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Zpráva o činnosti 

Oblasti Praha pro Prahu a Středočeský kraj České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě za rok 2019 

Zpráva podává přehled o činnostech oblasti ČKAIT Praha v roce 2019, které navazovaly 

na tradiční postavení ČKAIT v oblasti Praha a byly rozšířeny o úkoly uložené valnou hromadou 

15. ledna 2019. 

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 2019 měla oblast Praha 10 134 členů. Z hlediska počtu členů je největší 

oblastí v ČR. Celkový počet členů ČKAIT činí 31 998. Zastoupení členů oblasti v autorizačních 

oborech vyjadřuje Příloha 1. Nově autorizovaní členové v roce 2019 jsou po oborech uvedení 

v Příloze 2. 

Kancelář naší oblasti komory v Praze má k dispozici v současné době 9 211 e-mailových 

adres členů oblasti Praha, tj. od 91 % členů a 467 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 30. března 2019 

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

spolupracovali na formulaci usnesení.  

ČINNOST Výboru oblasti 

V období od minulé valné hromady se konalo celkem 9 zasedání výboru a jedno 

výjezdní zasedání – 24.4. v Mělníku. Součástí bylo i odborné školení. 

Výbor průběžně plnil úkoly podle plánu daného valnou hromadou.  



Stránka 2 z 4 

 

Činnost v oblasti stavebního práva, tvorby norem a BIM 

Členové se aktivně zapojili do připomínkování návrhů prvních předpisů a zejména 

nového Stavebního zákona, změn právních předpisů. Oblast Praha uspořádala dva kulaté stoly 

k implementaci metody BIM.  

Odborná činnost 

Celoživotní vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT 

V roce 2019 začal VII. běh celoživotního vzdělávání. Informace o všech akcích 

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

databázi StavEduk a informace jsou zasílány členům oblasti e-mailem. Pozvánky na exkurze a 

akce pořádané ve spolupráci s ČSSI jsou umísťovány na webu ČKAIT v informacích oblasti 

Praha a v Termínové listině oblasti. Některé semináře se konají i jako webináře, které umožňují 

sledovat přednášky na internetu. Další rozvoj odborných akcí je omezen personálními 

možnostmi kanceláře oblasti. Přehled seminářů pořádaných OK Praha je v Příloze 3 a přehled 

exkurzí v Příloze 4, podle organizátora v Příloze 4a. 

Spolupráce se školami 

Výbor oblasti pokračuje ve spolupráci s oblastní pobočkou ČSSI Praha se středními 

stavebními průmyslovými školami v Dušní (Praha), 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 

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. 
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Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků, politická a společenská 

prezentace ČKAIT Praha 

Do 16. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory 2019 bylo přihlášeno 7 prací z Prahy 

a Středočeského kraje. Přihlašovateli návrhů jsou Ing. Vladimír Janata, CSc., z firmy EXCON, 

a.s., doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš z firmy Afutura s.r.o., Ing. Karel Sehyl z firmy ARCH 

TECH - Ing. Karel Sehyl, Ing. Pavel Štěpán z firmy Deltaplan s.r.o., Ing. Olgerd Pukl z firmy 

SMP CZ a.s., Ing. Petr Svoboda z firmy Metrostav a.s. a Ing. Vítězslav Žídek.  

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

Komory. Oblast Praha se podílela na pořádání soutěže Stavba roku 2019 a Stavba roku 

Středočeského kraje 2019. 

Působnost členů výboru oblasti v roce 2019 

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 Střč. 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 2019  

Hospodaření oblasti je vymezeno limity stanovenými celkovým rozpočtem Komory pro 

rok 2019, schváleným Shromážděním delegátů ČKAIT v březnu 2019. Z těchto neúplných 

výsledků hospodaření lze však předpokládat, že pražská oblast nedodrží limit nákladů 

stanovený rozpočtem ČKAIT pro rok 2019, v říjnu došlo ke změnám hodnocení nákladů. Oblast 

Praha dostává nejmenší prostředky na činnost na jednoho člena a též má nejmenší personální 

zabezpečení oblasti v přepočtu na člena z celé komory. 

Návrh hospodaření oblasti ČKAIT Praha pro rok 2020 

Pro rok 2020 má ČKAIT připraven návrh rozpočtu, který bude předložen na 

Shromáždění delegátů k projednání a schválení. Pro jednotlivé oblasti ČKAIT jsou stanoveny 
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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 2019 (předběžné výsledky) a návrh pro rok 2020 v Kč 

Náklady Limit 2019 Skutečnost 

k 11/2019 

Plnění 

k 11/2019 

Plán 2020 

Režijní + mzdy 1 488 000 1 166 615 78 % 1 603 000 

Odborná činnost 1 100 000 1 230 648 112 % 1 157 000 

Celkem 2 588 000 2 397 263 93 % 2 760 000 

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 2019 včetně plnění 

usnesení valné hromady konané v roce 2019. Detaily a přehledy budou doplněny na Valné 

hromadě 2020.  

Děkujeme všem členkám a členům, kteří se aktivně účastnili práce ve všech orgánech 

komory či reprezentovali komoru na veřejnosti. 

Děkujeme členům oblasti za aktivní spolupráci s ČKAIT při plnění úkolů roku 2019. 

Přeji Vám úspěšný rok 2020 za výbor oblasti. 

       Ing. Ladislav Bukovský 

předseda výboru oblasti ČKAIT Praha 


