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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
říjen až prosinec 2021 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

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. 
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) 

     

https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-4
https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-4
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/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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VALNÁ HROMADA 
2. 9. 2021 

 

USNESENÍ 
z Valné hromady ČKAIT  
oblasti Hradec Králové, 

která se konala v náhradním termínu dne 2. září 2021 
 v budově Kongresového centra ALDIS Hradec Králové. 

Valné hromady se zúčastnilo 61 členů z 2034 řádných členů ČKAIT (což odpovídá 
2,95 %), kteří byli na Valnou hromadu pozváni písemnou pozvánkou ve Zpravodaji 4/2021 
nebo elektronickou poštou. 

A) Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje 

 Zprávu o činnosti za rok 2020 a návrh plánu činnosti OK ČKAIT pro 2. pololetí roku 2021 
přednesenou předsedou oblasti Ing. Milanem Havlištou a otištěné ve Zpravodaji č. 1/21 a 
4/21. 

 Zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2020 přednesenou Ing. 
Vlastimilem Klazarem  

B) Valná hromada bere na vědomí 

 Informace předsedy Komory Ing. Roberta Špalka o práci Představenstva a ostatních 
orgánů Komory v roce 2020 až do srpna 2021 vč. výhledu do konce roku 2021, informace 
o záměrech s budovou ČKAIT v Sokolské ulici v Praze a informace ředitele kanceláře Ing. 
Radka Hnízdila, PhD. o vnitřních záležitostech Komory 

C) Valná hromada zvolila 

a) tajným hlasováním 9 členů výboru oblasti na tříleté období 2021 – 2023 ve složení 
Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Jiří Hájek, Ing. Milan Havlišta, Ing. 
Vladimír Janda, Ing. Václav Kikinčuk, Vladimír Mazura, Ing. Jindra Novotná, Ing. Bohumil 
Rusek. 

b) aklamací 3 kandidáty na členy Dozorčí komise se sídlem v Praze na tříleté období 2021 – 
2023 
Ing. Bořivoj Málek, Ing. Karel Peterka, Ing. Jiří Vejvoda  

c) aklamací delegaci a náhradníky z oblasti Hradec Králové na Shromáždění delegátů, které 
se bude konat dne 2. 10. 2021 v hotelu Pyramida na Praze 6 ve složení 
Daniel Anděl, Ing. Vítězslav Bezpalec, Martin Buben, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Milan 
Havlišta, Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Bořivoj Málek, Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Vladimír 
Mazura, František Melichárek, Ing. Jindra Novotná, Ing. Karel Peterka, Ing. Bohumil 
Rusek 
Náhradníci - Ing. Vladimír Janda, Ing. Radek Petr, Ing. Jiří Vejvoda 

D) Valná hromada ukládá 

 Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na 
Shromáždění delegátů konaném dne 2. 10. 2021 hlasovat ve věcech projednávaných na 
VH v souladu s většinovým rozhodnutím VH, o ostatních věcech v souladu s cíli a úkoly 
Komory. O průběhu SD informovat členy oblasti cestou Zpravodaje. 

 Výboru oblasti v případě potřeby vybrat osobu z řad náhradníků na Shromáždění delegátů 
bez ohledu na pořadí volby 
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 Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti na 2. pololetí roku 2021 a aby do 31. 10. 
2021 stanovil jmenovitě akce 1. pololetí roku 2022 

 Výboru oblasti aktivně se podílet na 18. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2021. 

 Výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní VH a náměty z ní se trvale zabývat 

 Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci Smlouvy o 
společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové a do konce roku 
2021 projednat prodloužení smlouvy na délku volebního období nového výboru oblasti 

 K dostavbě budovy ČKAIT v ulici Sokolská v Praze nezaujala VH žádné stanovisko a 
hlasování o dalším pokračování dostavby ponechala na zvážení delegátů po diskuzi na 
SD. 

 Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 61 členů. Kvórum pro 
přijetí usnesení bylo 31 hlasů. 

HLASOVÁNÍ 

Pro bylo   61 hlasů tj 100 % 

Proti bylo     0 hlasů tj     0 % 

Zdrželo se     0 hlasů tj.    0 % 

Návrhová komise pracovala ve složení 
 Ing. Vladimír Mazura - předseda, František Melichárek, Ing. Jiří Vejvoda  

 
ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTI 

PŘEDNESENÁ NA NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADĚ KONANÉ DNE 2. 9. 2021 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení a milí hosté z Kanceláře Komory, 

 dnešní valná hromada má podle mých propočtů číslo 28. Jako vždy je příležitostí 
k bilancování, k ohlédnutí se vzad i vpřed. Nejdříve bych se ale podíval dopředu, a to tady 
v sále. Při pohledu na Vás mi napadá, že než zdvořilostní oslovení vážené kolegyně, vážení 
kolegové bylo by příznačnější oslovení „moji věrní“. Vězte, že náhradní termín valné 
hromady se hledal těžko – stále více nebo méně příznivá epidemiologická situace, 
prázdniny, dovolené, možnosti pronajímatele sálu, pevně daný termín shromáždění 
delegátů, počty naočkovaných osob, to vše nakonec rozhodlo o tom, že jsme v oblastní 
kanceláři vybrali dnešní den. Nemyslím si, že kdybychom vybrali jiný den nebo jiný měsíc, že 
by se nás tu sešlo více. Klesající trend účasti na valné hromadě je patrný již od jejího prvního 
konání, kdy jsme se od čísla přes 200 dostali v minulém roce k číslu 119 a dnes k číslu 54. 
Klesající účast není specifická jen pro naši oblast, ale platí i pro většinu ostatních oblastí. Pro 
zastavení poklesu jsem zkoušel různé věci – změnu místa konání, změnu občerstvení, 
dávání dárků, zvýšení intenzity pozvánek, atraktivní hosty – nic z toho nezabralo. Policejní 
předvedení členů jsem vyloučil, protože účast je dobrovolná, a tak si myslím, že mně zbývá 
poslední možnost, jak pokles zastavit – využít moderních informačních prostředků a umožnit 
našim členům účast na valné hromadě v bačkorách z domova nebo kanceláře nebo 
odkudkoliv formou on-line. Je jasné, že tato forma účasti nemá oporu v řádech Komory, že 
by taková osoba dálkově připojená přišla o svá hlasovací práva, ale na druhé straně by byla 
jako pasivní účastník o všem z valné hromady informována. Nevím, zda byla tato možnost již 
diskutována na Představenstvu nebo ve Středisku informačních technologií, ale jistě vím, že 
by stála za zváženou. Nastavením pravidel v řádech Komory by se mohla účast třeba oproti 
dnešku zvětšit několikanásobně, počet účastníků na pořádaných webinářích je toho 
příkladem.  
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Např. hned toto pondělí pořádáme od nás z Hradce Králové, samozřejmě 
s technickým zabezpečením střediska informačních technologií a střediska vzdělávání a 
informací, vůbec náš první webinář na téma „Nový stavební zákon“, na který bylo ke 
včerejšímu dni zatím přihlášeno 857 osob. Napoprvé je to od nás ryzích amatérů 
nepolíbených informačními technologiemi možná troufalost a v případě drobných nedostatků 
věříme ve shovívavost posluchačů. Přednášku jsme připravovali jako webinář v době, kdy 
vůbec nebylo jasné, jaká epidemiologická opatření budou platit a zda stavební zákon bude 
schválen. Když poslouchám diskuze nebo si čtu články pojednávající o novém stavebním 
zákoně, nabývám stále více dojmu, že je to lék na všechno, snad i na ten covid. Posuďte 
sami – zdražování bytové výstavby – nový stavební zákon zastaví trend růstu cen bytů a 
povede ke snížení cen, nebo – nový stavební zákon zvýší množství zahajovaných bytů, nebo 
– nový stavební zákon urychlí přípravu staveb, nebo nový stavební zákon zjednoduší 
dokumentaci pro povolení stavby apod. Osobně mě zaujalo tvrzení – jedna stavba jedno 
razítko. Na výstupu možná, ale než se dokumentace předá elektronicky na stavební úřad, 
bude třeba předem některá vyjádření a potvrzení získat. Prohlédnutím dokladové části 
středně velké stavby jsem konstatoval, že 60 % razítek musím mít stejně předem, teprve 
zbytek může být integrován do jednoho. Některé věci schválený stavební zákon asi vyléčí, 
ale že by tomu bylo ze dne na den, to si nemůže myslet nikdo. Navíc za celou dobu svého 
profesního života neznám nový zákon, který by byl jednodušší, přehlednější a útlejší než ten 
předcházející. Jeho účinky se v realizaci projeví až za několik let. Něco jiného je příprava 
soustavy stavebních úřadů včetně toho nejvyššího. Rozdělování funkcí již započalo, 
připravuje se výběrové řízení na předsedu nejvyššího stavebního úřadu, který by měl 
nastoupit k 1. lednu příštího roku. Neznám podmínky výběrového řízení, ale jednou z nich by 
měla být autorizace. Říkám to tady proto, že autorizovaná osoba, která prošla přípravou a 
realizací staveb, úplně jinak chápe problémy projektantů a realizačních firem než kovaný 
úředník schovávající se za hromadu předpisů, nařízení a vyhlášek. Znám mnoho případů 
z poslední doby, kdy projektant je takhle maličký, dodavatel stavby je na tom trochu lépe a 
nad nimi stojí investor a poroučí si. Přitom by se partneři měli mezi sebou chovat tak, aby 
nikdo nevyčníval a problémy byly řešeny vyváženě pro všechny účastníky výstavby. Pro 
příklad se nemusí chodit daleko – za nevyváženou se dá označit snad každá smlouva o dílo 
předkládaná stavebníkem v rámci zadávání veřejných zakázek. V části smluvních pokut je 
projektant např. nucen se zavázat, že v případě vad ve výkazu výměr zaplatí stavebníkovi 
část nákladů stavby. Neznám projektovou dokumentaci či výkaz výměr bez chyby. 
Nejnovějším ustanovením v návrhu smlouvy, se kterým jsem se seznámil, je požadavek na 
tzv. udržovací pojištění.  Cituji: “Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu i pro případ, 
že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 
autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby“. Nehledě na to, že v době 
zpracování dokumentace není známá záruční doba stavby, neumím si moc dobře představit 
udržovací pojištění u větších projektových organizací typu s.r.o. nebo a.s. OSVČ pojištěná 
pouze přes Komoru takové pojištění má. 

Pro příklad, že příprava stavby trvá několik let nebo ještě více než 10 let, nemusíte 
chodit moc daleko, stačí se podívat do podkladů o dostavbě sídla Komory v Sokolské ulici, 
které jste obdrželi u vstupu na dnešní jednání. V našem případě není chyba asi ani 
v zákonech, ani v penězích, ale v lidech. Kdybychom byli schopni jasně vysvětlit, co chceme, 
mohly být první etapy dnes již zrealizovány. Více jak 5 let se řeší projektové podklady, studie 
o návrh, studie proveditelnosti, úprava studie, revize studie a stále jsme na začátku přípravy, 
jen předpokládané náklady se zvýšily nejméně o 50 %, až se předpokládaný záměr stal na 
možnosti Komory neúnosným. Tak alespoň rozhodlo poslední zasedání Představenstva. Od 
pana předsedy se jistě dozvíte další podrobnosti, ale nechci, abyste se vyjadřovali 
k variantám řešení tady a teď bez všech potřebných informací pro svoje rozhodování, a proto 
doporučuji přesunout zodpovědnost co s plánem dostavby sídla v Sokolské na Shromáždění 
delegátů.  
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Dneškem končí prodloužené volební období výboru oblasti. O co bylo delší, o to bude 
práce nového dnes zvoleného výboru kratší, takže zkraje roku 2024 se budou dnešní volby 
opakovat. Hodnotit uplynulých 3 a půl roku je poměrně těžké. Ze začátku probíhala práce 
v oblastní kanceláři a spolupráce s výborem oblasti tak, jak bylo nastaveno i v předchozích 
letech. Pandemie učinila všemu konec – nebyly přednášky, nebyly exkurze, návštěvy 
oblastní kanceláře se omezily na minimum, komunikace se členy probíhala převážně 
emailovou nebo telefonickou formou a těžiště přednášek se přesunulo na webináře. Když se 
epidemiologická situace trochu uklidnila a chtěli jsme uspořádat odbornou exkurzi na stavbu 
psychiatrie, zase se přihlásilo málo účastníků a exkurze byla zrušena. I výbor oblasti se 
zamýšlel nad tím, kam a jak směřovat svou další činnost a dospěl k závěru věnovat se více 
regionálním záležitostem a obecné přednášky a semináře přenechat středisku vzdělávání a 
informací, neboť jsou většinou pro všechny členy dosažitelné formou webinářů. Jako důkaz 
může sloužit Jednotný program činnosti na podzim letošního roku připravený společně 
s ČSSI a SPS. Jsou tam navrženy exkurze na významné dokončené nebo dokončované 
stavby regionu – dálnice D11 nebo banka ČSOB, seznámení s projektem nového 
hradeckého fotbalového stadionu nebo přednáška o tom, jak památkáři vidí zásahy do 
památkově chráněných objektů v Hradci Králové. Nový výbor oblasti rád přivítá připomínky 
z řad členů oblasti k tomu, kam svou práci směřovat, a hlavně jak ji vylepšit. Nemohu 
kritizovat formou - cituji - „prezentace směrem k členům i na veřejnost je zastaralá a 
neatraktivní (Jejich kanceláře a zasedačky, webové stránky, zasílané emaily, odborné 
exkurze, forma a prostředí odborných přednášek, vydávaný časopis Stavebnictví (grafika, 
forma a trochu i obsah kulhá) apod“, musím říci i svou představu o změnách. Personální a 
finanční možnosti Komory nejsou neomezené. 

Na ukončení práce stávajícího výboru oblasti několik nevýznamných statistických dat, 
porovnávajících stav na počátku a konci jeho volebního období, která nevypovídají nic o 
činnosti výboru oblasti.  Čísla jsou vždy pro rok 2018 a 2020. Počet AO: 1990-2040 osob, z 
toho pozemní stavby: 1081 - 1102 osob, dopravní stavby: 285 - 299 osob, stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství: 203 - 211 osob, mosty a inženýrské konstrukce: 62 - 
72 osob, technologická zařízení staveb: 160 - 163 osob, technika prostředí staveb: 305 - 303 
osob, statika a dynamika staveb: 48 - 52 osob, městské inženýrství: 8 - 9 osob, geotechnika: 
7 - 9 osob, zkoušení a diagnostika staveb: 1 - 2 osoby, požární bezpečnost staveb: 32 - 32 
osob, energetické auditorství: 2 - 2 osoby, stavby pro plnění funkce lesa: 14 - 12 osob, počet 
žen: 143 - 151,  průměrný věk AO:  54,5 - 57,6 roků, nájemné vč. doplatků za energie: 
95.809 - 101.009 Kč. Téměř ve všech oborech autorizace došlo ke zvýšení počtu 
autorizovaných osob, výjimkou je autorizace pro techniku prostředí staveb. Tím se možná 
naznačuje, kde by mohly být v budoucnu problémy. 

Příští rok uplyne 30let od založení Komory. U zakládajících členů to znamená třetinu 
nebo dokonce polovinu života s Komorou. Včera mi volal jeden z našich čestných členů a 
omlouval se, že byl dosud na všech valných hromadách, ale tentokrát že už to ze 
zdravotních důvodů opravdu nepůjde. Ale kdyby byl z průběhu jednání vyráběn přímý 
přenos, určitě by se podíval. Už kvůli takovým bychom měli příští jednání valné hromady on-
line přenášet. A možná by to pomohlo vytvořit u mladších členů ke Komoře alespoň část 
takového vztahu, jaký mají věkově starší autorizované osoby, nejen vztah založený 
pragmaticky na rovnici - chci projektovat nebo vést stavbu - musím povinně být členem 
Komory. 

Mnoho problémů zůstává k řešení pro nový výbor oblasti, pro Představenstvo, pro 
ministerstva, pro Parlament - prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, změna řádů 
Komory, dostavba sídla Komory, BIM, chybějící odborně zdatné pracovní síly, prázdné třídy 
učňovských škol atd. atd., to vše asi pod dohledem všudypřítomného covidu. Už vidím, jak 
vstávají noví dobrovolníci ochotní propagovat a zviditelňovat Komoru i v jiné době než času 
povodní a tornád, aby si lidé nepletli statika se statistikem nebo nenazývali Komoru Českou 
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Komorou antivirových inženýrů a techniků, jak měl pan Ing. Vladimír Blažek, CSc. napsáno 
na smuteční stuze. 

 Na závěr děkuji všem za pomoc a spolupráci při zajišťování činnosti v naší oblasti - 
jak tajemnici kanceláře paní Miroslavě Dolanové, tak všem členům končícího výboru oblasti.  

 Přeji Vám všem do příštích dní hodně sil pro boj s novým stavebním zákonem, 
investorem, úředníky, covidem i větrnými mlýny. Hlavně si vždy zachovejte chladnou hlavu a 
veselou mysl ... 

ZVUKOVÝ ZÁZNAM VALNÉ HROMADY VIZ 

https://drive.google.com/file/d/1jU0nNQkgQ0o4GfA8zUoQknBvmz_PUudJ 
(záznam se spustí kliknutím na symbol trojúhelníku „přehrát“) 

 

VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY ČKAIT 
 OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ 

 
Na jednání výboru ČKAIT oblast Hradec Králové dne 6. 9. 2021 

 proběhla volba předsedy a místopředsedy výboru 

Výbor navrhl Ing. Milana Havlištu, který získal ve volbě nejvyšší počet hlasů, za nového 
předsedu výboru oblasti ČKAIT Hradec Králové. Přítomní nového předsedu zvolili počtem 
hlasů 8, 1 se zdržel hlasování. Nový předseda výboru oblasti navrhl na nového 
místopředsedu Ing. Evu Cincibusovou, která získala ve volbě druhý nejvyšší počet hlasů. 
Přítomní novou místopředsedkyni zvolili počtem hlasů 8, 1 se zdržel hlasování. 

 

PŘEDSEDOU VÝBORU OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ 
BYL ZVOLEN NA LÉTA 2021 - 2023 

 

ING. MILAN HAVLIŠTA 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1jU0nNQkgQ0o4GfA8zUoQknBvmz_PUudJ
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FOTO Z VALNÉ HROMADY 

   

   

   

Foto Ing. arch. Karel Novotný, Mgr. Soňa Rafajová 
Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_2._9._2021_foto_Ing._arch._Karel_Novotny/ 
https://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_2._9._2021_foto_Mgr._Sona_Rafajova 

18. ROČNÍK SOUTĚŽE CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2021 

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. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 
2021. 

Podrobnosti o soutěži viz Vyhlášení 18. ročníku soutěže Ceny Inženýrské komory 2021 | 
ČKAIT (ckait.cz) 

https://www.ckait.cz/vyhlaseni-18-rocniku-souteze-ceny-inzenyrske-komory-2021
https://www.ckait.cz/vyhlaseni-18-rocniku-souteze-ceny-inzenyrske-komory-2021
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STAVBA ROKU 2021  

Do soutěže Stavba roku 2021 bylo nominováno do konečného hlasování 33 staveb na 
tituly Stavba roku 2021 a 2 na titul Zahraniční stavba roku 2021. 

V současné době probíhá hlasování veřejnosti viz odkaz Stavba roku  a Zahraniční 
stavba roku viz odkaz Stavba roku do neděle 17. 10. 2021 do 12.00, kdy bude hlasování 
ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 18. 
10. 2021 v Betlémské kapli v Praze. Hlasování je možné ze všech přihlášených staveb.  

 

NOVÁ RÁMCOVÁ SMLOUVA S T-MOBILE 

Od 1. srpna 2021 je účinná nová rámcová smlouva mezi ČKAIT a T-Mobile Czech 
Republic, a.s. (TMCZ), její platnost je opět 2 roky a nabízí pro členy ČKAIT možnost zařadit 
do T-Mobile benefit až 5 mobilních telefonních čísel. Na výběr jsou nové tarify, vyšší a 
neomezené datové limity a celkově nižší ceny. Nová rámcová smlouva má stejné číslo jako 
smlouva minulá 40114135223, což je zároveň číslo T-Mobile benefit pro členy ČKAIT -
 https://www.t-mobile.cz/benefit 

Stávající uživatelé budou muset změnit používané tarify, protože tarify (T30, T80 ...) u 
operátora zaniknou po uplynutí 3 měsíců od nabytí účinnosti. V nabídce jsou nyní veřejně 
dostupné tarify (Můj Tarif) s vyjednanou množstevní slevou. Pro nové zájemce z řad členů 
ČKAIT již není povinné nové telefonní číslo, jen uzavřou na značkové prodejně TMCZ 
účastnickou smlouvu na své jméno a rodné číslo nebo identifikační číslo (obě varianty jsou 
možné), požádají o zařazení do T-Mobile benefit pro členy ČKAIT a ČKAIT po ověření člena 
schvaluje zařazení čísla do programu. Ceník T-Mobile benefit pro členy ČKAIT si můžete 
stáhnout po přihlášení. 

Tarify Můj Tarif: princip nových tarifů Můj tarif je, že se skládají z jedné hlasové a 
jedné datové části – budu-li chtít nahradit např. T160 (neomezený tarif s 3 GB dat) složím si 
Můj tarif M + 3 GB dat z Můj tarif datová část. Kombinovat hlasovou část a datovou část lze 
libovolně a je tak možné si poskládat tarif na míru. 

Uživatelé doplňkových služeb TMCZ např. T-Mobile televize, pevný internet (ADSL), 
chytré auto aj. (nepočítají se do 5 účastnických smluv) mohou získat další slevu v rámci 
výhod Magenta. O výhodách Magenta vás informují na značkových prodejnách TMCZ. 

CKAIT_podminky_a_cenik_TMCZ.pdf 
01. 08. 2021 
 

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT 
 

V období 2019–2021 probíhá VII. běh CŽV ČKAIT 
▪ Program VII. běhu CŽV 
▪ Časopisy zařazené do projektu CŽV 

Autorizované osoby si volí způsob vzdělávání – kreditní a individuální formu. 

Při účasti v kreditním programu je stanovena povinnost získat 12 kreditů během doby 
trvání běhu. Při tom každá AO musí absolvovat minimálně 2 vzdělávací akce zaměřené na 
právní předpisy. 

Individuální formu celoživotního vzdělávání si AO volí sama tak, aby zajistila svůj 
odborný růst. 

http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=108&group=nominated
http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=109&group=nominated
https://www.t-mobile.cz/benefit
https://www.ckait.cz/system/files/2021-08/CKAIT_podminky_a_cenik_TMCZ.pdf
https://www.ckait.cz/content/program-vii-behu-celozivotniho-vzdelavani-ckait-pro-leta-2019-2021
https://www.ckait.cz/sites/default/files/czv_2019-2021_-_casopisy-akreditovane.pdf


 

10 

  

Evidence absolvovaných akcí 
AO, přihlášená do kreditního programu CŽV, může využít formuláře Registračního listu 

účastníka kreditního programu CŽV, jehož prostřednictvím eviduje vzdělávací akce, kterých 
se zúčastnila. 

registracni_list_-_vii.beh_-_2019-2021.pdf (ckait.cz) 

Prokazování vzdělávání 

 AO oznámí k 31. 12. 2021 oblastní kanceláři (OK), jakým způsobem splnila svou 
povinnost vzdělávání v letech 2019–2021, a to formou „Čestného prohlášení účastníka běhu 
CŽV“. U kreditního programu je potřeba přiložit přehled absolvovaných vzdělávacích akcí 
(Registrační list, příp. formou jiného průkazu). 

cestne_prohlaseni_-_vii.beh_-_2019-2021.pdf (ckait.cz) 

Na základě oznámení o splnění CŽV bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení 
„Certifikát odbornosti o absolvování VII. běhu CŽV ČKAIT na léta 2019–2021“ příslušnou 
OK, a to pouze do 3 měsíců od konce daného běhu CŽV. Osvědčení je potřeba vyzvednout 
si osobně na oblasti. Osvědčení o účasti na celoživotním vzdělávání je dokladem pro klienty 
o odborné úrovni AO, lze je zařadit mezi dokumentované průkazy integrovaného systému 
jakosti firmy AO a lze očekávat, že bude v budoucnu vyžadováno jako součást kvalifikace ve 
výběrových řízeních. „Certifikát odbornosti“ zajišťuje AO snížení částky spoluúčasti v případě 
vzniku škodní události z 10 000 Kč na polovinu. 

Další podrobnosti viz Informace pro členy ČKAIT | ČKAIT (ckait.cz) 
 

PRAVOMOCE AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA PRO 
 OBOR POZEMNÍ STAVBY VE VĚCI AUTORIZACE CELÉHO DÍLA PD 

 PRO OHLÁŠENÍ RESP. POVOLENÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU 

Autorizovaná osoba vznesla dotaz ohledně kompetencí autorizovaného inženýra oboru 
pozemní stavby, a to 

Při zpracování projektové dokumentace Rodinného domu pro společný souhlas, resp. 
stavební povolení je zpracovávána PD dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

Autorizovaný inženýr zpracovává architektonickou a stavebně-konstrukční část jež 
opatřuje svým autorizačním razítkem a zodpovídá za profesionalitu a správnost projektu. 
Doposud bylo stavebními úřady akceptováno, že pokud AI v oboru PS byl schopný odborně 
zajistit i zpracování profesí (ZTI, UT, EL, VZT) v rámci ateliéru, respektive sám (s ohledem 
na rozsah a složitost stavby) mohl jednotlivé složky PD v rozsahu kanalizace, rozvodů vody, 
návrh otopného systému a elektroinstalace opatřit svým autorizačním razítkem s tím, že 
nese odpovědnost za dílo jako celek. Pokud byli k jednotlivým profesím přizváni specialisté, 
a to zejména u větších a složitějších staveb (zde se již nebavíme jen o rodinných domech) je 
automatické autorizování těchto osob jež se spolupodílejí a zodpovídají profesně za dílčí 
část jimi projektovanou a AI jako manažer projektu pak zodpovídá za dílo jako celek.  

Můj dotaz zní, zda se na tomto s ohledem na kompetence autorizovaných osob něco 
změnilo, nebo zda je přístup k této problematice čistě na přístupu a výkladu jednotlivých 
stavebních úřadů a úředníků. 

Jedná se mi o konkrétní příklad např. zpracování novostavby rodinného domu. Jako 
autor projektu musím objekt navrhnout, osadit do terénu v souladu s ÚPD, možnostmi 
napojení na inženýrské sítě atd. V případě nutnosti vodního díla jej vhodně zvolit a územně 
navrhnout (zde pak vstupuje do projektu AO vodohospodář). Veškeré podklady sjednotit, 
vyhodnotit a dát do souladu s OTP. Současně s tím je již plánován a navržen i systém 
odkanalizování objektu a rozvodu pitné vody. V návaznosti je navržen zdroj vytápění a jeho 

https://www.ckait.cz/sites/default/files/registracni_list_-_vii.beh_-_2019-2021.pdf
https://www.ckait.cz/sites/default/files/cestne_prohlaseni_-_vii.beh_-_2019-2021.pdf
https://www.ckait.cz/informace-pro-cleny-czv
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umístění a návrh vytápění místností objektu, ohřev TUV. Toto vše musí projektant 
konstruktér brát v úvahu a řešit již v procesu návrhu stavby a následně zpracování PD pro 
povolení stavby.  

Proto mi přijde u jednoduchých staveb (rodinné domy) systém instalací v prvopočátku 
vymyslet a poté pracně hledat na jejich zpracování a zprojektování AO s příslušnou 
specializací, kteří budou ochotni věc vytvořit a autorizovat. Pokud projektant potřebuje 
profesně pomoci a není si jistý že dokáže předmětnou část PD odborně zpracovat přizve 
logicky k tvorbě projektu specialistu a ten příslušnou část stavby zpracuje a následně i 
autorizuje (např. vypracování PBŘS, resp. elektroprojekt, PD plynového zařízení atd.).  

Je tedy nutné a oprávněné ze strany SÚ, aby dokumentace jednoduché stavby RD 
předkládaná na ohlášení, resp. povolení stavby byla povinně opatřena autorizací pro PS u 
stavební části, a zvlášť autorizacemi pro ZTI, UT a EL?  

Neodpovídá AI pro PS za předkládanou stavbu jako celek viz. příloha? (je zkopírována 
z podkladů na stránkách ČKAIT) Myšleno a vztaženo opravdu jen k jednoduchým stavbám 
jako je RD. 

Na tento dotaz odpověděla Mgr. Helena Dalešická středisko legislativně právní ČKAIT 
Praha následovně. 

Jakožto inženýr v oboru pozemních staveb máte oprávnění projektovat v rámci své 
stavby také její oborově vyčleněné části podle takzvaného „překrývání oborů“. Toto je 
uvedeno v instruktážní příručce Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, kterou 
vydává ČKAIT pro své členy. Stejný text bude také součástí nového znění v parlamentu 
schválené stavební legislativy na základě doplnění Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. o 
příslušné ustanovení Změnovým zákonem, který mění v souladu s novým Stavebním 
zákonem navazující právní předpisy a do § 18 Autorizačního zákona vkládá následující text: 

„(2) Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, most a inženýrské konstrukce, technologická zařízení 
staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa, je v celém rozsahu stavby, 
příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části 
této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika 
prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. 
Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou 
dotčeny.“ 

Zpracování statiky, PBŘ, techniky prostředí stavby a geotechniky je Vaše právo a 
nikoliv povinnost. Můžete pro tyto části PD využít také autorizované specialisty a koordinovat 
potom jejich části zpracované na jejich odpovědnost a označené jejich podpisy a razítky. 

V příloze své odpovědi uvádí Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněnosti, 
podepsané JUDr. Zdeňkou Vobrátilovou, Česká společnost pro stavební právo. 

Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněnosti 
Pro projektanta s autorizací udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, vyplývá z § 13 odst. 3 tohoto zákona povinnost opatřovat dokumenty 
související s výkonem jeho činnosti (tzn. též projektovou dokumentaci předkládanou k 
územnímu a stavebnímu řízení) vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním 
znakem České republiky, svým jménem, číslem, pod nímž je zapsán v seznamu 
autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popř. specializací. Je-li 
projektant oprávněn zpracovat dokumentaci komplexně, podepíše a orazítkuje všechny její 
dílčí části; zpracuje-li však určitou dílčí část dokumentace (např. požárně bezpečnostní 
řešení) další oprávněný projektant (§ 46b odst. 1 stavebního zákona), musí ji tento přizvaný 
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zpracovatel podepsat a orazítkovat, čímž potvrzuje odpovědnost za její správnost, úplnost a 
proveditelnost. 

Souvisí to s ustanovením § 13 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb., v němž se stanoví, že 
dokumenty splňující náležitosti podle § 13 odst. 3 tohoto zákona, jsou pro úřední účely 
veřejnými listinami. Z toho lze usoudit, že dokumentace stavby, která je opatřena uvedenými 
náležitostmi a předkládána pro úřední účel (řízení o stavbách), má nepochybně povahu 
veřejné listiny. 

Vzhledem k uvedenému považujeme doložení návrhu na vydání územního rozhodnutí 
nebo žádosti o stavební povolení úředně ověřenou kopií osvědčení o autorizaci (§ 9 zákona 
č. 360/1992 Sb.) za nadbytečné. 

JUDr. Zdeňka Vobrátilová, Česká společnost pro stavební právo. 
 

VINAŘSKÉ STAVBY MORAVY 
7. 9. – 9. 9. 2021 

OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové uspořádala v termínu 7. – 9. 9. 
2021 odbornou exkurzi, zaměřenou na vinařské stavby Moravy. Mimo jiné účastníci navštívili 
nově otevřené Vrchnostenské zahrady na Pernštejně, vinařské stavby Lahofer a Enotéku ve 
Znojmě od architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa, vinařství Sonberg od architekta 
Josefa Pleskota a úpravu Městského pivovaru Znojmo. Mimo odborný program také 
Slovanskou epopej v Moravském Krumlově 
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Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/VINARSKE_STAVBY_MORAVY_7._9._-
_9._9._2021_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/ 



 

14 

  

ODBORNÁ EXKURZE NA D11 
NA ÚSEKU 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMIŘICE  

A NA 1107 SMIŘICE – JAROMĚŘ  

16. 9. t.r. uspořádala OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové ve spolupráci s Ing. 
Pavlou Černou, vedoucí TDS Správčice a Jaroměř a asistent správce stavby D11 1106 a 
1107 – ŘSD odbornou exkurzi na D 11, která účastníky seznámila se základními datech o 
stavbě. Na zastávkách byli k dispozici její kolegové z TDI, kteří odpovídali na konkrétní 

detailní otázky ohledně výstavby a kteří účastníky odborné exkurze prováděli po stavbě. 
Všem pracovníkům ŘSD, kteří se nám věnovali moc děkujeme.  
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 
POŘÁDANOU OK ČKAIT A OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

V RÁMCI PROGRAMU AKCÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 ČLENŮ ČKAIT 

 

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 

která se koná 

v pondělí dne 4. října 2021 

 od 14.30 hod. 

v zasedací místnosti v 1. patře budovy 

Hradeckého stavebního centra, 
Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí 

 

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-
2.0 

Přednáší 
 

Ing. Pavel Kašpar 
 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

Manažer technického vývoje a vzdělávání  
Window Holding a.s. 

 

Cílem přednášky je seznámit autorizované osoby s problematikou 
otvorových výplní, a to jak fasádních, tak střešních prvků. Účastníci budou 

seznámení se základními zásadami, ale i úskalími, se kterými se mohou nejen 
projektanti ve své práci setkat, a kdy je vhodné vyhledat konzultaci odborníka. 
S ohledem na zkušenosti a technické zázemí zn. VEKRA i VELUX a pozic, které 
v rámci trhu v ČR zaujímají, dostanou účastníci kvalitní odborné informace a 

také řadu praktických tipů pro svou práci. 

Vstup zdarma! 

Akce je hodnocena 1 kreditním bodem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2
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VELETRH FOR ARCH 2021 

32. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH 2021 se koná 21.–25. září 2021. Tradiční 
nabídku vystavovatelů veletrhu FOR ARCH rozšíří v letošním roce souběh s veletrhem 
nábytku FOR INTERIOR. 

Otevírací hodiny 

úterý - pátek 10:00 - 18:00 
sobota          10:00 - 18:00 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM A PORADENSTVÍ: 

Veletrh nabízí řadu přednášek a seminářů v rámci doprovodného programu a 
řadu poradenských center, z nichž STAVEBNÍ PORADENSTVÍ zajišťuje ČKAIT na svém 
stánku v Hale 2, číslo stánku A05. 

Pro návštěvníky veletrhu jsou konzultace nabízené Komorou bezplatné. Přehled témat 
konzultací po jednotlivých dnech naleznete v příloze. 

 

VSTUP PRO ČLENY ČKAIT: 

Pořadatel veletrhu nabízí členům ČKAIT vstup zdarma po registraci. Vygenerovaný 
voucher bude zaslán na e-mailovou adresu, kterou zájemce vyplní do formuláře. 

Prosíme, věnujte pozornost správnosti tohoto údaje, předejdete zbytečným 
komplikacím. 

 

Termín a místo konání: 

21.–25. září 2021 
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9-Letňany 
stánek ČKAIT – hala 2, stánek A05 

Příloha - Přehled témat konzultací po jednotlivých dnech. 

Termín 

21. 09. 2021 - 25. 09. 2021 

 
 
 
 

Vydavatel 
Klub stavařů Královéhradeckého kraje 

šéfredaktor, grafická úprava, příjem článků 
Miroslava Dolanová 

Kontakt 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz, cssihk@hsc.cz 
495406590, 724035703 

Redakční rada 
Výbor ČSSI a ČKAIT 

Vychází 5x ročně 
Toto číslo vyšlo 22. 9. 2021 

https://forarch.cz/
https://forinterior.cz/
https://forarch.cz/program/
http://forarch-poradenskacentra.cz/
https://forarch-poradenskacentra.cz/aktuality/detail?id=15733
https://forarch.cz/vystavovatel/voucher?v=c4dd835b29fa5e6a68e0202f99aa0352
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2021-09/poradenstvi-FOR-ARCH-2021_konzultanti.pdf
mailto:ckaithk@hsc.cz
mailto:cssihk@hsc.cz

