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AKTUÁLNÍ NAHLÉDNUTÍ DO 

GEOLOGICKÉHO PROSTORU

Poměrně objektivní informace byly shromážděny v 1. pololetí 2022

 Profesní organizace ČAH má 168 členů, činných hydrogeologů bude 
v současnosti v České republice přibližně dvojnásobek.

 Na Valné hromadě ČAH (nejvyšším orgánu ČAH) bylo dne 7.6. 2022 
přítomno 28 členů – čili přesně jejich pouhá šestina !

 Vysoké školy zaměřené na studium geologických oborů dnes  
úspěšně absolvují pouze jednotlivci (jednotky na jednotlivou VŠ).

 Ani za závažné profesní prohřešky odpovědných řešitelů 
geologických prací nebylo odebráno žádné razítko odborné 
způsobilosti provádět geologické práce v různých specializacích.

 Aktuální ceny za provádění geologických prací se pohybují neustále 
ve velmi nízkých relacích, nástupní platy vysokoškoláků (tedy i mé 
dcery) v jiných oborech lze srovnat s oceněním práce geologů s 
cca 30 letou praxí.



CO VYPLÝVÁ Z AKTUÁLNÍ SITUACE V 

PROSTORU GEOLOGICKÝCH ČINNOSTÍ

ANO, VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, NĚCO JE SKUTEČNĚ ŠPATNĚ !!! 

 Za nejhorší musíme považovat pouze mizivý zájem mladých progresivních lidí o studium geologických 
oborů, zřejmě především z důvodu nejasností ohledně uplatnění v praxi (pozici geologa ve společnosti či 
firmách) i předpokladu nízkého platu a téměř neodhadnutelného dlouhodobého výhledu geologických 
prací a jejich začlenění do nějakého smysluplného systému.

 Připadá mi, že geologická činnost ať jednotlivců či firem není na národní bázi dostatečně koordinována a to 
především geology samými. Vzniká spoustu nápadů co je špatně a co je dobře (co v geologické činnosti 
potlačovat a co podporovat). Bezvládí je zde skutečně značně cítit a celková koncepce rozvoje a udržení 
se geologických oborů neexistuje.

 Vzniká a je publikováno značné množství geologických výstupů (výsledků činnosti geologů), které jsou na 
nízké odborné úrovni, jsou neúplné, neřešící svůj úkol a místy i se zcela chybnými závěry. Povětšinou tyto 
problémy vznikají celkovým podhodnocením rozsahu potřebných prací ke spolehlivému vyhodnocení 
geologických prací.

 Celkové  povědomí o geologických vědních oborech a jejich využitelnosti v praxi je ve společnosti nulové –
a to je velmi špatná zpráva, pokud nikdo neví, že existujeme tak nás těžko někdy podpoří v našem úsilí 
něco potřebného a užitečného vykonat. Ani se neodvažuji typovat kolik náhodně zvolených občanů by 
dokázalo odpovědět na otázku co je náplní prací geologa, hydrogeologa či inženýrského geologa. 

 Jsem plně přesvědčen, že poznatky více vědních geologických oborů a jejich úspěšný a koordinovaný 
přenos do praxe (úspěšný na vhodném a rychlém přenosu informací i v měřítku komerčním) nemůže býti v 
dnešní době účinně usměrňován a regulován na bázi neplacených dobrovolníků (činných ve sporadicky 
spolupracujících asociacích) bez jakékoliv výkonné moci.



CO JE TEDY DLE MÉHO MÍNĚNÍ NEZBYTNÉ ZAJISTIT 

V RÁMCI REALIZACE  GEOLOGICKÝCH ČINNOSTÍ

PRO UDRŽENÍ ČI ZAJIŠTĚNÍ PROFESIONALITY, VÁŽNOSTI, SVÉBYTNOSTI A TÉŽ SAMOSTATNOSTI I PŘIMĚŘENÉ NEZÁVISLOSTI 
GEOLOGICKÝCH OBORŮ V PRAXI JE TŘEBA USKUTEČNIT PŘEDEVŠÍM PLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ : 

 ZAJISTIT KOORDINOVANÉ ZAPOJENÍ GEOLOGICKÝCH OBORŮ DO PRAXE I URČIT ZÁKLADNÍ SMĚRY ROZVOJE ČI 
PODSTATNÉ NÁPLNĚ POTŘEBNÝCH GEOLOGICKÝCH PRACÍ

 GARANTOVAT, ŽE ODPOVĚDNÍ ŘEŠITELÉ GEOLOGICKÝCH PRACÍ MAJÍ KE SVÉ ČINNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ DOKONČENÉ 
VZDĚLÁNÍ I PŘÍSLUŠNOU PRAXI PRO ŘEŠENÍ DANÝCH ÚKOLŮ

 MUSÍ SE POSTUPNĚ PŘISTOUPIT KE ZKVALITNĚNÍ VÝSTUPŮ GEOLOGICKÝCH PRACÍ, PODPOŘENÝCH PŘEDEVŠÍM 
ROZSÁHLEJŠÍMI PRŮZKUMY KE ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH DAT. VÝSTUPY GEOLOGICKÝCH PRACÍ BY MĚLY BÝTI V 
ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH ZKONTROLOVATELNÉ. 

 SYSTEMATICKY PRACOVAT NA VÝRAZNÉM ZVÝŠENÍ CELKOVÉHO POVĚDOMÍ O GEOLOGICKÝCH VĚDNÍCH OBORECH A 
JEJICH VYUŽITELNOSTI V PRAXI A TO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM.  

 ZŘÍDIT ÚČINNÝ REPRESNÍ APARÁT, KTERÝ BUDE SCHOPEN ÚČINNĚ PŘIMĚŘENĚ POSTIHOVAT JAKÁKOLIV PROFESNÍ SELHÁNÍ 
ŘEŠITELŮ GEOLOGICKÝCH PRACÍ

 VYVINOUT TLAK NA ZDOKONALENÍ LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ I JEJICH DODRŽOVÁNÍ

NAPLNĚNÍ TĚCHTO VELMI PODSTATNÝCH BODŮ MŮŽE ZAJISTIT POUZE PROFESNÍ GEOLOGICKÁ KOMORA



PROFESNÍ KOMORY

Nejdříve si předložíme základní informace o stávajících profesních komorách :

 Profesní komory jsou ustanoveny pomocí zákonných úprav a jsou orgánem veřejné moci. 
Například ČKA a ČKAIT Zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Bude novelizován v roce 2023 tzv. Autorizačním 
zákonem. 

 Jednotlivé komory jsou řízeny různými ministerstvy České republiky – naší profesi je nejbližší ČKAIT 
spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj.

 V současnosti je profesních komor 12 – Inženýrů a techniků (ČKAIT), Architektů, Lékařů, 
Stomatologů, Veterinářů, Lékárníků, Právníků, Advokátů, Exekutorů, Daňových poradců, Notářů, 
Znalců a tlumočníků.

 V ustanovených komorách je povinné členství pro pracovníky v daných oborech, povinná je též 
platba ročních příspěvků (dnes cca 3 až 7,5 tis. Kč).

 Nejvíce členů má komora lékařů – zhruba okolo 50 000.

 K případnému vzniku nové komory je nutné daný proces legislativně upravit (zřejmě nový zákon).



ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH 

INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ (ČKAIT)

Fungování profesní komory si můžeme znázornit na příkladu ČKAIT, kde jsem si o dané problematice popovídal s jejím ředitelem Ing. R. Hnízdilem, Ph.D. v 
srpnu 2022 :

 ČKAIT zastupuje více skupin inženýrů a techniků činných ve výstavbě – dohromady zhruba v současnosti 32 000 lidí (12 oborů autorizace), ČKAIT 
zaměstnává cca 42 stálých zaměstnanců ve všech krajích ČR a nárazově si najímá odborníky do zkušebních komisí, ČKAIT přezkouší v Praze a Brně 
1000 až 1100 uchazečů za rok, jejich úspěšnost je okolo 40 %. Kdo nesloží příslušnou zkoušku může se k ní opětovně přihlásit až po uplynutí jednoho 
roku. 

 ČKAIT uděluje příslušné autorizace - podmínkou je vzdělání + praxe a složení zkoušky či rozdílové zkoušky, které komora organizuje a provádí. Pokud 
uchazeč splní veškeré podmínky pro udělení autorizace pak obdrží příslušné razítko a je oprávněn jej používat.

 Členství v ČKAIT je pro pracovníky dotčených profesí povinné a tito musí platit členské příspěvky (v současnosti 3000,- Kč za rok, předpokládá se však 
zvýšení této částky) a účastnit se programu celoživotního vzdělávání ohodnocovaného získávanými kredity (za 3 roky je nutné získat 12 kreditů 
absolvováním různých forem dovzdělávání o různém počtu kreditů)

 Financování ČKAIT probíhá téměř výlučně (cca 95 %) z členských příspěvků, doplněné je vlastní ekonomickou činností

 Nekvalitní práci svých autorizovaných osob ČKAIT systematicky nekontroluje, řeší však obdržené stížnosti. Stížnosti řeší Dozorčí rada, Dozorčí komise a 
případně i Stavovský soud, který rozhoduje o uložení trestu. ČKAIT vstupuje přímo do jednání s osobou (osobami) proti které je stížnost namířena.  

 Za výrazné prohřešky či nedostatky v profesní činnosti i etice realizovaných prací může Stavovský soud uložit peněžitý trest, pozastavení licence na 
realizaci prací či odebrání autorizačního razítka. 

 ČKAIT tedy uděluje i odebírá autorizace, přiděluje i odebírá autorizační razítka, spolupracuje na organizaci celoživotního vzdělávání i může trestat své 
členy za nekvalitně provedenou práci.

 Profesní komoru (tedy např, ČKAIT) zastupují placení profesionálové na plný úvazek, kteří přispívají  k držení vhodné cesty rozvoje příslušných 
specializací a hájí zájmy svých členů, v rámci komory je možné zajistit i právní poradenství či základní pojištění členů pro výkon jejich povolání.  

 Činnost ČKAIT již probíhá po období 30 let, není vyloučena možnost začlenění geologů do struktury ČKAIT (problémem je dělba pravomocí). 



PROFESNÍ GEOLOGICKÁ KOMORA

POKUD CHCEME ZAJISTIT ZVIDITELNĚNÍ I PROSPERITU GEOLOGICKÝCH OBORŮ, ZAHÁJIT 
POTŘEBNÝ PROGRES V REALIZACI NAŠÍ PRÁCE, ZÍSKAT PODPORU V PROSAZOVÁNÍ 
NAŠICH ZÁJMŮ A ZAVÉST DO NAŠÍ PRÁCE SMYSLUPLNÝ ŘÁD – MÁME DLE MÉHO 
NÁZORU JEDINOU REÁLNOU MOŽNOST – ZŘÍDIT GEOLOGICKOU KOMORU

 VÝHODY – dle mé vize jednoznačně převažují : zviditelnění našich geologických oborů v 
celé naší společnosti a povýšení významu geologické práce vlivem šíření informací o ní 
samé, profesionální zastupování našich zájmů, možnost spolurozhodování o řízení našich 
věcí včetně jisté míry výkonné moci v rámci komory – orgánu veřejné moci.

 NEVÝHODY ČI NUTNÉ PRVKY daného postupu : zřízení Geologické komory jistě bude dlouhý 
proces (kdy bude potřebná i změna legislativy) s předem nejasným výsledkem, budoucí 
jednotliví členové komory by museli složit zkoušky (členství v komoře by bylo povinné), 
výše ročních příspěvků každého člena odhaduji okolo 5 000,- Kč, celkové ufinancování
činnosti Geologické komory by bylo zřejmě částečně problematické.  



DĚKUJI ZA POZORNOST 

A JAKÝ JE TEDY VÁŠ POSTOJ K MYŠLENCE ZŘÍZENÍ 

GEOLOGICKÉ  KOMORY ??
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