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Usnesení valné hromady oblasti Praha 2019 

Datum a začátek jednání: 15. leden 2019, 15.00 hodin 

Místo konání: Jižní sál Kongresového centra Praha, 5.května 1640/65, Praha 4-Nusle 

Přítomní-283 přítomných, oprávněných hlasovat (viz prezenční listiny), originály uloženy v kanceláři 

oblasti ČKAIT Praha.  
 

A. 
Valná hromada schvaluje: 
1. Program valné hromady podle pozvánky                          

2. Volební, mandátovou a návrhovou komisi 

• volební (Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Jelínek)  

• mandátová (Ing. Jan Bořek, Ing. Libor Pokorný, Ing. Karel Blecha) 

• návrhová (Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marie Večeřová) 

3. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha a Středočeský kraj za rok 2018 přednesenou na 

této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing. Ladislavem 

Bukovským. 

4. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2019 přednesený na této VH místopředsedou výboru 

oblasti Ing. Milanem Komínkem                  

 

 

B. 
Valná hromada navrhuje, aby shromáždění delegátů: 
1. uložilo představenstvu upravit Soutěžní řád ČKAIT o návrh a předložit jej na shromáždění 

delegátů (SD) 2020, který v současné době vylučuje podle §1 odst. soutěže a podle § 143 

zákona č. 134/2016 Sb. tedy i soutěže v oblasti stavebních, technických a inspekčních 

služeb. Nyní tento řád vylučuje veškeré soutěže v oblasti činnosti našich členů, čímž naše 

členy poškozuje.                                        

 

2.  uložilo představenstvu vytvořit systém tvorby a připomínkování technických norem a 

normativních předpisů pro stavebnictví a k této systematické činnosti vytvořit organizační, 

personální a technické podmínky      

 

3.  uložilo představenstvu připravit Řád celoživotního vzdělávání tak, aby podmínky byly 

jednoznačné. Dále zajistit systém E-learning zejména v oblasti práva, vést průběžnou 

elektronickou evidenci kreditů, umožnit i další formy vzdělávání. Na každou akci 

vzdělávání by měl být odpovědný konzultant z řad členů ČKAIT s jistou erudicí. 

                                               

 
4.  uložilo představenstvu připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020-2023 se širokým 

zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a Shromáždění 

delegátů 2020                            

 

5.  pověřilo představenstvo iniciovat zajištění sponzorovaného přístupu k určeným ČSN 
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C. 
Valná hromada ukládá výboru oblasti: 

1. Působit ke změně konceptu Dvoreckého mostu, tzn. umožnit i autobusovou MHD a 

ostatní automobilovou dopravu               

2. Působit na zkvalitnění technického přístupu k normám   

3. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2019    

 

 

D. 
Valná hromada podporuje: 

1. Vznik aktivu realizace staveb zaměřeného na dlouhodobou kvalitu a životnost staveb       

                                                                            

2. Kooperaci ČKAIT s odpovědnými státními orgány na naplňování výstupů koncepce 

zavádění metody BIM v ČR a na tvorbě a přípravě souvisejících technických norem             

                                                                            

                                         

 

E. 
Valná hromada zvolila: 
1. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 30.3.2019, v počtu 64 

delegátů a 11 náhradníků-jmenné složení uvedeno v zápise volební komise 

 

 

F. 
Valná hromada bere na vědomí: 
1. Informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2018 a výhledu 

na rok 2019. 

2. Zprávu dozorčí rady regionu přednesenou na této VH prof. Ing. Hrdličkou, CSc. 

 

 

G. 
Valná hromada zmocňuje: 

• Předsedu výboru oblasti Praha k případnému výběru kandidáta na SD 30.3.2019 z řad 

náhradníků za omluvené zvolené delegáty. 

 

Schváleno v 19.33 hodin přítomnými členy oblasti Praha takto: 82 pro, 0 proti, 0 se zdrželi 

Zapsala: návrhová komise ve složení: Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marie Večeřová 

• Schválil: Ing. Vladimíra Špačková, předseda návrhové komise VH 2019 

•  Ing. Marek Novotný, Ph.D., předseda volební komise VH 2019 
 

 

 

 


