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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2021
oblastní kancelář ČKAIT Brno, Vrchlického sad 2, 60200 Brno, tel.: 545 574 310, e-mail: brno@ckait.cz.
Zprávu podává výbor oblasti ČKAIT Brno, zastoupený předsedou prof. Ing. Aloisem Maternou, CSc., MBA.
Zpráva podává přehled o činnostech oblasti ČKAIT Brno v roce 2021, které navazovaly na tradiční dlouhodobé postavení ČKAIT v oblasti Brno
a byly rozšířeny o úkoly uložené valnou hromadou dne 23. června 2021, Shromážděním delegátů dne 12. září 2021 a představenstvem ČKAIT
v průběhu roku 2021.
K úkolům náležely v prvé řadě služby pro členy Komory a podpora orgánů a funkcionářů Komory působících v Brně. K těmto činnostem a
orgánům náleží Dozorčí rada a Dozorčí komise ČKAIT, Disciplinární senát ČKAIT, podpora činnosti Zkušebního místa ČKAIT v Brně a spolupráce
s Autorizační radou ČKAIT, místo pro akce celoživotního vzdělávání a pro spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů. Je zde umístěno
pracoviště Informačního centra ČKAIT.
Oblast Brno pečovala o regionální spolupráci oblastí Jihlava, Olomouc, Zlín a Ostrava v otázkách činnosti ČKAIT, otázkách odborného
vzdělávání členů a publicity ČKAIT.
Prioritami souhrnu výkonů oblasti jsou podpora členů Komory při výkonu vybraných činností ve stavební profesi, upevňování povědomí o
činnostech a poslání Komory a spolupráce se středními odbornými školami, MENDELU a Fakultou stavební VUT v Brně k šíření zájmu o profesi
mezi mládeží.
Tato zpráva bude doplněna na valné hromadě oblasti Brno dne 24.března 2022 zprávou předsedy výboru oblasti.

1. Shromáždění delegátů ČKAIT dne 2. října 2021 v Praze
Mandát oblasti Brno byl 29 delegátů. Delegáti poskytovali podklady a spolupracovali na formulaci usnesení.
Usnesení valné hromady oblasti Brno je v souladu s usnesením Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.
2. Zkušební místo ČKAIT Brno a výsledky autorizačních zkoušek
V roce 2021 se uskutečnilo 72 zkušebních termínů a zkoušeno bylo 483 uchazečů o autorizaci.
Zkušebními komisaři byly osoby jmenované Autorizační radou ČKAIT z regionu Morava. Některých jednání
zkušebních komisí se zúčastnili komisaři z Prahy a komisaři z Brna působili v komisích v Praze. V Brně se
zkoušelo v oborech:
pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské
konstrukce, statika a dynamika staveb, technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb.
3. Činnost v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů
Dotazy v tomto okruhu souvisejí jednak s výkonem praxe členů, jednak s vydáváním časopisu Z+i
ČKAIT a jeho obsahem. Dotazy specifické jsou řešeny po konzultaci se Střediskem legislativně právním
ČKAIT a Legislativní komisí ČKAIT v Praze. Odpovědi jsou zprostředkovány i tazatelům z řad klientů
našich členů. Právní poradna v Brně působí od roku 2019.
Dotazy obecné platnosti, související s výkonem praxe, jsou řešeny ve spolupráci se Střediskem
legislativně právním ČKAIT, a pokud si zaslouží obecnou pozornost, jsou publikovány v časopise Z+i
ČKAIT a zveřejňovány na webových stránkách Komory v sekci FAQ.
4. Celoživotní vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT
V roce 2021 skončil VII. běh celoživotního vzdělávání, v roce 2022 zahajuje již VIII. běh. Informace o všech
akcích zařazených do programu jsou uveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách ČKAIT
v databázi CŽV. Pozvánky na exkurze a akce pořádané ve spolupráci s ČSSI jsou umísťovány na webu ČKAIT
v informacích Brno a v termínové listině. Je rovněž možné využívat webináře, kdy lze sledovat přednášky
na internetu, případně dodatečně si prohlédnout pořízený záznam přednášky v systému PROFESIS.
V informačním systému PROFESIS jsou zařazeny dva časopisy vydávané stavebními fakultami v Praze a

Ostravě. Při tvorbě vzdělávacích programů organizovaných Komorou jsou také využívány finanční
prostředky z projektů MPO ČR a EU. V době nouzového stavu a přísných protiepidemických opatření se řada
naplánovaných akcí musela zrušit nebo přesunout. Přesto se podařily uskutečnit semináře na téma Smluvní
vztahy ve výstavbě (2x), Zásady navrhování otvorových výplní, Současné problémy technologie vozovek,
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb, webináře Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu
vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy, Odpovědnost autorizovaných osob
(2x), konference "Zajímavé stavby". Velký ohlas zaznamenaly opakované exkurze na výstavbu tramvajové
trati v Pisárkách – tunel Žabovřeská.
Přípravu a náplň programů CŽV řídí výbor oblasti ČKAIT Brno. Každý člen výboru má svěřen okruh působnosti,
resort, ve kterém pracuje a přijímá odpovědnost. Dva zástupci oblasti Brno pracují v řídicí komisi CŽV na úrovni
celé Komory.
Vzhledem k zájmu autorizovaných osob se za přispění regionální kanceláře ČKAIT Brno podařilo sjednat u
pojistitele ČSOB pojišťovny skupinové zvýšené připojištění ČKAIT, je možné uzavírat zvýhodněné skupinové
zvýšené připojištění na pojistnou částku 2 nebo 5 milionů Kč.
Tab. č. 1 Přehled činností CŽV v oblasti Brno v roce 2021

Typ akce

Počet účastníků

Exkurze
Odborné akce CŽV
Konference
Celkem v roce 2021

143
788
45
931

Pozn.: Do celkového výčtu nejsou zahrnuty prezentační akce výrobků a technologií privátních výrobců na trhu a účast na akcích pořádaných Komorou pro
celou Českou republiku.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků, politická a společenská prezentace ČKAIT
Brno
Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 2. 10. 2021 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány Ceny
ČKAIT 2020 za 17. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Druhé místo obdržela realizace Stavební
úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN v Brně, projekční kancelář S.I.S. spol. s r.o.,
Ing. Karel Šolc, AI pozemní stavby. Vážíme si práce našich autorizovaných inženýrů a techniků, kteří svojí prací
úspěšně reprezentují ČKAIT. Jejich díla vstupují do povědomí veřejnosti a pomáhají vytvořit profesní obraz o
činnosti Komory. Děkujeme těm, kteří se do soutěže za oblast Brno zapojili.
Výbor oblasti využívá mimořádné příležitosti slavnostního slibu autorizovaných osob po vykonání zkoušky při
vstupu do ČKAIT. V uplynulém roce byl slavnostní ráz potlačen protiepidemickými opatřeními. Přesto se v pěti
termínech podařilo uvést do Komory 324 autorizovaných osob.
5. Spolupráce oblasti Brno s profesními institucemi, úřady a organizacemi působícími ve
výstavbě
Programy CŽV a otázky stavebního práva vyžadují udržení kontaktů se subjekty, kde nalézáme odpovědi na
naše otázky na nejvyšší úrovni. Zázemí města Brna a Jihomoravského kraje je působištěm řady kvalitních
institucí. Zmíníme se zejména o těch, které jsou pro nás nepostradatelné.
Spolupráce s Českým svazem stavebních inženýrů
Dlouholetá velmi úzká spolupráce s brněnskou pobočkou ČSSI pokračuje i nadále. Většina odborných i
společenských akcí pořádaných oběma organizacemi byla konána ve vzájemné součinnosti. Řada
plánovaných akcí i v loňském roce musela být zrušena, přesto alespoň podzimní odborná konference na
téma zajímavé stavby a pro velký zájem opakovaná odborná exkurze na výstavbu tunelu Žabovřeská
se těšily oprávněnému zájmu.
Spolupráce s Fakultou stavební VUT v Brně a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity
v Brně
Spolupráce s oběma fakultami má tradiční rámec a realizuje se na odborných konferencích, akcích CŽV,
podpoře doktorandů na konferenci JUNIORSTAV, oceňováním nejlepších diplomových prací,
podporou Studentské vědecké odborné činnosti a šířením informací u studentů o činnosti ČKAIT.
Spolupráci směřujeme k tomu, aby absolventi s nejlepšími diplomovými pracemi obdrželi jako jeden z prvých
referenčních osobních spisů dokument o udělení ceny Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě. Ceny jsou rovněž oceněny finančně a jsou předány při slavnostní promoci za přítomnosti
veřejnosti. Komora tím posiluje povědomí o své působnosti na veřejnosti a svou nabídku technické mládeži.
Spolupráce s HZS JmK
Oblastní kancelář Brno poskytuje na základě smlouvy s HZS JmK pomoc odborníků z řad autorizovaných osob
při řešení akutních situací při požárech, živelních pohromách a komplikovaných zásazích. Spolupráce se osvědčila
zejména při pomoci obcím na Jižní Moravě postiženým tornádem.
6. Komunikace se členy oblasti
Oblast ČKAIT Brno má k prosinci 2021 4 806 členů. Z hlediska počtu členů je druhou největší oblastí v ČR.
Celkový počet členů ČKAIT činí 32381 osob, Brno představuje 14,84% všech členů. Zastoupení v autorizačních
oborech vyjadřuje tabulka č 2.
Tab. č. 2 Zastoupení členů oblasti Brno v oborech
Obor

Kód

Stavby pro plnění funkce lesa
Energetické auditorství
Požární bezpečnost staveb
Zkoušení a diagnostika
Geotechnika
Městské inženýrství
Statika a dynamika
Technika prostředí staveb
Technologická zařízení staveb
Mosty a inženýrské konstrukce
Stavby vod. hosp. a kraj. inž.
Dopravní stavby
Pozemní stavby

L
EA
PB
Z
G
MI
S
TPS
TZS
M
VS
DS
PS

Celkem
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*Pozn.: Někteří členové ČKAIT mají autorizaci ve více oborech.

Kancelář Komory v Brně má k dispozici v současné době 4 678 e-mailových adres, tj. od více než 97 %
členů. Komunikace se členy elektronickou cestou je operativní a stává se používanou normou. Vítáme
diskusi se členy nejen na valné hromadě oblasti, ale po celý rok, na stránkách Z+i ČKAIT, na seminářích
CŽV, při zasedáních oblastního výboru a dalších příležitostech. Vážíme si každého podnětu k zlepšení činnosti
Komory, jehož řešení můžeme uskutečnit na úrovni oblastní nebo ho přenést na vyšší orgány Komory až po
Shromáždění delegátů.
Resortní působnost členů výboru oblasti v roce 2021:
prof. Ing. Alois Materna,
CSc., MBA
předseda

- řízení výboru oblasti a regionální kanceláře, hospodaření, orgány Jihomoravského
kraje, Veletrhy Brno, a.s., konference,
- Rada pro podporu rozvoje profese,

Ing. František Mráz
místopředseda

- ekonomika, rozpočet OK, garant spolupráce s ČSSI,

Ing. David Bečkovský,
Ph.D.
Ing. Svatava Henková, CSc. (do
6/2021)

Ing. Radomír Hanák
Ing. Tomáš Jakl
Ing. Josef Janíček
Ing. Milan Jokl (do 6/2021)

Ing. Vlastislav Kolečkář
Ing. Josef Luňáček

- AI pozemní stavby s odbornou specializací nízkoenergetické stavby, stavební fyzika,
tepelná technika a vzduchotěsnost staveb,
- AdMaS,
- CŽV, vysoké a střední školy, kontrola plnění usnesení, Dny stavitelství a architektury,
odborné exkurze, Brno - venkov, Blansko, Vyškov,
- obor mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb
- obor dopravní stavby
- obor pozemní stavby, spolupráce se SPS, výkonové standardy AO,
- odborné exkurze, obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- odborné exkurze, obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- odborné exkurze, obor dopravní stavby, obor mosty a inženýrské konstrukce,
realizační firmy, statutární město Brno,

- Rada pro podporu rozvoje profese, obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, obor technologická zařízení staveb, obor technika prostředí staveb,
- stanoviska ČKAIT, posudky, investice – příprava a realizace, obor statika a dynamika
staveb, Rada pro podporu rozvoje profese, cena IK, pojištění AO,
- obor technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb,
- cena IK
- Komise MaSP (malé a střední podnikání) ve spolupráci s Ing. Pejchalem
- TPS, spec. vytápění a vzduchotechnika,
- jednání s mezioborovými partnery, státními orgány a při návrzích legislativních úprav
souvisejících s investiční výstavbou,
- -pojištění AO

Ing. Miroslav Klos (do 6/2021)
Ing. Pavel Pejchal, CSc. (do
6/2021)

Ing. Petr Mičunek
Ing. Ivana Minářová
doc. Ing. Aleš Rubina,
Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek,
CSc. (do 6/2021)

- autorizovaní inspektoři, obor geotechnika, spolupráce s VUT; centra excelence,

doc. Ing. Karel Šuhajda,
Ph.D.

- problematika sanací a rekonstrukcí staveb, sanace zděných staveb proti vlhkosti,
dřevostavby, zastřešení budov, znalecké posudky; spolupráce s vysokými a
středními školami,
- centra excelence

Se zvolenými členy spolupracovali jako odborní poradci

Ing. Jiří Bajer

– obor dopravní stavby, obor mosty a inženýrské konstrukce, cena IK
(oblastní úroveň),
doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
– obor dopravní stavby a městské inženýrství, spolupráce s KÚ JMK a VUT
FAST, SVOČ, Ediční rada ČKAIT.
Všem, kteří se na činnosti oblasti ČKAIT Brno podíleli, funkcionářům, delegátům Shromáždění delegátů,
zkušebním komisařům u autorizačních zkoušek, členům přinášejícím iniciativní náměty pro činnost
Komory, účastníkům soutěže o Cenu ČKAIT a personálu kanceláře Komory v Brně děkujeme za práci a
přispění k novým podnětům v Komoře ve prospěch členů ČKAIT.
7. Hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2021
Stejně jako všechny ostatní oblasti ČKAIT i Brno má plánované výdaje zahrnuté do ročního rozpočtu ČKAIT schváleného
Shromážděním delegátů. Plánovaná výše výdajů je stanovena limitem a členěna na režijní a odborné činnosti. Tyto výdaje
jsou sledovány každou oblastí a centrálně Představenstvem ČKAIT měsíčně. V následující tabulce jsou uvedeny plánované
výdaje pro rok 2022 (stanovené limity) a skutečné výdaje dosažené k 31.12.2021 (tj. 89% ročního rozpočtu) v Kč.
Tab. č. 3 Hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2021

Náklady
Režijní
Odborné činnosti
Celkem

Limit pro oblast v Kč

Skutečnost k 31.12.2021 v Kč

%

1 307 809
729 989
2 037 799

86
95
89

1 517 000
765 000
2 282 000

Poznámka: výsledné hospodaření brněnské oblasti za období 01.-12.2021 bylo ziskové, protože odborné činnosti byly
rušeny vlivem celostátních opatření v rámci boje proti Covid 19, a tím jsme šetřili na výdajích.
Návrh hospodaření oblasti ČKAIT Brno pro rok 2022
Pro rok 2022 má ČKAIT připraven návrh rozpočtu, který bude předložen na Shromáždění delegátů 24. 9. 2022
k projednání a schválení. Pro rok 2022 jsou již návrhem rozpočtu ČKAIT stanoveny limity na výdaje. Oblast Brno má
plánovány následující výdaje:
Režijní náklady ......................... 1.554.000 Kč
Náklady na odborné činnosti .........900.000 Kč
Celkem ................................. 2.454.000 Kč

Závěr
Předkládaná zpráva je přehledem práce oblasti ČKAIT Brno za rok 2021. Činnosti jsou strukturovány v souladu
s usnesením valné hromady 2021 a úkoly uloženými výboru nebo vzniklými v průběhu roku.
Děkujeme členům oblasti za výkony v roce 2021, za podněty, spolupráci a pomoc při řešení úkolů roku 2022.

Přejeme Vám úspěšný rok 2022.
Brno, leden 2022

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
předseda výboru oblasti ČKAIT Brno

