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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice 

 
 
17.4. 2018 GDPR / NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Místo: jednací sál OZZL č.208 Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ul. Boženy Němcové 49/3 v 
Českých Budějovicích 
Čas: 13-17 hod. 

Ochrana osobních údajů je upravena v ČR zákonem č. 101/2000 Sb. V souvislosti 
s nařízením EU č.2016/679 (GDPR) začne dnem 25.5.2018 platit nový zákon vycházející 
z této evropské směrnice.  
Seminář je určen nejen pro správce osobních dat, především pro vlastníky a provozovatele 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, kteří shromažďují osobní data odběratelů, ale i 
pro autorizované osoby – OSVČ, mající v evidenci osobní údaje svých zákazníků. 
Účastníci budou seznámeni s nejvýznamnějšími změnami v porovnání se současnou 
úpravou ochrany osobních údajů: nová práva pro subjekty údajů, nové povinnosti pro 
správce i zpracovatele a přísnější sankce za nedodržení pravidel.  
Přednáší JUDr. Pavel Rubeš,Ph.D. 
Vložné: 1000 Kč/os., členové ČKAIT zdarma 
Přihlášky ČKAIT: http://www.ckait.cz/content/gdpr-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju 
Přihlášky ostatní: cssi@csvh.cz; informace na www.csvh.cz 
 
 

19.4.2018 Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí 
(IDEA StatiCa) 

Od 13:00 -17:00 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod do auly 
z Klavíkovy ulice). 
Program: 
Moderní a pokročilé metody řešení detailů betonových a ocelových konstrukcí. Nové numerické metody 
a postupy pro řešení poruchových oblastí v železobetonu, a to jak pro prutové prvky, tak i pro stěnové 
konstrukce. Novinky pro řešení posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení. 

Garant. IDEA StatiCa, BcA. Klára Thielová, vložné 500 Kč, členové ČKAIT/CSSI zdarma. 
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17.5.2018 Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů 
ETICS 

Od 13:00 -17:00 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod do auly 
z Klavíkovy ulice). 
Program: 

1. návrh a posuzování upevnění ETICS k podkladu před vydáním směrnice EAD 330196-
00-0604:2016 (předchůdce ETAG 014) a po ní, technické důsledky rostoucí tloušťky 
izolantu a problémy zjišťované v praxi (vybrané vady a poruchy ETICS)  
2. kombinovaný systém upevnění ETICS k podkladu - koncepčně nová technologie 
společnosti fischer 
3. praktický postup při sanaci nebo zdvojení ETICS s využitím technologií společnosti 
fischer 

Garant: Fischer International s.r.o., Filip Fránek, vložné 500 Kč, členové ČKAIT/CSSI zdarma. 

 
 

PŘIPRAVUJEME       

 
 

28.9.-30.9.2018 PASIVNÍ DOMY JIŽNÍ MORAVY  
Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT 
Na letošní podzimní exkurzi navštívíme pasivní domy, zajímavou stavbu roku 2016 ale i 
přírodní krásy Pálavských vrchů na jižní Moravě. 
Program: 
28.9. 2018 (pátek)  
Odjezd v 8.00 hod. z Českých Budějovic směr Jindřichův Hradec. Prohlídka Archeologického 
parku v Pavlově (Stavba roku 2016), kde se na svazích vápencového hřebene Pálavy 
představuje jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů. Individuálně oběd nebo malá 
ochutnávka ve vinném sklípku. Přejezd do Hotelu Beatrice v Prušánkách a posezení u 
společné večeře.  
Pozn.: Prušánky je malá obec tvořena hned 450 sklípky. 
29.9.2017 (sobota)  
Odborné exkurze Bytového domu pro seniory v Modřicích a Vzdělávacího centra Otevřená 
zahrada v Brně s odborným výkladem Ing. arch. Josefa Smoly. Oběd individuálně. 
Návrat do Prušánek, společná večeře s možností ochutnávky místních vín 
30.9.2017 (neděle) 
Po snídani odborná exkurze cihelny v Hevlíně. 
Při návratu zastavení v Dačicích s možností prohlídky rekonstruovaného zámku, zahrady 
nebo Muzea cukru. Oběd individuálně. 
Návrat do Č. Budějovice do 18 hod. 
Vložné 3.200 Kč/os. 
dotace ČKAIT 1000/500 Kč (člen platící plný čl. příspěvek/ snížený čl. příspěvek) 
dotace ČSSI do 500 Kč (člen platící plný členský příspěvek). 
V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře, vstupné Archeopark. 
Závazné přihlášky do 30.6.2018 se složením nevratné zálohy 1.000 Kč/os. na účet 
2001302480/2010, v.s.=RČ nebo v hotovosti v oblastní kanceláři. 
 
 
 
 
 



ZHODNOCENÍ AKCÍ     

 

15.2.2018 Novela stavebního zákona, včetně navazujících vyhlášek 
Ve zcela zaplněné aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích se konal seminář s názvem „Novela 
stavebního zákona, včetně navazujících vyhlášek“. Přednášející Ing. Milan Pacák, vedoucí 
odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
(mpacak@kr-kralovehradecky.cz) provedl posluchače změnami zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které přinesla od 1. 1. 2018 účinná 
novela č. 225/2017. Za pomoci praktických příkladů upozornil na úskalí, která tato novela 
přináší do práce autorizovaných osob, a to jak na úseku územního plánování, tak stavebního 
řádu. Dále se zaměřil na povinnosti autorizovaných osob při zpracování projektové 
dokumentace ve vztahu k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 
405/2017 Sb. Rovněž upozornil na připravované změny vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, když upravené 
formuláře pro podávání některých žádostí, ohlášení, oznámení jsou dostupné na stránkách 
www.mmr.cz, odskok územní plánování a stavební řád. Účastníci využili možnosti přímých 
dotazů, na které přednášející bezprostředně reagoval. Jednoznačně přínosného semináře se 
zúčastnilo 80 autorizovaných osob.  
Ing. Jaroslav Hodina   
 

8.3.2018 Vodohospodářské stavby 
Seminář zahájila předsedkyně České vodohospodářské společnosti ČSSI (ČSVH) Ing. 
Melounová, která účastníky seznámila se stávající legislativou v oboru vodní hospodářství a 
upozornila na některé problémy v praxi. Ing. Smažík,ředitel EKO-EKO,s.r.o ve své přednášce, 
která se týkala čistíren odpadních vod pro méně než 2000 EO, uvedl legislativní požadavky na 
kvalitu vypouštěných odpadních vod z menších aglomerací a zhodnotil stávající technologie 
z hlediska kvality výstupů, investičních a provozních nákladů. Ing. Pudil, ředitel 
VAKPROJEKT,s.r.o. se věnoval kanalizacím a kanalizačním přípojkám z hlediska funkce a 
materiálů. Uvedl některé problémy s provozem tlakových kanalizací. Závěrečná část se týkala 
vsakování srážkových vod. Ing. Mejzlík, zástupce firmy Wavin Ekoplastik,s.r.o., seznámil 
přítomné se způsobem řešení vsakování vod i s dostupnými výrobky na trhu pro využití v praxi. 
Semináře se zúčastnilo 30 osob. 
 
 
 

INFORMACE        

 

 
VALNÁ HROMADA ČKAIT  
Valná hromada oblasti České Budějovice se opět konala dne 17. ledna 2018 v 
Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným účastníky dle 
pozvánky za účasti 157 našich členů, to je 9 % z 1740 evidovaných AO v oblasti. 
Bylo zvoleno 11 delegátů a 3 náhradníci oblasti na shromáždění delegátů, 1 

kandidátka dozorčí komise a 9 členů výboru:  
Přijetím USNESENÍ valná hromada mimo jiné schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní 
kanceláře Komory za rok 2017, ale i plán činnosti oblasti na rok 2018. Usnesení VH je zveřejněno na 
webové stránce ČKAIT. 
Ing. František Hladík, předseda oblasti České Budějovice 
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  
Oblastní pobočky ČSSI České Budějovice 
Se uskutečnila 1. března 2018 v  salonku Vajgar, v Clarion Congress Hotelu 
České Budějovice. Výroční členská schůze přijala Usnesení, ve kterém 
schválila Zprávu o činnosti za rok 2017, kterou přednesl předseda Ing. Roman 
Šubrt a dále Zprávu o hospodaření, Návrh rozpočtu a Návrh činnosti na 
r.2018. Usnesení dále uložilo výboru pokračovat v odborných a společenských 
aktivitách a ve vydávání Zpravodaje. 

 

VÝZVA 
Předseda oblastní pobočky ČSSI vyzývá své členy i všechny stavební inženýry k aktivní spolupráci, 
která bude přínosná pro ně i pro ČSSI. Tento spolek umožňuje konat s větším dopadem na veřejnost, 
než jak je to možné prostřednictvím firmy či vlastního jména. Spolupráce se může rozvíjet nejen 
prostřednictvím stavebních inženýrů, ale i firem, které se mohou stát přidruženými členy. Lze podnikat 
jakékoliv společensky prospěšné aktivity, které přinesou užitek nejen ČSSI, ale i těm, kteří budou tyto 
aktivity zajišťovat. V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte předsedu ČSSI k projednání 
podrobností.  
Ing. Roman Šubrt, předseda OP ČSSI 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH 
 
Výroční členská schůze ČSVH se konala 21. března 2018 v  restauraci hotelu Budweiser v Č. 
Budějovicích. Přítomno bylo 12 členů ČSVH t.j 12% z celkové členské základny. Z významných 
hostů se zúčastnil Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI a Ing. František Hladík, předseda 
ČKAIT OK České Budějovice. 
Výroční schůzi zahájila Ing. Miloslava Melounová a přednesla zprávu o činnosti společnosti za 
rok 2017. Kladně zhodnotila 10 let činnosti společnosti, realizovanou vzdělávací činnost 
zaměřenou na pomoc obcím v oblasti nakládání s vodami, publikační činnost i odborné 
poradenství.  
V roce 2017 společnost  uskutečnila tyto vzdělávací akce: 

 Vodovodní a kanalizační přípojky 

 Školení povodňových orgánů obcí 

 Kalkulace cen pro vodné a stočné 
ČSVH se rovněž podílela  na celoživotním vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků 
zaměřené na vodní hospodářství prostřednictvím ČKAIT, ve spoluprráci se vzdělávací 
agenturou VC Morava uskutečnila vzdělávání pro obce v oblasti vodovodů  a kanalizací 
v Praze, Ostravě, Olomouci,Brně a Ústí n/L. 
V roce 2017 vydala publikaci,Vodohospodářský Bulletin, který přinesl zajímavé příspěvky 
z oblasti vodního hospodářství. 
V závěru svého vystoupení Ing. Melounová poděkovala za vynikající spolupráci a významnou 
podporu činnosti ze strany Krajského úřadu, oblastní kanceláře ČKAIT , ČSSI, ČVUT, VUT a 
dalším společnostem podporující činnost společnosti. 



Zprávu revizní komise za uplynulé období přednesl Ing. Radek Mára, předseda revizní komise. 
V hospodaření společnosti nebyly shledány nedostatky, účetnictví je vedeno řádně v souladu 
s plánovaným rozpočtem. 
Přítomní účastníci byli seznámeni s plánem činnosti na rok 2018, jehož hlavní náplní je 
vzdělávací a poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství. Nejvýznamnější akcí roku 
2018 bude pořádání již III. ročníku konference „ Hospodaření s vodou“ ve dnech 19.9.-
20.9.2018, tentokrát se zaměřením na snížení rizika dopadu sucha. Nadále se prohlubuje 
spolupráce ve vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti vodního hospodářství s vzdělávací 
agenturou VC Morava, Environmentálním institutem Praha, ČKAIT , ABF Praha a další. 
V diskusi vystoupil prezident ČSSI Ing. Vokurka, PhD. a seznámil přítomné s činností a záměry 
ČSSI. Ing. Hladík ve svém vystoupení zhodnotil dobrou spolupráci ČKAIT,ČSSI a ČSVH. Ing. 
Jindra, CSc. se ve svém vystoupení věnoval  problematice likvidace kalů z čistíren odpadních 
vod, Ing. Kujal připomněl vážná rizika  změny klimatu ve formě povodní nebo sucha. 
Návrh usnesení z výroční členské schůze přednesl Ing. Peroutka. Usnesení po doplnění bylo 
schváleno nadpoloviční většinou z přítomných členů. Výroční členská schůze byla ukončena 
v 1700 hod. 

 

PŘIPRAVUJEME       

 

17.4.2018 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 
Viz. strana č.1 
 
 

9. 5. 2018  ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ  
Místo : České Budějovice 
Povodňové orgány obcí jsou základním článkem řízení ochrany před povodněmi na území 
České republiky. Toto řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové 
situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v 
období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti 
ostatních účastníků ochrany před povodněmi. 
Informace : www: csvh.cz; přihlášky : cssi@csvh.cz 
 
 

22.5.2018 Malé čistírny odpadních vod 
Místo: České Budějovice 
Účastníci semináře budou seznámeni s požadavky na přípravu, výstavbu a realizaci čistíren 
odpadních vod do 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) včetně zásad pro provoz a údržbu 
těchto zařízení. 
Informace : www: csvh.cz; přihlášky : cssi@csvh.cz 
 
 

19.9. – 20.9.2018 SUCHO A HOSPODAŘENÍ  S VODOU 
Místo: kongresový sál hotelu Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích.  
Celostátní konference se bude věnovat změnám klimatu, opatřením k předcházení rizikům 
sucha v průmyslu, zemědělství včetně ochrany zdrojů vod pro zásobení obyvatelstva vodou. 
Obsahem prvního dne tj. 20. září jsou přednášky vodohospodářských odborníků v ČR o 
současných problémech sucha, která postihují ČR a o hospodaření s vodou v zemědělství, 
průmyslu a dalších odvětvích. Podstatná část konference bude věnovaná změnám 
klimatických poměrů Země a jejich vlivu na vodní hospodářství, o koncepci ochrany před 
suchem v ČR, podpoře a zodpovědném hospodaření s vodou napříč sektory apod.  
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Druhý den tj. 21. září bude věnován tradičně exkurzi a to na Úpravně vody Plav, z níž je 
zásobeno obyvatelstvo převážné většiny Jihočeského kraje pitnou vodou a také návštěvou 
Vodního díla Římov odkud přitéká surová voda do ÚV Plav.  
Konference bude konaná pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Magistrátu města Č. Budějovice, České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků, Českého svazu stavebních inženýrů a mediálního partnera časopisu Vodní 

hospodářství. Informace: www: csvh.cz; přihlášky: cssi@csvh.cz 
Ing. Bohumil Kujal  
 
 

ZHODNOCENÍ AKCÍ     

 

STAVEBNÍ ZÁKON V OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

Datum konání: 19.3.2018 
Seminář se konal v zasedacím sále zastupitelstva na Krajském úřadě v Českých 
Budějovicích. Seminář zahájila předsedkyně ČSVH Ing. Melounová, uvítala přítomné a 
představila činnost ČSVH.  
Odborný seminář byl zaměřen na obce, vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu, pracovníky obecních a vodoprávních úřadů. Seznámil účastníky s 
podstatnými změnami  stavebního zákona dotýkající se především vodních děl ,vodovodů, 
kanalizací, vodovodních a kanalizačních přípojek včetně změn dalších zákonů (zákon o 
vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích) 
V úvodu Mgr. Nietscheová seznámila účastníky semináře se základními ustanoveními 
zákona o vodách dotýkající se vodních děl a požadavky zákona z hlediska nakládání 
s vodami. Následně předala slovo Mgr. Holendové, která vysvětlila zásadní změny a postupy 
při společném územním a stavebním řízením, povolování vodních děl jako stavby hlavní a 
stavby vedlejší. Seminář probíhal podle stanoveného programu, byla probrána všechna 
témata obsažená na pozvánce. Věcná diskuse se týkala uvádění zákona do praxe a řešení 
nových problémů s tím spojených. Významným problémem se stává souhlas vlastníka 
pozemku se stavbou vodních děl.  
Garant akce: Ing. Miloslava Melounová, 
Přednášející: Mgr. Jaroslava Nietscheová, Mgr. Kateřina Holendová 
Počet účastníků: 78 
 
 

NOVÁ LEGISLATIVA     
 

Změna stavebního zákona č.183/2006 (zákon č.225/17 Sb.)- účinnost k 1.1.2018 

 Společné územní a stavební řízení 

 Soubor staveb - určení hlavní stavby 

 Změna vodního zákona č.254/2001 Sb. 
Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbám vodovodních řadů, 
vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů 
nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro 
veřejnou potřebu, předloží žadatel povolení k jejich provozování. 

Změna vyhlášky č.428/2001 Sb. (vyhl.202/2017 Sb.) – účinnost k 1.1.2018 

 Plán obnovy,  

 Kalkulace cen pro vodné a stočné 
Změna zákona č. 258/2000 Sb. (zákon č.202/2007) 

 Provozní řád vodovodu (zhodnocení rizik) 
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