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11. března 2020       VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI 
 Od 16:30 hod. v salonku Hotelu Budweis, České Budějovice. 

Letošní VČS je volební. Vyzýváme členy k aktivní účasti. 
Pozvánku s programem zašleme e-mailem nebo poštou. 

 
 

ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

 
20.2.2020  CO JE NUTNÉ PRO ÚSPĚCH BIM PROJEKTU 
Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice 
Čas: 13:00-17:00 hod. 
Přednášející: 
Ing. Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM a jednatel di5 architekti inženýři, s.r.o./ 
Ing. Tomáš MINKA, člen czBIM a výkonný ředitel Bim.Point, manažer strategie BIM ve 
společnosti di5 architekti inženýři 
Ing. Jaroslav SYNEK, Ph.D., člen představenstva czBIM a vedoucí útvaru technologií a 
materiálů centrály, Metrostav, a.s. 
Ing. Roman Voráč, člen představenstva a manažer technického rozvoje, Sudop Group a.s./ 
Ing. Rudolf Vyhnálek, člen představenstva czBIM 
Program: 
1. Předpoklady úspěšného využití BIM modelu pro navrhování, realizaci a provoz 
(požadavky, BIM protokol, CDE, BEP, datový standard) 
2. Kontrola BIM modelu 
3. BIM model v realizaci 
4. BIM model a FM 
5. Příležitosti a rizika využívání BIM modelu 
6. Příklady 
Vložné: člen ČKAIT a ČSSI bezplatně, cizí účastník 500 Kč po úhradě faktury 

Přihlášky: http://www.ckait.cz/content/co-je-nutne-pro-uspech-bim-projektu-2 
Seminář se uskuteční po přihlášení minimálně 15 autorizovaných osob. 
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26.3.2020  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 
Program: 
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.  
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.  
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: http://www.ckait.cz/content/technicky-dozor-stavebnika-jeho-postaveni-uloha-11 
Seminář se uskuteční po přihlášení minimálně 15 autorizovaných osob. 
 

 

PŘIPRAVUJEME      

 

7. a 8. duben 2020 Konference DŘEVOSTAVBY Volyně 
 

 

16. duben 2020 POVINNOST A ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÝCH 

OSOB PŘI VÝKONU VYBRANÝCH ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 

Cílem je poskytnou 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? 

 

 

ZNODNOCENÍ AKCÍ      

 
14.11.2019 NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED 

NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 
 (Česká hydroizolační společnost, odborná společnost ČSSI) 

http://www.ckait.cz/content/technicky-dozor-stavebnika-jeho-postaveni-uloha-11


Seminář se konal v aule SPŠ tavební, v Českých Budějovicích za účasti 18 autorizovaných 
osob. Přednášející představili: 
- ukázky konkrétních poruch hydroizolací střech, fasád i spodních staveb, základní přehled 

oborových norem a pravidel, 
- výklad směrnice ČHIS 01, 
- hydroizolační koncepce, 
- požadavky na ochranu prostředí a stavebních konstrukcí, 
- návrhové namáhání vodou, 
- účinnost a spolehlivost hydroizolačních konstrukcí, 
- zásady návrhu, řešení příkladů návrhu a pomůcky pro návrh 
 
 

28.11.2019  KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2019 
Letos se již pojedenácté v Českých Budějovicích sešla vědecká a odborná veřejnost na 
mezinárodní odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádala 28. listopadu 2019 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve 
spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Mediálními 
partnery konference byly časopisy Střechy-Fasády-Izolace, Materiály pro stavbu a Konstrukce. 
Dále byly mediálními partnery internetové portály imateriály.cz a Izolace.cz.  
Na začátku konference přivítala účastníky garantka konference prof. Ing. Ingrid Juhásová  
Šenitková, CSc. Dále účastníky konference pozdravil rektor VŠTE prof. Ing. Marek Vochozka, 
MBA. Ph.D. Následně promluvil předseda oblastní pobočky ČKAIT Ing. František Hladík. Ten 
se ve své řeči zaměřil na novelu stávajícího stavebního zákona a připravovaný nový stavební 
zákon platný od roku 2021. Na programu konference bylo ve třech blocích celkem 12 
přednášek, které moderovali akademičtí pracovníci VŠTE. Jednotlivé přednášky byly 
zaměřeny na to, jaké možnosti Katedra stavebnictví nabízí pro projektanty, výrobce a 
realizační firmy v oblasti stavebnictví. Z hlediska účasti posluchačů byli na konferenci mimo 
jiné zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje a některých společností působcích 
v Jihočeském kraji. Mezi nimi je možné zmínit společnosti EUROVIA CS, a.s. a HOCHTIEF 
CZ a.s.  Jednání konference bylo zakončeno prohlídkou laboratoří Katedry stavebnictví a 
společenskou večeří, kde pokračovala bohatá diskuze mezi účastníky a přednášejícími. 
Ing. Jan Plachý, Ph.D. 
 

12.12.2019 ADVENTNÍ SETKÁNÍ Týn nad Vltavou 
Adventní setkání bylo zahájeno v historickém domě čp. 37, nazývaném „U Zlatého slunce“, 
kde sídlí v současné době radnice města. Místostarostka Mgr. Martina Sudová podala 
informaci o rozvoji města a průběhu rekonstrukce obřadní síně, jejíž výzdoba byla 
restaurována do původní podoby. Exkurze pokračovala v sousední historické budově, 
rekonstruované na muzeum ,které ukrývá mnohé zajímavé exponáty, zejména historii 
vorařství. V krátké exkurzi se nám věnoval Ing. arch Jiří Kobera, který nás provedl původně 
gotickým, několikrát slohově přestavovaným a v r. 2001 nákladně rekonstruován 
rekonstruovaným Kulturním domem „Sokolovna“. Milým zpestřením bylo kulturní vystoupení, 
které nám připravili žáci ZUŠ pod vedením Karla Komzáka. Adventní setkání bylo ukončeno 
večeří v hotelu Zlatá loď. Zvláštní poděkování patří starostovi města Ing. Ivo Machálkovi 
a místostarostce Mgr. Martině Sudové za vzornou spoluorganizaci při zajišťování našeho 
adventního setkání. 
 
 

 

VALNÁ HROMADA ČKAIT proběhla dne 15.1.2020 v Clarion Congress 

Hotelu v Českých Budějovicích za účasti 147 autorizovaný osob.  
Usnesení VH najdete na: http://www.ckait.cz/content/usneseni-vh-2020 
 

http://www.ckait.cz/content/usneseni-vh-2020


INFORMACE          

 
 

REKODIFIKACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA 
v současné fázi bylo připomínkováno paragrafové znění návrhu nového stavebního zákona. 

Podrobnosti najdete na: http://www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

VÝROČNÍ JEDNÁNÍ České společnosti vodohospodářské ČSSI,z.s.  

se uskuteční 12.března 2019 od 15 hod  
v salonku Hejtman v hotelu Clarion v Českých Budějovicích.  
Pozvánka : www.csvh.cz 

 

ODBORNÉ AKCE       
 

4.dubna 2020     „ VODOVODNÍ ZÁKON PO NOVELE“ 
 

12. května 2020    „ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ“ 

 

ZNODNOCENÍ AKCÍ      

13.11.2019 Plán obnovy vodovodů a kanalizací 

Pořadatel:  Česká společnost vodohospodářská ČSSI ,z.s. 
Místo:  Zasedací místnost zastupitelstva JČ kraje v Českých  Budějovicích 
Zahájení: 9:00 hod. 
Ukončení: 14:00  
Počet účastníků: 72 
Přednášející: Ing. Pavel Peroutka, Ing. Miloslava Melounová 
Garant akce: Ing. Miloslava Melounová  
Seminář zahájila Ing. Melounová, která účastníky seznámila se změnami  legislativy v oboru 
vodní hospodářství a upozornila na některé závažné změny dotýkající se dosavadní praxe. 
Pokračovala přednáškou zaměřenou na problémové okruhy: 

• Odborný zástupce provozovatele 
• Dohoda vlastníků souvisejících vodovodů a kanalizací 
• Vodovodní a kanalizační přípojky 
• Odlehčovací komory 
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2020-2029 

Po přestávce následovala přednáška Ing. Peroutky zaměřená na legislativní a cenové 
požadavky pro 

• Tvorba finanční rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 

http://www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava
http://www.csvh.cz/


• Kalkulaci cen pro vodné a stočné 
• Cenový věstník 4/2019 
• Porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné se skutečností  

V průběhu semináře i po jeho skončení bylo odpovězeno mnoho dotazů vznesených 
účastníky semináře na řešení konkrétních problémů jednotlivých vlastníků vodovodů a 
kanalizací. 
 

INFORMACE          

 
Publikace: „VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ – PŘÍRUČKA PRO OBCE“  

Objednávka :  csvh@cssi.cz                      Cena        100,- Kč 

 

VODOHOSPODÁŘSKÝ BULLETIN 
V lednu vychází publikace pro členy ČSVH a odbornou veřejnost, která přináší zajímavé 
odborné články. Z obsahu vybíráme : 
OBSAH  
1.  ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 

Ing. Miloslava Melounová 
2.  VODNÍ ZDROJE A JEJICH BUDOUCNOST V ČESKÉ REPUBLICE 

Pavel Punčochář 
3. VODOHOSPODÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ Z HLEDISKA BUDOUCÍHO KLIMATU  

Vítězslav Kremlík 
4.  ZAVODNĚNÍM A OZELENĚNÍM KRAJINY PROTI VYSCHNUTÍ    

Pavel Havel  
5.  KOLAPS  POVOLOVÁNÍ STAVEB A DOPAD DO OBLASTIVODOHOSPODÁŘSKÉ 

INFRASTRUKTURY 
Jiří Lipold 

6.  ŠEDESÁT LET VODNÍHO DÍLA LIPNA I   
Hugo Roldán  

7. PROBLEMATIKA ODLEHČOVACÍCH KOMOR PO LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH  
Jaroslav Pollert 

8.  SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU PROGESTINŮ VE VODÁCH V ČR A HODNOCENÍ JEJICH 
MOŽNÉHO VLIVU NA VODNÍ ORGANISMY  
Pavel Šauer, Hana Kocour Kroupová, Jana Máchová 

9. FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD OSLAVILA LETOS PRVNÍ KULATÉ 
VÝROČÍ 
Veronika Piačková, Martin Kocour 

10. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ 
PRAHA 1, DUŠNÍ 

Hana Matoušková 
11. VÝUKA VODOHOSPODÁŘŮ VE STŘEDNÍ ŠKOLE RYBÁŘSKÉ A 

VODOHOSPODÁŘSKÉ JAKUBA KRČÍNA V TŘEBONI 
Jiří Srp 

12.  INFORMACE O KNIZE RETENCE A JAKOST VODY V POVODÍ VODÁRENSKÉ 
NÁDRŽE ŠVIHOV NA ŽELIVCE 
Tomáš Kvítek 

13.   ŽIVOTNÍ JUBILEA 
   
Zpracovala: Ing.Miloslava Melounová 
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