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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

 
Z důvodu ukončení nouzového stavu byly obnoveny termíny seminářů: 
 

11. 6. 2020: Novinky v oblasti PBS 

Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice 
Čas: 13:00-17:00 hod. 
Přednášející: Robert Janák, Petr Eliáš, Ing. Milan Brabec, Ing. Jaroslav Soukup 
Program: 

 Adaptivní evakuace 

 Nouzové osvětlení s funkcí "increase affordance" 

 Centrální bateriové systémy s adresným monitoringem svítidel 

 Rozsáhlá změna řady norem ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0831, ČSN 73 0833 a 
dalších 

Odborný garant: Martin Hašler, Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
Vložné: člen ČKAIT a ČSSI bezplatně, cizí účastník 500 Kč po úhradě faktury 
Přihlášky: https://www.ckait.cz/novinky-v-oblasti-pbs 

 
16. 6. 2020:  Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha 
Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice 
Čas: 13:00-17:00 hod. 
Přednášející:Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.,poradce a auditor v řízení kvality ve 
stavebnictví 
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního 
deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být 
stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího 
pohledu.  
Program: 
V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního 
zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba 
jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je 
doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby.  
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Druhá část semináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního 
deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Seminář je doplněn 
o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi. 

 účel a význam stavebního deníku 

 právní požadavky na vedení stavebního deníku 

 proces výstavby -  základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky 

 záznamy ve stavebním deníku – prokázání plnění právních a jiných požadavků  

 způsob a forma vedení stavebního deníku 

 obsah záznamů – denní záznamy a záznamy o “významných událostech stavby“ 

 časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení 
Vložné: člen ČKAIT a ČSSI bezplatně, cizí účastník 500 Kč po úhradě faktury 
Přihlášky: https://www.ckait.cz/technicky-dozor-stavebnika-jeho-postaveni-a-uloha-2 
 

25. 6. 2020: POVINNOST A ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÝCH 

OSOB PŘI VÝKONU VYBRANÝCH ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 

Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice 
Čas: 13:00-17:00 hod. 
Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D 

Program: 

Ucelený přehled v problematice odpovědnosti AO související s výkonem vybraných činnosti 

ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy - stavební zákon, autorizační zákon, 

občanský zákoník, trestní zákoník a zákoník práce. 

 Kde začíná a končí odpovědnost autorizované osoby ? 

 A jak to vidí praxe ? 

Vložné: člen ČKAIT a ČSSI bezplatně, cizí účastník 500 Kč po úhradě faktury 
Přihlášky: https://www.ckait.cz/povinnost-a-odpovednost-ao-pri-vykonu-vybranych-cinnosti-

ve-vystavbe 

 

PŘIPRAVUJEME         

17.9.2020  V. Diskuzní odpoledne k liniovým stavbám JČK  
(dálnice D3) 

 
24.9.2020  Rozšíření praktickými dopady a zkušenostmi k směrnici 

ČHIS 01 (České hydroizolační společnosti) 

 
15.10.2020  Impregnace konstrukčního dřeva 

 

19.11.2020  Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického  
zařízení budov (TZB) 

 
podzim 2020  Semináře na téma BIM - pokračování 

jednotlivá témata v samostatné informaci  

 

VÝZVA            

STAVBA ROKU 2020 – přihlášky do 10.6.2020 na www.stavbaroku.cz 
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