady navrhování otvorových 
výplní | ČKAIT (ckait.cz) 

2. – 3. 3. 9.00 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ 
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 
Ing. Rusek, JUDr. Šakarov 
Hradec Králové - Školení k přípravě 
k autorizačním zkouškám - Český 

https://www.ckait.cz/19-stoleti
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/danove-priznani-a-zmeny-v-danovych-zakonech-2020202
https://www.ckait.cz/danove-priznani-a-zmeny-v-danovych-zakonech-2020202
https://www.ckait.cz/danove-priznani-a-zmeny-v-danovych-zakonech-2020202
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-4
https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-4
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-7.html
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-7.html
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svaz stavebních inženýrů - Český 
svaz stavebních inženýrů (cssi-
cr.cz) 

 27. 3.  Shromáždění delegátů Praha 

duben 
2021 

12. 4. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka  

NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 
Sb. VČETNĚ NÁVAZNÉ 
LEGISLATIVY SOUČASNÝ STAV 
Ing. Věra Sytařová 
energetický specialista 
AO v oboru pozemní stavby a 
energetické auditorství 
Novela zákona č. 406/2000 Sb. 
včetně návazné legislativy - 
současný stav | ČKAIT (ckait.cz) 

 21. – 24.  STAVEBNÍ VELETRH BRNO Brno 

květen 
2021 

3 5. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

NOVINKY V POSUZOVÁNÍ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
STAVEB 
kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS. 
Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje 
Novinky v posuzování požární 
bezpečnosti staveb | ČKAIT 
(ckait.cz) 

HSC 
zasedačka 

červen 
2021 

7. 6. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Ing. Stanislav Eminger, CSc. 
Vedoucí chemické sekce 
Ing. Vladimír Bláha 
Hodnotitel odpadů  
EMPLA AG spol. s r. o.  
Životní prostředí a nakládání s 
odpady | ČKAIT (ckait.cz) 

HSC 
zasedačka 

 

 
 

!!!VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI 
 SI VŽDY OVĚŘTE, ZDA SE AKCE KONÁ!!! 

 
 
 

http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-7.html
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-7.html
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-7.html
https://www.ckait.cz/novela-zakona-c-4062000-sb-vcetne-navazne-legislativy-soucasny-stav
https://www.ckait.cz/novela-zakona-c-4062000-sb-vcetne-navazne-legislativy-soucasny-stav
https://www.ckait.cz/novela-zakona-c-4062000-sb-vcetne-navazne-legislativy-soucasny-stav
https://www.ckait.cz/novinky-v-posuzovani-pozarni-bezpecnosti-staveb-0
https://www.ckait.cz/novinky-v-posuzovani-pozarni-bezpecnosti-staveb-0
https://www.ckait.cz/novinky-v-posuzovani-pozarni-bezpecnosti-staveb-0
https://www.ckait.cz/zivotni-prostredi-a-nakladani-s-odpady-0
https://www.ckait.cz/zivotni-prostredi-a-nakladani-s-odpady-0
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SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020 

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže se konalo 30. září 2020 dopoledne 
v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v sále arch. Jana Letzela (9. 4. 1880 – 26. 
12. 1925, rodáka z Náchoda, autora např. průmyslového paláce v Hirošimě). Za účasti 

pozvaných hostů předával ceny 
hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Do soutěže bylo přihlášeno 15 
staveb. Vedle Královéhradeckého 
kraje je pořadatelem soutěže Česká 
komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, Český 
svaz stavebních inženýrů, Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví a Česká 
komora architektů. 

„Tato soutěž upozorňuje 
širokou veřejnost na to, že moderní 
architekturu v Královéhradeckém kraji 
nemusíme spojovat pouze s Janem 
Kotěrou nebo  

 

Josefem Gočárem, ale že i v současnosti zde vzniká 
celá řada pozoruhodných novostaveb. Neméně 
důležité jsou ovšem také citlivé a odborně provedené 
rekonstrukce a revitalizace, které vracejí dominantám 
našich měst a obcí jejich původní nádheru,“ řekl 
hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Titulem Stavba roku 2020 
Královéhradeckého kraje se může pyšnit jeden z 
nejnavštěvovanějších turistických cílů v Orlických 
horách – nová Rozhledna na Velké Deštné.  

Čestné uznání získala Revitalizace Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, Rekonstrukce 
kina Biograf Český ráj v Jičíně, Rekonstrukce 
mostu M3 v Safari Dvůr Králové a hradecké 
Schodiště Bono Publico. K udělení Ceny poroty 
přesvědčila odbornou porotu Přestavba Základní školy Trivium Plus v Dobřanech. 
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TITUL  
STAVBA ROKU 

 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020 

ZÍSKALA 

ROZHLEDNA NA VELKÉ DEŠTNÉ 
Krásnému panoramatu Orlických Hor 

vévodí nejvyšší kopec - Velká Deštná – 
1116 m.n.m. V 19. století bylo několik 
pokusů postavit zde rozhlednu. Byla to 
dřevěná vyhlídka vysoká 8 metrů. Několikrát 
byla opravena až nakonec neodolala 
drsnému klimatu. 

Až roku 2019 zde byla postavena 
nová rozhledna devatenáctimetrová. 
Rozhledna má obdélníkový půdorys. „Jádro“ 
z ocelové konstrukce se schodištěm je 
opláštěno ze čtyř stran šikmo osazenými 
dřevěnými modřínovými hranoly, které tvoří 
fasádu rozhledny. Schodištěm se dostanete 
na vrchní plošinu, kde jste odměněni 
krásnými výhledy na Rychnovsko a Králický 
Sněžník. Při příchodu působí rozhledna z 
dálky jako štíhlý mrakodrap. Pro Orlické 
hory je rozhledna novodobé poutní místo – 
dominanta Velké Deštné. 

Porota ocenila jednoduchost konstrukce i jednoduché a výtvarné opláštění rozhledny. 
Je třeba zdůraznit i nenásilné začlenění rozhledny do okolní přírody. Nelze nevzpomenout 
na architekta Ludwiga Mies van der Rohe a na jeho Les sis more – méně je někdy více. 
Nebo na české – v jednoduchosti je krása. 

Přihlašovatel Obec Deštné v Orlických horách 
Projektant architekti.in s.r.o. 
Zhotovitel ELEKTROIN spol. s r.o. 
Investor Obec Deštné v Orlických horách 
Období realizace 11/2018 – 10/2019 
Datum kolaudace 22. 10. 2019 

 
ČESTNÉ UZNÁNÍ 

ZÍSKALO 

KINO BIOGRAF ČESKÝ RÁJ 

Otázkou a výzvou pro investora 
a projektanta bylo zachovat při 
rekonstrukci atmosféru biografů z 
padesátých let minulého století, nebo 
navrhnout nové moderní kino. 

Investor i projektant zvolili 
střední cestu. Budova je 
zrekonstruovaná moderně, po všech 
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stránkách (technika promítání, osvětlení, akustika). Chodby, schodiště, okenní a dveřní 
otvory, vstupní hala, předsálí - vše v bílé barvě. Byly odstraněny přístavby a byl 
zrekonstruován do původní podoby vstupní portál. Dlažba ve vstupu byla vytvořena dle 
původního vzoru. Byla provedena repase dveří a zábradlí. 

Kinosál ve své příjemné filmové „temnotě“ si přesto zachoval atmosféru původního 
biografu. S moderním osvětlením, dokonalou akustikou a uspořádáním sedadel vytváří pro 
návštěvníka velmi příjemnou atmosféru. Jeviště je upraveno pro možnost dalšího využití. 
Kino je vybaveno nejmodernějším systémem ozvučení Dolby Stereo. „Biograf Český ráj“ 
splnil přání veřejnosti a je hojně navštěvován. Zároveň majitelé zvolili náročný repertoár od 
klasiky přes "trháky" až po náročné a vzdělávací filmy. 

Přihlašovatel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Projektant Projektový atelier DAVID spol. s r.o. 
Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Investor Město Jičín 
Období realizace 2017 - 2018 
Datum kolaudace 13. 6. 2018 

 
ČESTNÉ UZNÁNÍ 

ZÍSKALA 

 REVITALIZACE BUDOVY MUZEUM 
VÝCHODNÍCH ČECH 
HRADEC KRÁLOVÉ 

Není pochyb o tom, že budova 
Muzea východních Čech v Hradci 
Králové od architekta Jana Kotěry je 
nejkrásnější, nebo jedna z 
nejkrásnějších staveb v České 
republice té doby. Byla postavena v 
letech 1909 – 1912. Postupně bylo 

provedeno několik úprav, celek byl dokončen v roce 1934 instalací velké fontány před 
budovou Muzea. Vždy pod patronací Jana Kotěry. Je třeba ocenit Statutární město Hradec 
Králové, že po sto letech investovalo do provedení kompletní rekonstrukce (revitalizace) této 
národní kulturní památky. Projektant i zhotovitel a v neposlední řadě Státní památkový úřad 
vrátili stavbu do původního stavu dle dochované dokumentace. Byla provedena sanace celé 
fasády, V rámci revitalizace budovy byly restaurovány sochy Historie a Průmyslu. Kašna s 
fontánou byla rozebrána, odvezena do atelieru k restaurování a znovu osazena. Zároveň 
byly provedeny opravy fundamentu a vodotěsnost. V interiéru byly restaurovány vitráže, 
mozaiky, malby, omítky. V takto krátkém zhodnocení nelze popsat všechny provedené 
restaurátorské práce. Pracovalo zde několik špičkových restaurátorů a dalších řemeslníků, 
kterým patří dík za provedenou práci. Kromě restaurátorských prací byla na čelní straně v 
patře na sochami zřízena malá terasa s velmi pěknou vyhlídkou na severní část města. 

Přihlašovatel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Projektant Ateliér Masák & Partner, s.r.o. 

Zhotovitel 

Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra – muzeum východních 
Čech 
GEMA ART GROUP a.s. 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Investor Statutární město Hradec Králové 
Období realizace květen 2018 – duben 2019 
Datum kolaudace 18. 7. 2019 
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ČESTNÉ UZNÁNÍ 

ZÍSKALO 

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO 

Bono Publico je kryté schodiště na jižním svahu 
historického jádra města Hradce Králové a spojuje prostor 
křižovatky - ulice Komenského a Ignáta Hermanna s Velkým 
náměstím – délka 37,5 m. Schodiště prochází původními 
městskými hradbami, kterým se muselo přizpůsobit. Zároveň 
musely být nahrazeny stavební a rekonstrukční chyby z 
minulých rekonstrukcí. Má čtyři schodiště se třemi 
podestami, převýšením 11,6 m. Schodiště je ozvučeno – 
velmi vyváženě vybraná hudba různých hudebních stylů Vás 
provází z deseti reproduktorů dle Vašeho výběru v průběhu 
cesty schodištěm. Hudbu nahrál hradecký filharmonický 
orchestr. Při rekonstrukci, která trvala od června 2017 do září 
2019 tedy 28 měsíců, byly použity speciální technologie pro 
odvádění vlhkosti. Liniová drenáž, svislé izolace stěn, 

vzduchoizolační mezera v kombinaci s jílovým těsněním. Nové omítky byly provedeny 
sanační dle nových směrnic WTA. Pro rekonstrukci bylo použito nejnovějších dostupných 
poznatků a zkušeností z podobných staveb. Stavba byla prováděna pod dohledem Státní 
památkové péče Hradec Králové. 

Porota ocenila Statutární město Hradec Králové za rozhodnutí vydat peníze na kulturní 
památku na území Městské památkové rezervace. Zhodnotila zhotovitele a projektanta za 
kvalitně odvedenou práci. 

Přihlašovatel Statutární město Hradec Králové 
Projektant architekti chmelík & partneři, s.r.o. 
Zhotovitel MATEX HK, s.r.o. 
Investor Statutární město Hradec Králové 
Zadavatel Technické služby Hradec Králové 
Období realizace 06/2017 – 09/2019 
Datum kolaudace 5. 9. 2019 

 
ČESTNÉ UZNÁNÍ 

ZÍSKALA 

REKONSTRUKCE MOSTU M3 
 V SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ 

Tento most přemosťuje vodní 
plochu – rybník na potoce Netřeba. 
Most pochází ze 70. let minulého 
století a v současné době potřeboval 
zásadní rekonstrukci. Bylo 
rozhodnuto, že dojde i ke změně 
charakteru mostu a novému 
architektonickému pohledu tak, aby 
most nejen splňoval technické 

požadavky, ale vhodně zapadal do afrického safari. Po důkladné sanaci byly ponechány 
původní železobetonové opěry a vodorovné části byly nahrazeny 13 mostními díly ze 
samopatinující oceli s modřínovými mostnicemi. Nový most velice dobře zapadá do celého 
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okolí, neruší pohledy na pastviny s volně se pohybujícími zvířaty. Most velice dobře evokuje i 
z různých pohledů na most atmosféru afrického prostředí. 

 
Přihlašovatel ZOO Dvůr Králové a.s. 
Projektant Ing. Ivan Šír, Projektování pozemních staveb, a.s. 

Zhotovitel 
Sdružení Most M3 – FIRESTA + HABAU 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

Investor Královéhradecký kraj 
Období realizace listopad 2018 - duben 2019 
Datum kolaudace duben 2019 

 
CENU POROTY 

ZÍSKALA 

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A 
STAVEBNÍ ÚPRAVY 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH 

TRIVIUM PLUS 

Dobřany – horská Obec – 130 
obyvatel – okres Rychnov nad 
Kněžnou. Budova školy je zde již 250 
let. Škola slouží také okolním 
podhorským a horským obcím a 

částečně i městům – 25 obcí a několik měst. V září 2019 začala celková rekonstrukce školy 
– nástavba patra, nové učebny, sborovna, školní dílna, celkové úpravy objektu školy. Na 
rekonstrukci přispěly Obecní úřad Dobřan a obecní úřady okolních obcí, Královéhradecký 
kraj, přispěli také rodiče dětí, ale také osobnosti – Dana Zátopková – (krátký úryvek z jejího 
projevu k Obci – „chybí nám peníze na dostavbu školy, záleží mi na tom dost). Sama 
přispěla nemalou částkou. Dalším sponzorem byla např. firma Petrof, která věnovala 
prototyp piana, které škola vydražila v Praze. A tak by se dali jmenovat další donátoři. Škola 
je dostavěná. Interiér se skládá ze dvou barev, z bílé na stěnách a stropech a světle šedé na 
dveřích, a oknech. Stěny jsou opatřeny nápisy citátů významných osobností. Cílem je vložit 
do dětské mysli výzvy a myšlenky, které ukazují dětem správnou cestu. Řečeno Janem 
Amosem Komenským „učí děti moudrými býti“ nebo řečeno Emilem Zátopkem – „když 
nemůžeš, přidej.“ Škola to vzala vážně a každý den ve 14.45 hod. se po návsi rozběhnou 
učitelé, děti, přidají se i rodiče, někdy i pan farář. Škola má 9 tříd, 5 obecná škola a čtyři roky 
měšťanky s použitím dřívějšího názvosloví. Celkem školu v letošním roce navštěvuje 180 
školáků. Od první třídy se zde učí jazyky – angličtina, němčina, Škola dává šanci všem i 
žákům s dyslexií. V třídě je menší počet žáků – kvalitnější jsou výsledky i vztahy mezi učiteli, 
žáky a jejich rodiči. Škola pořádá vědomostní a sportovní soutěže, patří mezi nejúspěšnější 
školy v republice. 

Pan ředitel, kolektiv učitelů a zaměstnanců dokázali, že vesnické školství má moderní 
úroveň, kterou školy ve větších městech dosahují jen velmi zřídka. 

Přihlašovatel Ing. Arch. Tomáš Cahel 
Projektant aac – architektonický atelier Ing. Arch. Tomáš Cahel 
Zhotovitel BW – Stavitelství s.r.o. Holice 
Investor Obec Dobřany 
Období realizace 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 
Datum kolaudace 2. 9. 2019 
Zpracoval Ak. arch. Karel Rulík, Ing Vladimír Mazura, Miroslava Dolanová 
Foto archiv pořadatelů 
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SOUTĚŽ MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2020 
 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským 
kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé 
vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku. 

V soutěži Moneta Živnostník roku 2020 Královéhradeckého kraje získal třetí místo Ing. 
Milan Vídenský, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, člen oblasti Hradec Králové. 

!!!GRATULUJEME!!! 

 
VYHLÁŠENÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byla změněna forma vyhlášení výsledků 
Stavby roku 2020. 

Po dohodě všech vypisovatelů Stavby roku 2020 byly výsledky již 28. ročníku 
celorepublikové prestižní soutěže zveřejněny ve čtvrtek 15. října 2020 formou natočeného a 
upraveného dokumentu oceněných staveb Stavba roku 2020, na Youtube kanálu Stavby 
roku i na Facebooku StavbaRoku.cz. 

 

FOTODOKUMENTACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT 

Prostřednictvím fotografií můžete zhlédnout průběh Shromáždění delegátů ČKAIT 
2020. Fotografky zachytily v jedinečnosti okamžiku jednotlivé aktéry a jejich plné zaujetí pro 

https://youtu.be/AmSvmfgUNuE
https://youtu.be/AmSvmfgUNuE
https://www.ckait.cz/galerie/shromazdeni-delegatu-ckait/2020
https://www.ckait.cz/galerie/shromazdeni-delegatu-ckait/2020
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situaci v sále i u předsednického stolu a dále souhrnné fotografie sálu – viz 2020 | ČKAIT 
(ckait.cz). 

AKTUÁLNÍ CENÍK PUBLIKACÍ 

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. vydává pro autorizované osoby (členy ČKAIT), 
pro potřeby veřejné správy, stavebních středních a vysokých škol, pro stavebníky, majitele a 
správce nemovitostí a pro další zájemce odborné publikace, věnované technickým, právním, 
organizačním a ekonomickým problémům a souvislostem ve výstavbě. 

Vydávání publikací zařazených do edičního plánu ČKAIT zabezpečuje INFORMAČNÍ 
CENTRUM ČKAIT s.r.o., které je samostatným právním subjektem ve stoprocentním 
vlastnictví Komory. Tato forma organizace ediční činnosti umožňuje, aby přístup k vydaným 
publikacím i informačním službám IC ČKAIT měli nejen členové Komory, ale také ostatní 
odborná veřejnost. 

Vzhledem k tomu, že na Valné hromadě ČKAIT oblast Hradec Králové nebude, tak 
jako každoročně, možno prodávat odbornou literaturu, posíláme Vám aktuální ceník 
publikací pro možnost jejich objednání přes internet nebo zakoupení v oblastní kanceláři 
Hradec Králové. 

Aktuální ceník publikací viz 
https://www.ic-
ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category
_id=1&Itemid=1009 

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČKAIT 

V roce 2021 bude na zaplacení členského příspěvku odeslána výzva k úhradě 
členského příspěvku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají 
v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou. 
Termín zaplacení je do 31. března 2021. Podrobnosti viz Placení členských příspěvků | 
ČKAIT (ckait.cz). 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné, aby v evidenci ČKAIT byly Vaše e-mailové i 
zasílací adresy aktuální. Pokud došlo ke změnám, oznamte je oblastní kanceláři. Předejdete 
tím případným problémům. Zároveň Vás upozorňujeme na základní povinnost autorizované 
osoby - Autorizovaná osoba je povinna neprodleně oznámit příslušné oblastní kanceláři 
Komory změny osobních údajů (adresy trvalého bydliště, kontaktní adresy, e-mailové adresy, 
aktivaci či deaktivaci datové schránky), ukončení aktivní činnosti, zahájení trestního řízení 
proti ní a změny způsobu výkonu své činnosti (zaměstnanec, podnikatel nebo společník 
podle živnostenského zákona, svobodné povolání). 

Pokud chcete požádat o slevu seniora, prominutí členského poplatku apod., je třeba 
využít předepsaného formuláře – viz Formuláře | ČKAIT (ckait.cz). Žádosti je třeba do 
kanceláře ČKAIT doručit co nejdříve, nejpozději však do uzavření členských poplatků pro 
kalendářní rok, tj. do 31. 3. (termín schválený Shromážděním delegátů). Po tomto datu bude 
sleva přiznána až pro další rok. 

 

https://www.ckait.cz/galerie/shromazdeni-delegatu-ckait/2020
https://www.ckait.cz/galerie/shromazdeni-delegatu-ckait/2020
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=1009
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=1009
https://www.ic-ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=1009
https://www.ckait.cz/placeni-clenskych-prispevku
https://www.ckait.cz/placeni-clenskych-prispevku
https://www.ckait.cz/komora-kancelare
https://www.ckait.cz/komora-kancelare
https://www.ckait.cz/formulare
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