
Představení kandidáta č. 1 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 
 
 
Jméno:   Ing. Pavel Hošek 
Rok narození:  1966 
Bydliště:   Olomouc 
Autorizace ČKAIT:  od r. 1996, 

č. 1200883 
Pozemní stavby 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vzdělání:  Gymnázium Zábřeh 

ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor pozemní stavby 
 
 
Pracovní zkušenosti: 
 

Projektant, stavbyvedoucí OSP Šumperk 
Vedoucí PSV Stavební podnik Zábřeh a.s. 
Hlavní stavbyvedoucí Stavební podnik Zábřeh a.s. 
TDS a stavbyvedoucí OSVČ v oboru pozemní stavby od r. 2003 
Jednatel a spolumajitel inženýrské firmy hošek & partneři s.r.o. 
Člen Výboru oblasti ČKAIT Olomouc od roku 2018 

 
 
Co nabízím ČKAIT: 
 
Na stavebním trhu se pohybuji již více jak 31 let. Podnikám v oboru jako fyzická 
osoba (OSVČ) a současně jako spolumajitel a jednatel společnosti „hošek & 
partneři s.r.o.“ se zaměření na inženýrskou činnost. Zajímám se o progresivní 
energeticky úsporné stavby, zvláště pasivní. Nabízím své odborné znalosti a 
zkušenosti v oboru a v práci ve Výboru oblasti Olomouc. 
  



Představení kandidáta č. 2 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

  

   

Jméno:   Ing. Pavel Klega 

Rok narození: 1979 

Bydliště:   Přáslavice 

Autorizace ČKAIT: od r. 2016,  
č. 1202178 

Požární bezpečnost staveb 
  

         

    

  

  

  

  

  

   

 
Vzdělání: Střední: Gymnázium Hladnov 

VŠ: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
osoba odborně způsobilá v PO a BOZP 
 

  

Pracovní zkušenosti:  04/2004 – 05/2016 HZS Olomouckého kraje  
05-2016 – dosud OSVČ 

člen rady Asociace techniků bezpečnosti práce a požární  
ochrany ČR, člen České asociace hasičských důstojníků,  

  

Co nabízím ČKAIT: 
  

člen profesního aktivu požární bezpečnost staveb (pod kanceláří Praha). Aktivitu při 
řešení problematik vztahujících se k činnostem komory. Informace k problematice 
požární bezpečnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Možnost spolupráce 
s dotčenými orgány na úseku požární ochrany. Aktivní přístup ke komoře a jejím 
orgánům. Informace z oboru autorizace. 
  



Představení kandidáta č. 3 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

  

   

Jméno:   Ing. Jiří Kožušníček 

Rok narození: 1969 

Bydliště:   Olomouc 

Autorizace ČKAIT: od r. 1999,  
č. 1201214  
Vodohospodářské stavby 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
Vzdělání: Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou,  

obor vodní stavby 

VUT v Brně, Stavební fakulta, obor vodní hospodářství 
Osvědčení k výkonu projektanta pro činnost prováděnou hornickým  
způsobem 
 

Pracovní zkušenosti:  Projektant, autorský dozor 
TDS v oboru vodní stavby  
Manažer projektu Olomouc - rekonstrukce stokové sítě 
v rámci programů ISPA a Fondu soudržnosti 
Technik a později technický náměstek Vodohospodářské  
společnosti Olomouc, a.s. 
Člen komise vlastníků při Sdružení oboru vodovodů a  
kanalizací ČR (SOVAK) 
Člen a později předseda Výboru oblasti ČKAIT Olomouc. 

  

Co nabízím ČKAIT: 
  

Přes 20 let jsem členem komory, 9 let jsem členem Výboru oblasti Olomouc a od 
2018 působím ve funkci předsedy oblastní kanceláře. Celou dobu práce pro komoru 
se snažím zatraktivnit odborné akce, které pro AO připravujeme a získat lepší 
postavení pro naši oblast a tím i lepší podmínky pro naše členy. Po řadě zkušeností 
vnímám, že prosadit některé změny v komoře není zrovna snadné a rychlé. Stále 
však vidím řadu věcí, které by bylo vhodné posunout dále nebo je dělat lépe a jsem 
přesvědčen, že s vytrvalostí toho lze dosáhnout. Vnímám i to, že komora může svým 
členům zajistit ještě lepší podporu a servis. Kromě toho se již 36 let pohybuji ve 
vodním hospodářství a nahlížím na něj s mnoha různých úhlů a pracovních pozic. 
Celý odborný život se snažím vodu chránit, udržitelně využívat, ctít a učit se o ní.  
  



Představení kandidáta č. 4 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

  

   

Jméno:  Ing. Michal Majer 

Rok narození: 1971 

Bydliště:  Přerov 

Autorizace ČKAIT: od roku 2010,  

 č. 1201211  

 Dopravní stavby 

 

 

  

  

  

  

  

Vzdělání: Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec 

 Zaměření matematika 

 VUT Brno - Fakulta stavební 

 Studijní obor Konstrukce a dopravní stavby  

 Specializace mostní konstrukce 

 

Pracovní zkušenosti: Projektant dopravních staveb od roku 1995, 

 od roku 1999 ve vlastní firmě. 

 Ve výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Olomouc pracuji 

 od roku 2012, nyní jako místopředseda 

 Člen představenstva ČKAIT od roku 2020 

 Člen Aktivu dopravních staveb 

 Člen pracovní skupiny Strategie a vize ČKAIT 

   

Co nabízím ČKAIT:  

 

V poslední době se s kolegy intenzivně věnujeme vizi a strategii komory. V komoře 

existuje mnoho témat, na kterých lze velmi intenzivně pracovat, procesně zlepšovat a 

modernizovat. Rád bych se podílel na tom, aby byla komora moderní a atraktivní 

organizací. Chtěl bych, aby se zvýšila prestiž našeho povolání. Aby postupně přibývaly 

nové služby pro naše členy. Jedná se o cíle dlouhodobé, které vyžadují kvalitně 

zpracovaný plán s pravidelnou kontrolou jeho plnění. ČKAIT nabízím svůj volný čas, 

kritické myšlení a zkušenosti z dalších oborů mimo stavebnictví. Věřím, že se 

postupem času vize naplní a naši členové to poznají ve své praxi. 

  



Představení kandidáta č. 5 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

  

   

Jméno:   Ing. Petr Pohl 
Rok narození: 1989 

Bydliště:   Zábřeh 

Autorizace ČKAIT: od r. 2018,  
č. 1202261  
Pozemní stavby 

  

           

  

  

  

  

  

   

 
Vzdělání: Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou, obor pozemní  

stavitelství 
Vysokoškolské: VŠB-TUO, stavební fakulta 
bakalářské studium, obor: příprava a realizace staveb 
magisterské studium, obor: provádění staveb 

  

Pracovní zkušenosti:  projektant, rozpočtář 
OSVČ 

Přípravář staveb 

Stavbyvedoucí 
  

Co nabízím ČKAIT: 
  

Celý svůj profesní život se zabývám stavebnictvím z různých profesních pozic. Řadu let 
projektuji pozemní stavby, provádím dozory staveb a zabývám se realizací staveb. 
Vykonával jsem pozici přípraváře, rozpočtáře a stavbyvedoucího ve stavební firmě v 
Zábřehu. Nyní se zabývám pouze projekční činností, dozory, rozpočty a příležitostně 
stavební činností. Jelikož jsem mohl za svůj profesní život vyzkoušet různé profese 
stavebnictví, proto mám určité zkušenosti a pohledy na více profesí ve stavebnictví, které 
bych chtěl dále využít pro zlepšení situace ve stavebnictví. 

Jako člen VO bych se rád podílel na debatách a řešení problémů autorizovaných osob 
a to jak na místní úrovni, ale také na celostátní. Zde bych rád představil moje hlavní 
body, které bych chtěl, aby se v rámci ČKAIT řešili:  
 
- Rozpočtování staveb, debaty o autorizaci pro rozpočtáře, zkvalitnění a pravidla pro 
rozpočtování  
- Výběrová řízení pro projektanty, pravidla a podmínky výběrových řízení  
- Dozory nad zakázkami s veřejnými financemi  
- Větší prestiž komory a autorizovaných osob 
  



Představení kandidáta č. 6 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

  

  

  

Jméno:   Ing. Vlastimil Šindler 

Rok narození: 1976 

Bydliště:   Partutovice 

Autorizace ČKAIT: od r. 2005,  
č. 1201504  
Pozemní stavby 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vzdělání: SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou 

ČVUT v Praze, Stavební fakulta, obor Pozemní stavby a konstrukce, 
modul Konstrukce a statika pozemních staveb.  

  

 

Pracovní zkušenosti:  projektant, 
vyučující na střední škole stavebního zaměření, 
OSVČ, 
stavební úřad ÚMČ Brno-sever 
správa budov a pozemků 

  

 

Co nabízím ČKAIT: 
  
Komoře bych chtěl nabídnout především znalost postupů veřejné správy, zejména 
procesů schvalování zákonných předpisů, územních plánů i postupů stavebních 
úřadů a orgánů památkové péče. 
  



Představení kandidáta č. 7 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

  

   

Jméno:   Ing. Jan Tomek 

Rok narození: 1976 

Bydliště:   Lipník nad Bečvou 

Autorizace ČKAIT: od r. 2004,  
č. 1201385  
Pozemní stavby 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Vzdělání: Střední průmyslová škola stavební v Uničově  

VUT v Brně, Stavební fakulta, obor pozemní stavby 
 

 
Pracovní zkušenosti:  Projektant, stavbyvedoucí, autorský dozor, výkon 

inženýrské činnosti 
Ředitel společnosti ING. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ 
FIRMA, a.s. 
Člen Výboru oblasti ČKAIT Olomouc. 

  

Co nabízím ČKAIT: 
 
Přes 15 let jsem členem komory, po celou dobu se snažím využít pracovní 
zkušenosti ve prospěch ČKAIT. 
Vnímám, že prosadit některé změny v komoře není snadné a rychlé. Stále však vidím 
řadu věcí, které by bylo vhodné posunout dále nebo je dělat lépe. Jsem přesvědčen, 
že komora může svým členům zajistit ještě lepší podporu a servis; to považuji za hlavní 
smysl ČKAIT.  
  



Představení kandidáta č. 8 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

  

  

  

Jméno:   Ing. Radim Wrana 

Rok narození: 1982 

Bydliště:   Lužice 

Autorizace ČKAIT: od r. 2012,  
č. 1201504  
Dopravní stavby 

  

   

  

  

  

  

  

  

Vzdělání: Gymnázium Šternberk 

VUT v Brně, Stavební fakultu, obor Konstrukce a dopravní stavby, 
Zaměření: Železniční stavby a konstrukce.  

  

Pracovní zkušenosti:  stavbyvedoucí na stavbě železničních koridorů, 
technicky dozor stavebníka pro místní samosprávy, 
oponentury bakalářských a diplomových prací, 
aktivní působení v samosprávě malé obce  

 
Co nabízím ČKAIT: 
  

Nabízím zkušenosti z realizace dopravních staveb. Jsem zaměstnancem velké 
stavební společnosti a orientuji se ve fungování a potřebách takovýchto společností. 
Komora by měla s těmito firmami úzce spolupracovat a hledat společnou cestu, jak 
podporovat trvale udržitelný rozvoj stavebnictví. 

Rád bych také aktivně působil v propagaci Komory na školách a informoval budoucí 
absolventy o výhodách a možnostech členství. Je nutné Komoru propagovat a 
získávat nové aktivní členy, kteří budou vnímat Komoru jak nedílnou součást své 
stavařské budoucnosti a odborného růstu. 

Věřím, že mé znalosti fungování obecních samospráv na menších obcích mohou být 
přínosem a rád bych společně s dalšími orgány Komory podpořil malé obce v jejich 
investiční činnosti. Vedení obce je náročný úkol a pokud nemáte spolehlivé partnery, 
kteří Vás provedou všemi nástrahami, tak výsledné dílo může dopadnout velmi 
špatně. 

Budu podporovat snahy o digitalizaci stavebnictví všude tam, kde je to jen trošku 
možné. Vidím možnosti v budoucím propojení jednotlivých autorizovaných osob od 
projekce, povolení až po samotnou realizaci včetně dozorů. 

Samozřejmě důležitou součástí fungování Komory jsou i drobné administrativní 
činnosti, které jsou nezbytností a věřím, že i v těchto činnostech dokážu být 
přínosem.  



Představení kandidáta č. 9 do výboru oblasti ČKAIT oblast Olomouc 

 
 

Jméno:  Ing. Jiří Zatloukal 
Rok narození: 1971 

Bydliště: Hněvotín 
Autorizace ČKAIT: TP00  od r. 1999 

 IP00  od r. 2002 

 č. 1201176, Pozemní stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzdělání: Gymnázium Jiřího z Poděbrad v Olomouci (Slovanské gymnázium) 

VUT v Brno, Stavební fakulta, obor pozemní stavby 
 

Pracovní zkušenosti:  

od r. 1996 – dosud vedoucí projektant - ALFAPROJEKT OLOMOUC 
od r. 2018 – dosud člen Výboru oblasti ČKAIT Olomouc 
 
 
Co nabízím ČKAIT: 

- zkušenosti získané za téměř 25 let výkonu projektové a inženýrské činnosti v oboru 
pozemních staveb 
- pozitivní a konstruktivní přístup k řešení problémů 
- touhu zvyšovat kvalitu prostředí pro výkon našeho povolání (legislativa, státní 
správa) 
- péči o nabídku příležitostí ke zvyšování odborné úrovně členů komory 

- snahu vyvíjet aktivity vedoucí ke zvýšení kreditu naší komory a tím i jejich členů ve 
společnosti 
 
  



Představení kandidáta č. 10 do výboru oblasti ČKAIT - Olomouc 

 
 

Jméno:   Ing. Josef Popelka 

Rok narození: 1958 

Bydliště:   Ospělov, okr. Prostějov 
Autorizace ČKAIT: IT00  od r. 2005,  

č. 1201443 Technologická  
zařízení staveb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vzdělání: VUT v Brně,  

následně dvouletá nástavba na ČVUT Praha – rozšíření vzdělání 
Osvědčení ke zpracování PENB  
 

Pracovní zkušenosti:  

Od roku 1982 do současnosti – projekční a inženýrská činnost ve výstavbě  
V projekční činnosti práce převážně v pozici HIP, u dodavatelských zakázek člen 
projekčního týmu. 
Od r. 1995 OSVČ, od roku 2018 právnická osoba. 
V současné době majitel projekční kanceláře. 
Vlastní i doplňkové zakázky jsou realizovány převážně v průmyslové výrobě, včetně 
projekce nových závodů na zelené louce. 
Většina vlastních zakázek je realizována kompletní projekční činností, přes stavební 
povolení až po kolaudaci stavby. 
 

Co nabízím ČKAIT: 
 

Seriózní práci člena Výboru oblasti Olomouc, kde jsem několik volebních období.  
Jako jeden z mála prosazuji v komoře zájmy praktických projektantů a ukazuji na 
nešvary při projektování a následném schvalování zakázek na úřadech. Není možné, 
aby na jednom úřadě proběhlo schválení normálně, na druhém totožném úřadě 
v jiném městě, se stejná zakázka téměř nedá povolit. Toto je moje vize pro mé další 
působení ve výboru oblasti.  
  



Představení kandidáta č. 11 do výboru oblasti ČKAIT - Olomouc 

 
 

Jméno:   Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 
Rok narození: 1977 

Bydliště:   Olomouc 
Autorizace ČKAIT: VHKI od r. 2020 

č. 1201535 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání: SPŠ Stavební Lipník nad Bečvou 
 VUT v Brně, Inženýr v oboru Vodní hospodářství a inženýrské sítě 
 VUT v Brně, Fakulta Stavební, Externí  doktorandský program  
 zakončený Ph.D. na Ústavu vodního hospodářství obcí 
 Cevro institut Praha, certifikováno, Zaměření: právo, ekonomie,  
 politologie a státní správu 
 
Pracovní zkušenosti: 
 
Od 2014  AGPOL, s.r.o.: Ředitel atelieru, obchodní, technické a finanční řízení, 

HIP v oblasti vodohospodářství a městského inženýrství.   
Od 2008 AGPOL, s.r.o.: Skupinový projektant (HIP) - obor vodního hospodářství 

a dopravního infrastruktury, IČ a AD   
Od 2005 Geosan Group a.s.: Stavbyvedoucí, Příprava staveb - Závod severní 

Afrika, Tunis-Cartage, (Tunisko) výstavba inženýrských sítí, stavby 
obchodně-technické vybavenosti, dopravní stavitelství, železobetonové 
konstrukce, zakládání staveb a zemní práce     

Od 2002 AGP-Olomouc: Zodpovědný projektant v oblasti vodního hospodářství, 
IČ a AD   

Od 2000 AGP-Olomouc: Samostatný projektant v oblasti stokových a 
vodovodních systémů, čistíren odpadních vod, inženýrská činnost   

 

 
 


