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ČESKÁ KOMORA 

AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE 

VÝSTAVBĚ 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ PRAHA 

      Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227090128, e-mail: praha@ckait.cz, ID DS: krvaigt 

 

Zpráva o činnosti 

Oblasti Praha pro Prahu a Středočeský kraj České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě za rok 2020 

 

Zpráva podává přehled o činnostech oblasti ČKAIT Praha v roce 2020, které navazovaly 

na tradiční postavení ČKAIT v Praze a středočeském kraji a byly rozšířeny o úkoly uložené valnou 

hromadou 14. ledna 2020. 

Prvořadým úkolem jsou služby pro členy komory a podpora členům komory zejména 

z hlediska vzdělávání a odborných činností. Dalším posláním je spolupráce zejména se středními 

školami.  

 

ČLENOVÉ 

K prosinci 2020 měla oblast Praha 10 501 členů. Z hlediska počtu členů je největší oblastí 

v ČR. Celkový počet členů ČKAIT činí 31 918. Zastoupení členů oblasti v autorizačních oborech 

vyjadřuje příloha 1. Nově autorizovaní členové v roce 2020 jsou po oborech uvedení v příloze 2. 

Kancelář naší oblasti komory v Praze má k dispozici v současné době 9289 e-mailových 

adres členů oblasti Praha, tj. od 88 % členů a v tom je i 501 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 12.  září 2020 

Za oblast Praha se zúčastnilo 60 delegátů. Delegáti poskytovali podklady a spolupracovali 

na formulaci usnesení. Do představenstva byly zvoleni 2 členové. 
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Činnost výboru oblasti 

V roce 2020 se konalo celkem 11 zasedání výboru a z důvodu mimořádného stavu žádné 

výjezdní zasedání. 

Výbor průběžně plnil úkoly podle plánu daného valnou hromadou.  

Činnost oblasti byla významně ovlivněna mimořádným stavem a omezením 

shromažďování. Na tyto skutečnosti výbor včas zareagoval a zajistil již od počátku března 

webináře. 

Činnost v oblasti stavebního práva, tvorby norem a BIM 

Členové se aktivně zapojili do připomínkování návrhů právních předpisů a zejména 

nového Stavebního zákona, změn právních předpisů. Oblast Praha uspořádala pět kulatých stolů 

k implementaci metody BIM.  

ODBORNÁ ČINNOST 

Celoživotní vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT 

V roce 2020 pokračoval VII. běh celoživotního vzdělávání. Informace o všech akcích 

zařazených do programu jsou uveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách ČKAIT v 

databázi Stave Duk a informace jsou zasílány členům oblasti e-mailem a též v Termínové listině 

oblasti. V roce 2020 se konaly jako webináře, které umožňují sledovat přednášky na internetu. 

Výbor zajistil v průběhu roku moderátora, který po dohodě s přednášejícím sleduje chat a pomáhá 

přednášejícím s reakcemi a příspěvky členů. Další rozvoj odborných akcí je omezen personálními 

možnostmi kanceláře oblasti. Přehled seminářů pořádaných OK Praha je v samostatné příloze 3, 

podle organizátora v příloze a. 

Spolupráce se školami 

Výbor oblasti pokračuje ve spolupráci s oblastní pobočkou ČSSD Praha se se střední 

stavební průmyslovou školou v Praze v Dušní ulici, se školou Josefa Gočára a se středními školami 

v Kladně a v Kolíně.  

Spolupráce s dalšími odbornými organizacemi: 

Oblast Praha spolupracuje s těmito: 

• Český svaz stavebních inženýrů 

• Česká asociace konzultačních inženýrů 

• Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

• Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky 

• Cech kamnářů 
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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 ČKAIT, politická a společenská prezentace Oblasti Praha 

Do 17. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory v roce 2020 byly přihlášeny 2 práce 

z Prahy a Středočeského kraje. Přihlašovateli návrhů jsou Ing. Michal Sedláček Ph.D., z firmy 

KO-KA s.r.o, a Ing. Denisa Boháčová z firmy FIRAST s.r.o. 

Jejich díla vstupují do povědomí veřejnosti a pomáhají vytvořit profesní obraz o činnosti 

Komory. Oblast Praha se podílela na pořádání soutěže Stavba roku 2020 a Stavba roku 

Středočeského kraje 2020. 

 

Působnost členů výboru oblasti v roce 2020 

Členové výboru oblasti Praha se podílí na činnosti v různých oblastech. 

Dále naši členové působí jako zástupci ČKAIT v technických normalizačních komisích 

České agentury pro standardizaci, jsou uvedeni v příloze 7 této zprávy. 

 Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Strč. 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. Spolupráce s HZS hl. m. Prahy a HZS 

Středočeského kraje při řešení havarijních situací úspěšně funguje. 

 

HOSPODAŘENÍ OBLASTI ČKAIT PRAHA V ROCE 2020  

Hospodaření oblasti je vymezeno limity stanovenými celkovým rozpočtem Komory pro 

rok 2020, schváleným Shromážděním delegátů ČKAIT v září 2020. Z výsledků hospodaření lze 

konstatovat, že pražská oblast nedodržela dodatečně zvýšený limit nákladů stanovený rozpočtem 

ČKAIT pro rok 2020. Oblast Praha dostává tradičně nejmenší prostředky na činnost na jednoho 

člena a též má nejmenší personální zabezpečení oblasti v přepočtu na člena z celé komory, neboť 

dokonce administrátorka kanceláře musí z rozhodnutí ředitele kanceláře vykonávat další činnosti 

pro kancelář komory, na rozdíl od ostatních oblastí. 
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NÁVRH HOSPODAŘENÍ OBLASTI ČKAIT PRAHA PRO ROK 2021 

Pro rok 2021 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. 

Hospodaření oblasti Praha v roce 2020 (předběžné výsledky) a návrh pro rok 2020 v Kč 

Náklady Limit 2020 Skutečnost 

k 12/2020 

Plnění 

k 12/2020 

Plán 2021 

Režijní + mzdy 1 603 000 1 596 846 100 % 1 703 000 

Odborná činnost 1 157 000 996 302 86 % 1 381 000 

Celkem 2 760 000 2 593 148 94 % 3 084 000 

 

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 

Předložená zpráva rekapituluje hlavní oblasti činnosti v roce 2020 včetně plnění usnesení 

valné hromady konané v roce 2020.  

 

Děkujeme členům oblasti za aktivní spolupráci s ČKAIT při plnění úkolů roku 2021. 

Přeji hodně úspěchů 

 

      za výbor oblasti 

      Ing. Ladislav Bukovský 

předseda výboru oblasti ČKAIT Praha 


