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č. Chcete nám cokoliv vzkázat? e-mail
1 Absence sdělení praktického charakteru. 

2 Aktivně jednat o snížení obchodních cen norem ČSN a EN, případně TP (technických 
podmínek), TKP,  apod.

s.janak@volny.cz

3 Aktualizovat rámcovou smlouvu s T-Mobile. ano
4 Ať se daří!!! p.m.nachod@seznam.cz

5 Byla by možná kontrola práce členů ČKAIT? Někteří tomu opravdu nerozumí a nerespektují 
zákony. Bohužel projektují a dělají špatné jméno komoře.

lenka.bartakova@seznam.cz

6
Celý život pracuji ve stavebnictví a projektuji a nyní jako AT nemohu samostatně vyprojektovat 
ani RD. Toto je úplná degradace celoživotní práce a dle mého názoru je to obraz současné 
úrovně školství.

vondrejc@tiscali.cz

7 Časopis Stavebnictví pro ostatní profese (elektro, topení) bych nahradil volbou jiných 
odborných periodik !

vit.epu@volny.cz

8 Časopis Stavebnictví prosím posílejte elektronicky v pdf do mailu. Je to zbytečné zatěžování 
životního prostředí tisknout časopis na kvalitní papír.

9 ČKAIT by měla být více vidět v médiích, pozvednout veřejné mínění o profesi fejlkova@seznam.cz

10

ČKAIT by měla více kontrolovat práci svých členů, postihovat nepoctivé projektanty, odebírat 
oprávnění apod. Dále by měla aktivněji měnit legislativu ve prospěch oboru (např. povinné 
zpracování DPS pro stavby od určitého objemu prací, finanční ohodnocení projektantů apod). 
Všeobecně se vytratila kvalita projektů na úkor snižování cen. ČKAIT nenavrhuje úpravy 
legislativy, kde je to možné, ale často "bojuje" proti legislativě, která je naopak závazná díky 
evropské legislativě (např. energetická náročnost a postoj k ní). Nedokáže využít a prezentovat 
změny jako potenciál, ale bere je jako přítěž. Tím ztrácí prestiž mezi skutečnými odborníky...

11
ČKAIT by měla výrazně zasahovat do všech novel stavebního zákona a to stávajících tak i 
připravovaných.To, co předvádí některé stavební úřady je už na hraně  logiky resp. selského 
rozumu.

12 ČKAIT by měla vyvolat jednání s ministerstvem školství a prosadit na odborných středních a 
vysokých školách výuku práva. Ne vědeckou teorii, ale praktickou aplikaci.  

13

ČKAIT má být bohatým centrem odborných informací a to i v online světě a tyto informace by 
měl aktivně šířit. Zajímat se o technologické trendy v oborech, více se angažovat v tvorbě 
metodik, ukazovat špatné příklady z praxe stavební i z praxe legislativní i soudní apod. Posílání 
časopisů a jiných draze tisknutých a distribuovaných materiálů je dle mého názoru neúčelné 
pokud bych tyto informace mohl najít v Profesisu, který svým obsahem i zpracováním 
pokulhává za dobou. Organizovaní zahraničních výletů mi příjde neúčelné. Nerozumím tomu, 
proč kladete otázky, na které máte znát odpověď sami - využití centrály ČKAIT? využití právní 
poradny ČKAIT? Abych nebyl jen kritik, zjišťováním zpětné vazby (kterou by jste na sociálních 
sítích měli okamžitě) děláte krok správným směrem.

oliva.martin@atlas.cz

14 Děkuji všem představitelům ČKAIT za jejich činnost v zájmu autorizovaných osob.
15 Dík za vaší práci! Pro přespolní je obtížné se aktivněji zapojit. frankovi@seznam.cz

16 Dle mého názoru by každá autorizovaná osoba v rámci ČKAIT měla mít zabezpečen bezplatný 
elektronický přístup k normám. 

wayrauch@seznam.cz

17
Dobrý den, minulý rok, 7.6.2018 jsem podal na centrálu ČKAIT dotaz ohledně vedení deníku 
AO v elektronické podobě. Bylo řečeno, že do září 2018 obdržím odpověď. Do dneška, 
26.6.2019, jsem žádnou odpověď nedostal.

18 domnívám se, že činnost komory byla dříve ve společnosti a tvorbě zákonů výraznější schmiedl@volny.cz

19
Handicapem pro mě je stáří,ale přesto si rád přečtu zajímavosti v odborných časopisech které 
vydáváte a distribujete.Jsem rád,že čkait existuje a v rámci možností přenáší důležité 
informace mezi řadové členy.Vzpomínám na rok 1968 kdy vznikala podobná instituce/Unie 
architektů a stavitelů/.Byla však politicky pro tehdejší vedení nepřijatelná

Ano-miroslav.
hylena@centrum.cz

20
Chybí mi důraznější postup proti min. cenám v projektové činnosti a zárověň chybí osvěta 
veřejnosti, že za minimální peníze nemůže chtít perfektní dílo. Chybí ceník - tak jak je v 
Německu, .... Vytváříme duševní hodnoty, ve kterých se bydlí, pracuje, žije a přes to co všehny 
(tedy skoro všechny) zajímá je v první řadě cena a ne kvalita.

stapring@stapring.cz
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21

chybí vydání vzory :
smlouvy o dílo
průvodní zprávy  dle poslení vyhlášky (každý 4 roky se mění , jsme projektanti a ne 
spisovatele)
souhrnné technické zpávy dle poslední vyhlášky , dtto

stavatu@volny.cz

22
Jako OSVČ-vedlejší bych uvítal webináře v podvečerních hodinách, případně možnost 
shlédnutí záznamu. Rád bych se CŽV účastnil častěji, ale hlavní pracovní činnost mi to 
nedovoluje.

23 Je dobře že existujete, že jste a že se snažíte o informovanost členů.

24 Je složitá obnova (zapomenutého) přístupového hesla na web Profesis, po několika 
neúspěšných telefonátech jsem to vzdal. 

mastab.matejka@seznam.cz

25
Je třeba zlepšit povědomí a tom co je současný trend, uvádět jej mezi členy. Je třeba začít více 
definovat kvalitu výstpů a požadavky na kvalitu, odbornost apod. (školení to nezachrání... je to 
o soustavné komunikaci s členy)

jiri.slansky@jika-cz.cz

26 Jen tak dál.

27 jsem již 10 let důchodce a po ukončení prac.poměru jsem téměř ukončil i svou odbornou 
činnost.

28 Jsem již důchodce, ale o dění v komoře se stále zajímám..důležité jsou pro mne i zájezdy - 
setkání s bývalými kolegy a pod.

Staprojekt@seznam.cz

29 jsem již důchodce, tak má činnost je již omezena ano

30

Jsem OSVČ a členem ČKAIT od r. 1995. Mohu konstatovat  že informovanost  jedinců 
profesistů , týkající se změn v normách  a vyhláškách je špatná. Je povinností projektanta se 
neustále vzdělávat, jsme však pod tlakem termínů a sankcí a  na vzdělávání není čas. Musím 
konstatovat že v současnosti je i přes obecnou informovanost nejlepším prostředkem 
vzdělávání  praxe. Kolik mladých je  dnes ochotno obětovat min. 5let  , aby tuto minimální praxi 
získali?  I přes dlouhodobou praxi  může člověk šlápnout vedle. Okamžitě se stává potravou  
pro tisk a média.   
Projektantovi schvalují řešení státní orgány. Mnohdy  jejich rozhodnutí musí respektovat. 
Projektant přesto nese plnou zodpovědnost za dílo. Jaká je zodpovědnost státních orgánů. 
Evropské normy jsou překládány. Jejich výklad  je mnohdy v právnické podobě  a technik  má 
problémy s jejich aplikací. Pojem v normě  "Mělo by být přihlíženo" je čistě alibistický, nic neřeší 
a staví nás předem do  role viníka.  

Ano

31
Jsem samostatný pracovník, v ČKAIT cítím jakousi, byť malou, ale přeci jen oporu. Přívítal 
bych jakési fórum názorů ostatních kolegů na technická řešení, které řeším. Recipročně bych 
se samozřejmě vyjadřoval i k jejich technickým řešením. Je to reálné ?

martinectdi@gmail.com

32 Kolegům z komory pevné zdraví a hodně sil ve střetu s některými úředníky.   

33
Kulaté razítko není božská svatozář. Sveřepý odpor vedení ČKAIT ke kontrole dokumentace 
zpracované autorizovanou osobou jinou autorizovanou osobou považuji za zcestný. Nikdo není 
dokonalý, ani já, ani pan předseda ČKAIT. 

d.vitek@seznam.cz

34 Líbilo by se mi, kdyby členové Komory měli volný přístup ke svým profesním normám, které 
jsou na internetu.

Srdečně zdravím, JK - HK

35 Mělo by se pořádat více společenských akcí i pro manželé a manželky, například divadlo, 
muzikály, koncerty, večeře, zájezdy

36
Místo časopisu Stavebnictví dostávat odborný časopis např. Topenářství, instalace. Využiji více 
v profesi. Vytvořte ceníky stavebních prací - např. URS z nás chce doslova stáhnout kůži - 
jejich cena za ceníky je příšerná. Jistě že nemusí být zdarma.  

jiri.sochurek@seznam.cz

37 Modernizovat ne
38 Můj hlas berte prosím jen jako "poradní", nejsem příliš aktivní člen amx@amxcz.cz

39
mým osobním přáním je, aby z odborného hlediska se ještě zlepšila spolupráce, resp. vymezila 
pozice komory jako garanta při uplatňování veřejného stavebního práva společně se stavebním 
úřadem 

kunst@jaromer-josefov.cz
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40

Myslím, že jednou z hlavních činností komory by měla být snaha o co největší zjednodušení 
naší práce. Např. nikdy jsem nepochopil, proč dokumentace v rozsahu pro rodinný domek má 
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu, tedy proč musíme 
opisovat několikráte stejné věci pořád dokola a proč tak musíme také plýtvat papírem a náplní 
tiskáren. Také např. množící se potřebná vyjádření orgánů státní zprávy... A takových věcí je 
více.

41 Na některé povinné otázky se těžko odpovídá. Pravda je trochu posunuta. mazura@seznam.cz
42 na osobní spolupráci s ČKAIT jsem již za zenitem (*80) proinv@c-mail.cz

43
Navrhovaná novela stavebního zákona napsaná hospodářskou komorou je špatná pro lidi, je 
potřeba věci změnit! Navrhuji aktivní mediální a politický odpor vůči táto novele SZ. Dále by 
komora měla aktivně vystupovat z pozice zdravého rozumu proti zpolitizované 
enviromentalistické agendě, především regulacím z ní plynocím.

pavel.skvrna@volny.cz

44 Ne lubos.rypl@scvk.cz
45 ne ano
46 Ne Ne
47 Ne děkuji, už jsem v důchodě a pracuji méně

48

Nejsem z hlediska své profese nadšen z profesní úrovně autorizovaných inženýrů a 
autorizovaných architektů. Zejména těch, kteří v rámci svého projektu mohou autorizovat i části 
dokumentace, kterým sami bohužel ani nerozumí, ale nemají ostych se za profesní část 
podepsat (ať již ji zpracovávali sami, nebo jen se obrátili na nezkušeného profesanta bez své 
vlastní autorizace). Navrhuji, aby veškeré profese byly autorizovány pouze profesanty, kteří k 
dané části mají svou vlastní autorizaci. A pokud AI nebo AA mám autorizací více, tak ať 
zpracovává ve svém projektu jen části, ke kterým má autorizaci.

borna@seznam.cz

49 Nemám zatím zkušenosti, mám autorizaci teprve 3/4 roku.
50 Nenechte se odradit kritikou a držím palce do další činnosti! petr.hynek.63@seznam.cz

51

Obecně vnímám ČKAIT jako společenství starších pánů, které sice asi plní dobře svoji roli v 
legislativní a odborné oblasti (předpisy, zákony, normy), ale jejich prezentace směrem k členům 
i na veřejnost je zastaralá a neatraktivní (Jejich kanceláře a zasedačky, webové stránky, 
zasílané emaily, odborné exkurze (viz. Svatý kopeček u Olomouce, Karlova studánka, Zlaté 
hory skanzen – to je zájezd pro důchodce – je to opravdu to poslední co může ČR nabídnout?), 
forma a prostředí odborných přednášek, vydávaný časopis Stavebnictví (grafika, forma a trochu 
i obsah kulhá) apod. PS: toto je regionální zkušenost, možná je to Praze lepší.

stopkyn@gmail.com

52

Pohybuji se v profesi cca 25let.Od zkušenosti v  soukromé stavební firmě malého rozsahu  ,
přes samostatné  projektování a projednávání záměrů výrobních společností v KHK. Stále více 
mě zaráží prohlubující se  rozdíl ve kvalitě  projektových dokumentací.S ní souvisí tlak 
investorů na nezdravé termíny zpracování  PD a jejich projednání , nedocenění náročnosti 
profese,její komplexnosti a důležitosti. Zastávám názor,že čím kvalitnější příprava,tím plynulejší 
průběh stavby a její dokončení.Jaká je šance,že projektanti získají závazný  nástroj pro 
oceňování  svých služeb ?

53
pokud mám správné informace je možno získat autorizaci na projektování po 3 letech praxe - 
dle mé nevelké zkušenosti za posledních 36 let ve stavebnictví se jedná o tragické rozhodnutí 
pro vlastní obor  
Baron

mbml@seznam.cz

54 Práce komory je profesionální vlada.vojtisek@seznam.cz

55
Prezentace ČKAIT na Linkedin
Více informací o BIM, zejména pro profese. BIM se řeší hlavně pro stavaře, něco málo VZT. 
Pro profese elektro silnoproud a slaboproud neexistuje použitelný SW, který by reflektoval CZ 
zvyklosti.

jiri.machacek@slp-systemy.cz

56 Profesis byl lepší na CD, nejsem a nebudu nikdy registrován na žádné sociální síti dolezal.atis@volny.cz
57 Přeji hodně úspěchů ve Vaší činnosti. lorenc@seznam.cz
58 Přístupnost alespoň základních norem za rozumný peníz. jelinek.a@tiscali.cz
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59

Rád bych podal námět na zlepšení vystupování vrcholných zástupců ČKAIT na veřejnosti. 
Takových prezentací jsem byl svědkem hned několikrát a z ústního projevu přednášejících 
jsem měl dojem unavenosti, zkostnatělosti a možná i trochu arogance. Nejsem si jistý, že je 
takový způsob vhodný k oslovení zejména mladší generace ať již členů nebo budoucích členů 
ČKAIT.

jakub.skaloud@seznam.cz

60 Rozšiřování povinnosti mít autorizaci např. pro TDI je chyba. Masovost snižuje kvalitu.
61 servis čkait hodnotim pozitivne. 1*. kdyby takhle fungovaly jine organizace. pacalt.radek@seznam.cz

62

tč. mně ČKAIT  "přináší" pouze povinnost platit a účastnit se hodnocených  školení (čtení výr.
programu apod.), přičemž sám navštěvuji potřebná,která však nejsou bodově hodnocena. A co 
mne tíží?? Další otázkou je korupce v tomto státě (např. "pravidlo "10 + 10", nedáš?-
nedostaneš...) a tzv. dotace, související se zničením podnikatelského prostředí ve prospěch 
mafiánské vrstvy, dále tlak ze strany státu na OSVČ všeobecně ("... parazitují...", "...všici 
kradnú...", FÚ, často se měnící podmínky - legislativa,...). A další a další... Je toho mnoho. 
Zajistit si práci i v tomto tzv. ekonomicky "úspěšném" období není jednoduché. Přeji příjemný 
den. 

jezek192@seznam.cz

63 Upozorňuji, že pracuji jako energetický specialista, což vymezuje i okruh eventuální spolupráce jstechovsky@volny.cz
64 V listopadu 2018 jsem podal stížnost na člena komory, doposud jsem nedostal odpověď. vesely@woodstav.cz
65 VAŠE PRÁCE - MÁ TO NĚJAKOU CENU-DÍKY

66 Vážím si práce oblastní kanceláře Hradec Králové za její vstřícný přístup a práci při výkonu 
profese i při řešení profesních problémů. Daniel Kadavý ČKAIT 0601694

pdskadavy@centrum.cz

67
Ve srovnání s dalšími komorami  a profesními organizacemi komora naprosto selhává v 
prezentaci a zajištění odpovídajícího postavení a ohodnocení projektantů. V přípravě zákonů 
nedokáže prosadit profesní zájmy.

velinsky@agatelier.cz

68 Ve stavitelství je nejdražší komoditou čas. josef@rehak-speleo.cz

69

Významně postrádám obhajobu pozice projektantů a projektových organizací v  obchodních 
vztazích, obhajobu před klienty (zejména státních organizací), kteří protizákonně převádí 
mnoho svých zodpovědností na projektanty. Jedná se zejména o zadávání veřejných zakázek 
bez přesných specifikací, vyžadování víceprací, které nebyly v původní výzvě specifikovány, 
bez dodatků o nových skutečnostech, které nastaly v průběhu řešení a další podobné 
problémy. 

Stejně jako další otázky s nerovnými soutěžemi, ve kterých kvalifikované firmy nabízí 
plnohodnotné řešní proti neúplným nabídkám konkurence, která si ani nemusí uvědomit 
potřebný rozsah prací, který je skryt pod neúplným zadáním.
Potom nelze soutěžit na cenu. 

Na urovnání těchto vztahů nestačí jedna firma, která klade dotazy k zadávacím dokumentacím 
ve výběrových řízeních, případně vstupuje do předem prohraných sporů - tak se stane jen 
nepohodlnou na trhu. To je role, kterou bych například očekával od ČKAIT, že zaštítí svoje 
členy. 

Jde o rozsáhlou diskuzi o současné situaci. Možná jen nemám dostatečné informace, a vše 
probíhá a jen já o tom osobně nevím. 

Vzhledem k anonymitě dotazníku uvítám osobní kontakt. 

Miloslav Šindlar
sindlar@sindlar.cz

sindlar@sindlar.cz

70 Z mé pracovní pozice jednatele stavební firmy je složité z časových důvodů podrobně sledovat 
dění ČKAIT a využívat poskytovaných služeb 

chmelar@domis.cz

71

Zasílání časopisu Stavebnictví každý měsíc je pro mě zcela mrhání penězi. Myslím, že většina 
autorizovaných osob se zajímá o dění ve svém oboru autorizace. Bylo by fajn, aby např. pro 
obor Technika prostředí staveb byla možnost odebírat "Vytápění, větrání, instalace" místo 
Stavebnictví. Takovéto řešení by jistě ocenila většina profesantů. Je škoda, že v dotazníku není 
otázka na toto téma.

francl.lukas@seznam.cz

72 Zcela mizivá aktivita mostařů a pro mostaře!! info@mosty-hofman.cz
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73 Zdravím a přeji hezkou dovolenou. v.bezpalecseznam.cz

74 Zrušte tištěné časopisy, za ušetřené peníze nabídněte kvalitnější a levnější pojistku, kvalitnější 
školení, jděte trochu s dobou. Mimochodem viděli jste někdy grafiku hradeckého zpravodaje?


