
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, 
oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové 

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje 

OBSAH 

➢ POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU ČKAIT OBLAST 
HRADEC KRÁLOVÉ 

➢ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 

➢ OP ČSSI, z.s. 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOST V ROCE 2020 
USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2020 
ROZPOČET NA ROK 2021  

➢ INFORMACE MAKLÉŘSKÉ SPOLEČNOSTI GRECO 
INTERNATIONAL s.r.o., 

➢ VYHLÁŠENÍ 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE CENY 

INŽENÝRSKÉ KOMORY 2021 

➢ PŘIHLÁŠENÉ STAVBY DO SOUTĚŽE „STAVBA ROKU 

2021“ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

➢ POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI 

➢ POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ 

K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 

➢ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM ING. JOSEF MACH 
„97“ 
 
 

ROČNÍK 31 
 

SRPEN 
2021 

 

4 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

  

ČESKÁ KOMORA 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ   
 HRADEC KRÁLOVÉ 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
                          495406590, 724035703 

                         ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz 
 

                        POZVÁNKA 
                            na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové, 

                      která se uskuteční v náhradním termínu 

                  2. září 2021 od 14.00 hodin 
      v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové  

                Prezence od 13.00 hodin 

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové. Svou účast 
potvrdí člen na adrese Valná hromada 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 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  

Účast na Valné hromadě je podmíněna respektováním mimořádných a 
ochranných opatření, stanovujících podmínky pro vstup osob do některých vnitřních 
prostor nebo pro účast na hromadných akcích, platných v době konání Valné hromady 
– podrobnosti viz Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu | ČKAIT (ckait.cz). 
Podmínky jsou průběžně aktualizovány. S aktuálním stavem hygienických požadavků 
se seznamte těsně před Valnou hromadou. 
 
V Hradci Králové dne 2. 8. 2021 
 
 
 
 

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

 
 
 

mailto:ckaithk@hsc.cz
https://www.ckait.cz/valna-hromada-oblasti-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/podminky-pro-vstup-do-salu-na-valnou-hromadu
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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
2. pololetí 2021 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

září 
2021 

2. 9. 13.00 VALNÁ HROMADA Aldis 

  
6. 9. 

 13.00 Schůze výborů 
HSC 

zasedačka 
 

9.00 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON 
Ing. Milan Pacák 
vedoucí odboru 
územního plánování a stavebního 
řádu 
Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje 
Registrace na níže uvedené adrese 
Nový stavební zákon | ČKAIT (ckait.cz) 

Webinář 

7. – 8. 9. 9.00 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ 
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 
Akce a semináře - Školení k přípravě k 
autorizačním zkouškám - Český svaz 
stavebních inženýrů - Český svaz 
stavebních inženýrů (cssi-cr.cz) 

HSC 
zasedačka 

 

16. 9. 12.30 

ODBORNÁ EXKURZE NA DÁLNICI 
D11 – účast na základě předchozího 
přihlášení na adrese 
Více o ČSSI - Odborná exkurze na D11 na 
úseku 1106 Hradec Králové – Smiřice a na 
1107 Smiřice – Jaroměř - Český svaz 
stavebních inženýrů - Český svaz 
stavebních inženýrů (cssi-cr.cz) 

 

22. 9.  
INŽENÝRSKÝ DEN NA TÉMA 
DIGITALIZACE 

Brno 

říjen 
2021 

2. 10.  SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Praha 

4. 10. 

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) 

14. – 17. 
10. 

 
PO STOPÁCH FRIEDENSREICHA 
HUNDERTWASSERA 

Rakousko 

listopad 
2021 

1. 11. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 14.30 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Ing. Stanislav Eminger, CSc. 

https://www.ckait.cz/novy-stavebni-zakon-5
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-12.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-12.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-12.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam-12.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-4
https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-4
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Vedoucí chemické sekce 
Ing. Vladimír Bláha 
Hodnotitel odpadů  
EMPLA AG spol. s r. o.  
Životní prostředí a nakládání s odpady | 
ČKAIT (ckait.cz) 

11. 11. 9.00 

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ, LODŽIÍ A 
TERAS FINSKÝM SYSTÉMEM LUMON 
František Poloprudský 
KAVEO s.r.o. 
Certifikovaný distributor 
finského zasklívacího systému 
LUMON 
Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským 
systémem Lumon | ČKAIT (ckait.cz) 

HSC 
zasedačka 

prosinec 
2021 

6. 12. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 14.30 

STAVBY V HRADCI KRÁLOVÉ  
OČIMA PAMÁTKÁŘŮ 
Ing. arch. Jan Falta 
vedoucí odboru památkové péče 
Magistrátu města Hradce Králové 
Stavby v Hradci Králové očima památkářů 
| ČKAIT (ckait.cz) 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ OBLASTNÍ POBOČKA HK, z.s. 

ZA ROK 2020 

Zpráva o činnosti Oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové za rok 2020 hovoří o stavu 
naší činnosti v období 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Činnost zajišťoval zvolený výbor pobočky. 

Členové výboru jsou 

předseda   Ing. Jiří Hájek 
místopředseda     Ing. Karel Peterka 
členové  Ing. Vlastimil Klazar 
   Ing. Vladimír Janda 
   Ing. Bohumil Rusek 
   Ing. Václav Kikinčuk 
   Ing. Jiří Vejvoda 

Revizní komise pracovala ve složení 

předseda  Ing. Milan Havlišta 
členové  Ing. Miroslav Pišta 
   Ing. Josef Šaroun 

V úvodu je nutno konstatovat, že činnost pobočky byla v průběhu roku 2020 ovlivněna 
nepříznivou epidemiologickou situací. 

Naše pobočka, jako samostatný právní subjekt v rámci ČSSI měla ke dni 31.12. 2020 
celkem 151 registrovaných členů, z toho 63 řádných členů, 24 platících seniorů, 59 členů 
čestných, 2 členy přidružené a 3 absolventy. K 31.12. 2019 měla OP Hradec Králové také 
celkem 151 členů.  V loňském roce tedy nedošlo k úbytku členské základny. Na výběru 

https://www.ckait.cz/zivotni-prostredi-a-nakladani-s-odpady-0
https://www.ckait.cz/zivotni-prostredi-a-nakladani-s-odpady-0
https://www.ckait.cz/zasklivani-balkonu-lodzii-a-teras-finskym-systemem-lumon-2
https://www.ckait.cz/zasklivani-balkonu-lodzii-a-teras-finskym-systemem-lumon-2
https://www.ckait.cz/stavby-v-hradci-kralove-ocima-pamatkaru-0
https://www.ckait.cz/stavby-v-hradci-kralove-ocima-pamatkaru-0
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členských příspěvků se však negativně projevuje věkový posunu členů do kategorií seniorů. 
Proto bych Vás rád opět všechny požádal o maximální snahu o pozitivní propagaci našeho 
svazu, a to zejména u mladých stavebních inženýrů.  

Vrcholovým orgánem Český svaz stavebních inženýrů je Prezidium ČSSI, jehož 
členové jsou předsedové oblastních poboček a odborných společností. Výkonným orgánem 
ČSSI je Exekutiva ČSSI. V právě probíhajícím volebním období jsou jejími členy prezident 
Ing. Adam Vokurka (OS Česká společnost krajinných inženýrů), viceprezidenti Ing. František 
Kuda (OS Česká společnost městského inženýrství) a Ing. Jiří Hájek (OP Hradec Králové) a 
členové Ing. Jiří Skyva (OP Brno), Ing. Bedřiška Vaňková (OP Praha), Ing. Jiří Hájek (OP 
Praha). 

Stejně jako v minulých letech tak v roce 2020 bylo významnou iniciativou Českého 
svazu stavebních inženýrů postupné doplňování informační databáze PAMĚŤ FIREM, 
PAMĚŤ STAVEB a PAMĚŤ OSOBNOSTÍ. 

 V současné době OP ČSSI Hradec Králové připravuje přehled staveb, které od roku 
2004 do roku 2020 získaly titul Stavba roku, Čestné uznání nebo Cenu poroty v soutěži 
Stavba roku Královéhradeckého kraje. Zařazení do Paměti staveb se předpokládá do konce 
tohoto roku. Oceněné stavby budoucích ročníků budou do Paměti staveb průběžně 
doplňovány. 

Podklady pro PAMĚŤ FIREM a PAMĚŤ OSOBNOSTÍ byly za naši pobočku na ústředí 
svazu také předány. 

Do PAMĚŤI OSOBNOSTÍ byli zařazeni naši čestní členové. Čestnými členy ČSSI se 
v letech 2001 – 2020 stali Ing. Josef Mach, zakládající člen ČSSI a od roku 1990 až 2000 
předseda OP ČSSI HK. Dále Ing. Jiří Otčenášek, dlouholetý místopředseda a na přelomu 60. 
a 70. let v původním ČSSI jeden z nejaktivnějších členů dále Ing. Bohumil Rusek, zakládající 
člen a funkcionář OP ČSSI HK, který za svou činnost obdržel stříbrnou medaili ČSSI a Ing. 
František Štilec, který byl od roku 1969 a po znovuobnovení od roku 1990 aktivním členem 
OP ČSSI Hradec Králové.  

V roce 2020 ČSSI spolupracoval v rámci smlouvy o spolupráci a výhradním 
partnerstvím s internetovým portálem „ceny za projekty“ (www.cenyzaprojekty.cz) na tvorbě 
metodiky při stanovování cen projektových prací. Prostřednictvím webovského rozhraní se 
tuto metodiku aktivně snaží rozšířit mezi projektanty, investory, orgány státní správy a 
veřejnost. Tato služba se v rozšířené verzi stala placenou. Toto zpoplatnění prémiových 
služeb by mnělo vést ke zlepšení ekonomické situace ústředí ČSSI. 

Nosným tématem pro jednání jak Exekutivy, tak Prezidia ČSSI, byly záležitosti okolo 
připravované konference Voda 2020. Původně plánovaná jako živá událost na říjen loňského 
roku, multioborová tematická konference VODA 2020 se po několika pokusech o odložení 
kvůli nepředvídatelném vývoji epidemiologické situace nakonec uskuteční formou série 
webinářů v průběhu roku 2021. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.  

Sjezd ČSSI byl z roku 2020 přeložen na podzim 2021, složení delegátů zvolených   na 
naší minulé výroční členské schůzi (24. 2. 2020) zůstává zachováno. Delegáty tedy jsou Ing. 
Jiří Hájek, Ing. Karel Peterka, Ing. Milan Havlišta, za náhradníky na sjezd - Ing. Jiří Vejvoda, 
Ing. Vlastimil Klazar  

 Z běžné činnosti Prezidia je možné připomenout - Český svaz stavebních inženýrů byl 
jako tradičně přizván, jako spolupořadatel celorepublikové soutěž Stavba roku. Stal se 
organizátorem několika odborných seminářů a konferencí. Spolupodílí se na vydávání 
odborných publikací a časopisů. Nadále zůstává jako zkušební orgán České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je členem SIA rady výstavby 
České republiky.  

http://www.cenyzaprojekty.cz/
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Rok 2020 byl pro naši pobočku rokem běžné činnosti, která však byla ovlivněna 
omezeními, vyplývajícími z epidemiologické situace.  

Naše práce v pobočce v loňském roce vycházela především z usnesení minulé výroční 
členské schůze, která stanovila plán na rok 2020. 

Jedním z hlavních úkolů daných usnesením bylo, na úseku spolupráce se 
samosprávou a krajskými orgány uspořádat již 17. ročník soutěže „Stavba roku 
královéhradeckého kraje“ a to ročník 2020. Spolupořadateli soutěže byly Královéhradecký 
kraj, Oblastní kancelář České komory autorizovaných inženýrů a techniků (OK ČKAIT) a 
Svaz podnikatelů činných ve výstavbě (SPS). V tomto ročníku bylo přihlášeno 15 staveb. 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje za účastí odborné veřejnosti a tisku. Vítězům předával čestná uznání a titul stavby roku 
hejtman Královéhradeckého kraje. Expozice oceněných děl je umístěna ve výstavních 
prostorech Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pro rok 2021 připravujeme již 18. 
ročník této prestižní regionální soutěže. Stále platí, že je nutné zaměřit se na její větší 
propagaci, oslovit větší okruh investorů, projektantů a realizátorů a tím zajistit větší 
konkurenci mezi jednotlivými návrhy. 

Činnost naší pobočky se opírá o úzkou spolupráci zájmových a odborných organizací 
působících ve stavebnictví v Královéhradeckém kraji, a to zejména OK ČKAIT a SPS. 
Základem je jednotný program činnosti. V jeho rámci se v loňském roce z již zmíněných 
důvodů uskutečnilo pouze 5 akcí. Tematická skladba těchto akcí se snaží reagovat na 
podměty a potřeby našich členů od přednášek legislativního charakteru až po akce úzce 
specializované odborné problematiky. V lednu loňského roku byla jako tradičně uspořádána 
přednáška s historickou tématikou. Únorová přednáška se zabývala daňovou problematikou. 
Dále následovaly přednášky Technický dozor stavebníka a Jak začít s BIM. Na podzim se 
podařilo uskutečnit pouze jednu přednášku, a to Navrhování a ochrana staveb proti radonu. 

Odborné exkurze v loňském roce z již zmiňovaného důvodu nebylo možno uskutečnit. 

Pro zájemce o udělení autorizace v ČKAIT byla v roce 2020 uspořádána dvě školení 
k legislativní části autorizačních zkoušek. 

V rámci programu celoživotní vzdělávání jsou pro naše členy pořádány kurzy 
anglického jazyka, a to v několika úrovních pokročilosti studentů. Kurzy je zaměřují na 
odbornou angličtinu s využitím ve stavební praxi. Tato výuka byla také nepříznivě ovlivněna.  

Podrobný přehled všech akcí je průběžně uváděn v našem Zpravodaji. Tyto akce jsou 
zařazeny do programu celoživotního vzdělávání, které se pořádají v rámci Informační 
činnosti pro oblastní kancelář ČKAIT.  

Nyní se opět vrátím k plnění úkolů daných usnesením minulé výroční členské schůze. 
Jedním ze zásadních úkolů bylo udržet ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2020. Tento 
úkol se nám podařilo úspěšně dodržet. Zde musím, jako každoročně, poděkovat všem, kteří 
se na vytváření finančních zdrojů pro činnost naší pobočky podíleli. Základními zdroji financí 
vedle výběru členských příspěvků jsou školení k legislativní části autorizačních zkoušek a 
činnosti zajišťované naší pobočkou v rámci celoživotního vzdělávání a informační činností 
pro OK ČKAIT. Podrobný přehled o hospodaření je součástí zprávy o hospodaření Oblastní 
pobočky HK v roce 2020.  

Mezi úkoly dané výboru OP ČSSI pro rok 2020 dále patřilo 

 Zajistit ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, OK ČKAIT a SPS HK 
17. ročník soutěže „Stavba roku 2020“. Úkol splněn. 

 Spolupracovat v rámci dohody o společném provozování Informačního centra stavebnictví 
Hradec Králové a její prolongace do 31. 12. 2021 na úkolech jednotného programu 
oblastní pobočky ČSSI, oblastní kanceláře ČKAIT a SPS. S ohledem na nepříznivou 



 

7 

  

epidemiologickou situaci úkol splněn částečně. Byly uskutečněny plánované 
přednášky v měsících leden, únor, červen, září. V ostatních měsících byly 
přednášky z výše uvedeného důvodu zrušeny. 

 Pokračovat v zahraniční činnosti pobočky vztahy s PZITB Walbrzych a Wroclaw. 
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci úkol nemohl být plněn. 

 Zajistit nadále informovanost členské základny prostřednictvím „Zpravodaje“ ČSSI. Úkol 
splněn. 

 Zorganizovat společenské setkání aktivních členů pobočky na konci roku. S ohledem na 
nepříznivou epidemiologickou situaci úkol nemohl být splněn. 

Ing. Jiří Hájek 
předseda OP ČSSI HK 

 

USNESENÍ 
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE OP ČSSI, z.s. HK 

 KONANÉ DNE 21. 6. 2021 

Výroční členská schůze OP ČSSI v Hradci Králové, která se konala v náhradním 
termínu dne 21. 6. 2021 za přítomnosti 18 členů pobočky (11,8 %) 

1. Schvaluje 

 Zprávu o činnosti výboru za rok 2020 
 Zprávu o hospodaření pobočky za rok 2020 
 Zprávu revizní komise za rok 2020 
 Plán činnosti ČSSI OP HK na rok 2021 a rozpočet na rok 2021 

2. Bere na vědomí úmrtí Ing. Františka Štilce, Ing. Josefa Haucka, Ing. arch. Václava 
Čeřovského, Ing. Jana Krause. 

3. Ukládá výboru OP ČSSI 

 Zajistit ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, OK ČKAIT a SPS 
HK 18. ročník soutěže „Stavba roku 2021“ 

 Spolupracovat v rámci dohody o společném provozování Informačního centra 
stavebnictví Hradec Králové a její prolongace do 31. 12. 2021 na úkolech jednotného 
programu oblastní pobočky ČSSI, oblastní kanceláře ČKAIT a SPS. 

 Pokračovat v zahraniční činnosti pobočky vztahy s PZITB Walbrzych a Wroclaw 
 Zajistit nadále informovanost členské základny prostřednictvím „Zpravodaje“ ČSSI 
 Zorganizovat společenské setkání aktivních členů pobočky na konci roku 

 

PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2020 

OP ČSSI, z.s. HK 

 

Příjmy osvobozené od daně z příjmů Předpoklad Plnění 

Členské příspěvky 50 000    49 000    

Zápisné 500    200    

Úroky 2 500    2 511    

Celkem příjmy osvobozené od daně 53 000    51 711    

Příjmy neosvobozené od daně z příjmu Předpoklad Plnění 

Nájem NIPI 8 000    8 400    

Skolení autorizace 115 000    77 100    
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Semináře     

Zpravodaj 110 000    141 890    

Zájezdy     

Činnost IC 180 000    75 953    

Angličtina 15 000    8 100    

Soutěž stavba roku 50 000    45 087    

Celkem příjmy daňové 478 000    356 530    

Příjmy celkem 531 000    408 241    

      

Výdaje Předpoklad Plnění 

Běžná činnost     

Mzdové a režijní náklady 135 000    112 329    

Ostatní výdaje 4 000    3 138    

celkem 139 000    115 467    

Školení autorizace      

Mzdové a režijní náklady 30 000    27 000    

Ostatní výdaje 11 000    10 237    

celkem 41 000    37 237    

Semináře     

Mzdové a režijní náklady 75 000    25 675    

Ostatní výdaje 2 000      

celkem 77 000    25 675    

Zpravodaj     

Režijní náklady 12 000    11 260    

Zájezdy     

Mzdové a režijní náklady 50 000    12 000    

Ostatní výdaje 10 000      

celkem 60 000    12 000    

Činnost IC     

Režijní náklady 100 000    100 000    

Angličtina     

Režijní náklady 42 000    16 000    

Soutěž stavba roku     

Režijní náklady 60 000    50 496    

Výdaje celkem 531 000    368 135    

      

Příjmy celkem 531 000    408 241    

Výdaje 531 000    368 135    

Rozdíl příjmů a výdajů - vše 0    40 106    
 
 
 
 
 



 

9 

  

ROZPOČET NA ROK 2021 

OP ČSSI, z.s. HK 

 

Příjmy osvobozené od daně z příjmů Předpoklad 

Členské příspěvky 50 000    

Zápisné 500    

Úroky 2 500    

Vrácení přeplatku odvodů   

Celkem příjmy osvobozené od daně 53 000    

    

Příjmy neosvobozené od daně z příjmu Předpoklad 

Nájem NIPI 8 000    

Skolení autorizace 115 000    

Semináře   

Zpravodaj 110 000    

Zájezdy   

Činnost IC 180 000    

Angličtina 15 000    

Soutěž stavba roku 50 000    

Celkem příjmy daňové 478 000    

Příjmy celkem 531 000    

  

Výdaje Předpoklad 

Běžná činnost   

Mzdové a režijní náklady 135 000    

Ostatní výdaje 4 000    

celkem 139 000    

Školení autorizace    

Mzdové a režijní náklady 30 000    

Ostatní výdaje 11 000    

celkem 41 000    

Semináře   

Mzdové a režijní náklady 75 000    

Ostatní výdaje 2 000    

celkem 77 000    

Zpravodaj   

Režijní náklady 12 000    

Zájezdy   

Mzdové a režijní náklady 50 000    

Ostatní výdaje 10 000    

celkem 60 000    

Činnost IC   

Režijní náklady 100 000    
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Angličtina   

Režijní náklady 42 000    

Soutěž stavba roku   

Režijní náklady 60 000    

Výdaje celkem 531 000    

  

Příjmy celkem 531 000    

Výdaje 531 000    

Rozdíl příjmů a výdajů - vše 0    

 

 

Ing. Jiří Hájek 
předseda OP ČSSI, z.s. Hradec Králové 

 

INFORMACE MAKLÉŘSKÉ SPOLEČNOSTI GRECO INTERNATIONAL s.r.o., 
KTERÁ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI OD 1. 1. 2013 

 ZASTUPUJE ČKAIT A JEJÍ ČLENY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ 

31. 12. 2021 končí rámcová pojistná smlouva 8059780611 týkající se pojištění profesní 
odpovědnosti a bude sjednána nová smlouva za stávajících podmínek. 

➢ Končí platnost základních certifikátů s limitem pojistného plnění ve výši 250 tis. Kč 

➢ Nejpozději v prosinci 2021 obdrží všechny autorizované osoby do svých e-mailových 
schránek nové certifikáty pojištění - Pojištění profesní odpovědnosti AO | ČKAIT 
(ckait.cz)  

➢ K rámcové smlouvě lze od 1. 1. 2021 prostřednictvím zvýšeného skupinového pojištění 
nebo individuálního pojištění sjednat pojistné krytí na činnost znalce dle zákona č. 
254/2019 Sb - Skupinové zvýšené pojištění ČKAIT | ČKAIT (ckait.cz) 

➢ Od konce roku 2020 lze sjednat pojištění právní ochrany se slevou až 50 % - Pojištění 
právní ochrany | ČKAIT (ckait.cz) 

➢ Pracuje se na spolupráci se společností Red Stone Now, týkající se služby CASHBOT 
(což je financování faktur – odložení splatnosti krácení splatnosti …) - Cashbot | ČKAIT 
(ckait.cz) 

Aby Vám byly Certifikáty pojištění doručeny, je nutné mít v evidenci ČKAIT aktuální e-
mailové adresy. 

https://www.ckait.cz/pojisteni-profesni-odpovednosti-ao
https://www.ckait.cz/pojisteni-profesni-odpovednosti-ao
https://www.ckait.cz/skupinove-zvysene-pojisteni-ckait-0
https://www.ckait.cz/pojisteni-pravni-ochrany
https://www.ckait.cz/pojisteni-pravni-ochrany
https://www.ckait.cz/cashbot
https://www.ckait.cz/cashbot
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 kontakty 

GrECo International s.r.o. Veveří 111, 616 00 Brno 

Mgr. Jakub Doležel 
Gsm:+420 725 321 530 Tel.: +420 541 428 518 Fax: +420 541 428 512 
j.dolezel@greco.services 

Ing. Petra Bartoníčková 
Gsm:+420 728 130 266 Tel.: +420 541 428 521 Fax: +420 541 428 512 
p.bartonickova@greco.services 

Ing. Petr Salač 
Tel.: +420 724 488 308; e-mail: p.salac@greco.services 

VYHLÁŠENÍ 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2021 

Poslání soutěže 
Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a 
technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, 
které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně 
představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. 

Podmínky soutěže 
1. Soutěž včetně případného tematického zaměření vyhlašuje ČKAIT každoročně, vždy 

na začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT. 
2. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v roce 2022, a to na Shromáždění delegátů v 

roce 2022. 
3. Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno v periodikách a na 

internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních resp. 
regionálních kanceláří ČKAIT. 

4. Do soutěže v roce 2021 budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy budou 
projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2021 nebo v předchozích 
dvou letech, tj. 2019 a 2020 a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny 
cenou ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí ČKAIT v aktuálním roce. 

5. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT (dále 
přihlašovatel) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. 

6. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty. Pokud jsou tito zapojeni 
do soutěže, nemohou být v příslušném hodnoceném ročníku členy hodnotitelské 
poroty. 

7. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí 
výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového 
omezení. 

8. Podáním přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje, že je přihlašovatel, inženýrský 
návrh sám vypracoval nebo se na návrhu podílel. Jedná-li se o inženýrský návrh více 
zpracovatelů, musí být připojen písemný souhlas i těch zpracovatelů, kteří se na 
návrhu podíleli. Přihlašovatel ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese 
důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv. 

9. Přihlašovatel ručí v případě vyhodnocených inženýrských návrhů za správnost místa 
uložení diplomu, plakety a odpovídajícího přerozdělení případné finanční odměny 
podle podílu spoluautorů. 

10. Podané podklady musí být označeny jménem přihlašovatele. 

mailto:j.dolezel@greco.services
mailto:p.bartonickova@greco.services
mailto:p.salac@greco.services
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11. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých 
publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je v elektronických médiích a 
výstavách v tuzemsku a zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů 
přihlašovateli. Osobnostní autorská práva budou zachována. 

12. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků. 
13. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění členů 

ČKAIT a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky 
soutěže. Upozornění převezme a posoudí příslušná oblastní kancelář ČKAIT. Kancelář 
následně zrealizuje potřebné kontakty s případným přihlašovatelem ve smyslu podání 
přihlášky do soutěže. 

14. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou 
být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v 
takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže. 

15. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady „Vyhlášení 
příslušného ročníku soutěže ČKAIT“. ČKAIT vyhlašuje v rámci soutěže Cena 
Inženýrské komory i tzv. Cenu veřejnosti. Tato cena nebude vyhodnocována 
hodnotitelskou porotou, ale vzejde z výsledku internetového hlasování členů i nečlenů 
ČKAIT. Přihlášené inženýrské návrhy soutěže budou za tímto účelem zveřejněny vždy 
od ledna do února roku následujícího po soutěžním roku na webu ČKAIT. Inženýrský 
návrh s největším počtem internetových hlasů veřejnosti bude vyhodnocen na SD 
ČKAIT spolu s vyhodnocením Ceny Inženýrské komory. 

Přihláška do soutěže a její přílohy 
1. Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT. 
2. Údaje o přihlašovateli. 
3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu. 
4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení. 
5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT. 
6. Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2. 
7. Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na 

datovém médiu (CD, DVD, USB flash). 
8. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou kancelář ČKAIT, kde je 

přihlašovatel registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. soutěžního 
roku (odevzdání podkladů na kancelář ČKAIT). 

9. Převzetí přihlášek od jednotlivých kanceláří ČKAIT, příprava podkladů pro 
hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář 
Komory ČKAIT v Praze do 15. 11. soutěžního roku. 

10. Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany 
přihlašovatele. 

Kritéria soutěže 
Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. 
Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména: 

▪ původnost řešení 
▪ přínos životnímu prostředí 
▪ funkčnost řešení 
▪ technickou úroveň řešení 
▪ použití nové technologie 
▪ schopnost aplikace a realizace 
▪ splnění případného tematického zaměření 

Vyhodnocení soutěže 
1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými 

podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota 

https://www.ckait.cz/komora-kancelare
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složená ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol (dále porota). 
Porotu jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit. 

2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním 
zasedání. 

3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před 
SD ČKAIT představenstvu ČKAIT na určení pořadí, nebo bez určení pořadí. Současně 
předloží představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených 
návrhů v příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT. 

4. Přihlašovatelé vyhodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři, 
obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční 
ocenění podle rozhodnutí představenstva ČKAIT. Finanční ocenění se bude řídit 
vnitřními předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů. 

5. Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet 
vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní 
ohodnocení. Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a 
nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena. 

6. Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí hodnotitelská porota, 
neboť se jedná o statistické vyhodnocení největšího počtu hlasů z internetového 
hlasování členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno kanceláři Komory ČKAIT. 
Vítězný inženýrský návrh bude oceněn v rámci postupů uvedených v bodech 3 a 4. 

Vyhlašovatel soutěže ČKAIT Ceny Inženýrské komory za rok 2021 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 
Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2 
 
Organizační zajištění 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Praha Sokolská 
15, PSČ 120 00 Praha 2 
Tel.: 227 090 111 
E-mail: ckait@ckait.cz  
Přihláška do soutěže Cena Inženýrské komory 2021 
Cena Inženýrské komory - dokumenty ke stažení | ČKAIT (ckait.cz) 
 
 

PŘIHLÁŠENÉ STAVBY 
 DO SOUTĚŽE „STAVBA ROKU 2021“ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

REKONSTRUKCE KAPLE SV. JOSEFA 

SLAVĚTÍN (OKR. TRUTNOV) 

 
 

DOPRAVNÍ TERMINÁL V JAROMĚŘI 

 

 

 

 

https://www.ckait.cz/sites/default/files/2021-04/cena-inzenyrske-komory-2021-prihlaska_formular.pdf
https://www.ckait.cz/cena-inzenyrske-komory-dokumenty-ke-stazeni
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REKONSTRUKCE Č.P. 716 V ČERVENÉM 
KOSTELCI 

 NA STACIONÁŘ A ZÁZEMÍ 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 
 

SAUNALAUTTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

 NA ŘECE ORLICI 

 

VÝROBNÍ HALA PEPPERL+FUCHS 
MANUFACTURING s.r.o. TRUTNOV 

 
 

REKONSTRUKCE 

 STÁVAJÍCÍ BUDOVY BÝVALÉHO KINA 

 V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 

 
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA 

HRADEC KRÁLOVÉ 

 
 

ODBAVOVACÍ HALA 
 AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU HOŘICE 

 
 

POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM 
JIČÍN 
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DOPRAVNÍ TERMINÁL 
 PEC POD SNĚŽKOU 

 
 

PŘÍSTAVBA DÍLNY PRO STAVEBNÍ 
OBORY SOŠ A SOU VOCELOVA 

 
 

SPORTOVNÍ PARK U SVATÝCH 
HOLOHLAVY 

 

REKONVERZE TUBUSU VĚTRNÉ 
ELEKTRÁRNY S TRANSFORMOVNOU 

 NA ROZHLEDNU 
 S TURISTICKÝM INFOCENTREM 

 
 

Podrobnosti k přihlášeným stavbám viz 

Přihlášené stavby Stavba roku 2021.pdf (ckait.cz) 
 

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI 

NA D11 NA ÚSEKU 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMIŘICE  
A NA 1107 SMIŘICE – JAROMĚŘ  

která se koná 
dne 16. 9. 2021 

Odjezd autobusu 
ve 12.30 hod. 

od Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové 

Podrobnosti o stavbě viz odkaz 

(507) dálnice d11 - YouTube 

Počet účastníků omezen na 40 osob 
 Účast na základě předchozího přihlášení do 13. 9. 2021 na adrese 

Více o ČSSI - Odborná exkurze na D11 na úseku 1106 Hradec Králové – Smiřice a na 
1107 Smiřice – Jaroměř - Český svaz stavebních inženýrů - Český svaz stavebních 

inženýrů (cssi-cr.cz) 

 

 

https://www.ckait.cz/sites/default/files/2021-07/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%A9%20stavby%20Stavba%20roku%202021.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=d%C3%A1lnice+d11
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/odborna-exkurze-na-d11-na-useku-1106-hradec-kralove-smirice-a-na-1107-smirice-jaromer-3.html
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ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 

 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 
 OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ 

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 

POŘÁDÁ VE DNECH 
7. – 8. 9. 2021 

 
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI  

AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK 

Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je 
usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, 
které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky. 

Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k 
doplnění Vašich znalostí. Přednáší Ing. Bohumil Rusek a JUDr. Václav Šakarov. 

 Podrobnosti viz Školení k přípravě k autorizačním zkouškám - Český svaz 
stavebních inženýrů - Český svaz stavebních inženýrů (cssi-cr.cz) 

 

 

 

Čestný člen ČKAIT a ČSSI 

Ing. Josef Mach 
 se dožil v červenci 

 devadesáti sedmi let 
 

GRATULUJEME 
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http://www.cssi-cr.cz/aktuality-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam.html
http://www.cssi-cr.cz/aktuality-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-autorizacnim-zkouskam.html
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