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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1  

 
 

2.4.2019  Seminář SMART ENERGY 

Od 9:00 hod. v nově otevřené restauraci a pivovaru Solnice Piaristické nám. 3, České 
Budějovice. 
Bude možnost dozvědět se více o novinkách z oblasti dotací a chytrých technologií, 
financování rekonstrukce nemovitostí, nákupu strojů, či elektromobilu, plánování 
energetických opatření, stavbě soběstačných budov a využití dronů v energetice a 
stavitelství. Těšit se můžete i na aktuality z oblasti Smart Cities. 
Program: 
9:00 - 9:15    Úvodní slovo; CzechInvest Lucie Tomandlová 
9:15 - 9:45 Finanční podpora z OP PIK: programy Úspory energie a Nízkouhlíkové 

technologie v kostce; API Jana Havlíková 
9:45 - 10:05    Finanční nástroj – Úspory energie s ČMZRB, a.s., Miloš Procházka 
10:05 - 10:35   Energetický specialista a příprava žádosti o dotaci na energetický úsporné 

projekty; Energy centre ČB Bohuslav Čtveráček 
10:35 - 10:50   Coffe break 
10:50 - 11:30   Smart Grids a další chytrá řešení pro města a obce; E. On  Lukáš Svoboda 
11:30 - 12:00 Smart Energy: Na cestě k soběstačným budovám a šetrnějším technologiím; 

Český soběstačný dům, Jakub Hořický a Pavel Podruh 
12:00 – 12:30   ALEEGO inspekce drony jednoduše online 
Účast na akci je bezplatná. 
Registrace do 31. 3. 2019 pomocí formuláře na webu www.czechinvest.org 
Organizuje agentura CzechInvest, Ing. Lucie Tomandlová, regionální projektová manažerka 
tel.: +420 296 342 947,  +420 720 966 306, lucie.tomandlova@czechinvest.org  
 
 

16. a 17.4.2019  DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ 
Mezinárodní odborný seminář na téma: 

- stavební systém budoucnosti 
- dřevo, surovina moderního člověka 
- ekologie, úspory energií, suchá výstavba 
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Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Velké Británie, 
Rakouska, Slovenska, Švýcarska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR 
bude zajištěn.  
Organizuje VOŠ a SPŠ Volně ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice. 
Bližší informace na webové stránce školy: http://www.sps.volyne.cz/web/seminare/ 
 
 

25.4.2019  STAVBY A VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU PODLE ZÁKONA O   

  POŽÁRNÍ OCHRANĚ, NOVINKY V NORMÁCH PBS 
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod do auly z Klavíkovy ulice). 
Čas: Od 13:00 -17:00 hod.  
Přednáška řeší komplexně problematiku staveb ve vazbě na činnosti Hasičského 
záchranného sboru po celou dobu životnosti stavby až po její konec v důsledku požáru 
z hlediska platné legislativy. Dalším tématem jsou normy požární bezpečnosti staveb a jejich 
aktuální změny, poznatky z požárů a specifika požární bezpečnosti dřevostaveb. 
Přednášející: Ing. Milan Brabec, HZS České Budějovice 
Přihlášky přes webovou stránku ČKAIT: http://www.ckait.cz/content/stavby-vykon-statniho-
pozarniho-dozoru-podle-zakona-o-pozarni-ochrane-novinky-v-normach-pb-0 
Organizuje oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice v rámci VII. Běhu CŽV  
 
 
 

16. května 2019     RECYKLACE - POSUZOVÁNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod do auly z Klavíkovy ulice). 
Čas: Od 13:00 -17:00 hod.  

Hlavní odborné téma: Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, 
že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené 
a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je 
právně vymahatelné. Dalším, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace 
předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. 
Program: 
1) Udržitelné využívání přírodních zdrojů; Recyklace inertních minerálních odpadů a 

využívání recyklátů ve stavebnictví.  
2) Opětovné použití stavebních výrobků z dekonstruovaných staveb; Jak v souladu 

s aktuálními právními a technickými předpisy uvést na trh inovativní stavební výrobek, 
který by se jinak stal odpadem. 

3) Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích: nově; Představení metodické pomůcky 
ČKAIT k činnosti autorizovaných osob.  
https://www.ic-
ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&categor
y_id=7&product_id=433&Itemid=1009 
Seznámení s interaktivní verzí metodiky umístěné na stránkách ČKAIT/PROFESIS. 

4) Právní a technické požadavky na stavební výrobky; On-line česko-anglická databáze 
českých a evropských právních a technických stavebních předpisů. Praktické příklady 
uživatelských postupů pro cílené získání komplexních informací k dané oblasti. 

Přednášející: Ing. Alena Šimková, C4Construction Praha; Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., 
předseda ARSM, VUT FSI, Brno  
Přihlášky přes webovou stránku ČKAIT: http://www.ckait.cz/content/recyklace-posuzovani-
stavebnich-vyrobku-0 
Organizuje oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice v rámci VII. Běhu CŽV  
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PŘIPRAVUJEME        

 

19.9.2019 PŘEDPJATÉ BETONY 
 
17.10.2019 NOVÉ MAPOVÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY PRO 

PROJEKTOVÁNÍ 
 
14.11.2019 NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED 

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

 
 

INFORMACE        

 

 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI 
 

Se uskutečnila 13. února 2019 v  salonku Vajgar, v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. 
Výroční členská schůze přijala Usnesení, ve kterém schválila Zprávu o činnosti za rok 2018, kterou 
přednesl předseda Ing. Roman Šubrt a dále Zprávu o hospodaření, Návrh rozpočtu a Návrh činnosti 
na r. 2019. Usnesení dále uložilo výboru pokračovat v odborných a společenských aktivitách a ve 
vydávání Zpravodaje. 

 
 
PRESTA jižní Čechy 2016-2018 - 10. ročník 
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA JIHOČESKÝCH STAVEB DOKONČENÝCH V LETECH 2016 až 2018 
KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE 

V řádném termínu bylo přihlášeno 52 staveb. Stavby byly ve dnech 1.3.-3.3.2019 
vyhodnoceny soutěžní porotou. Slavnostní vyhlášení proběhne dne 10.4.2019  na 
Reprezentačním společenském večeru stavařů v Clarion Congress Hotelu České 
Budějovice.  
Výsledky budou zveřejněny na webu ČSSI a ČKAIT a v příštím čísle Zpravodaje. 
 
 
 

VALNÁ HROMADA ČKAIT 

se konala dne 16. ledna 2019 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích 

za účasti 161 autorizovaných osob. 

Valná hromada oblasti České Budějovice se konala dne 16. ledna 2019 opět v Clarion Congress 
Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným účastníky dle pozvánky za účasti 161 našich členů, 
to je 9,1 % z 1768 evidovaných AO v oblasti a 16 čestných hostů. 
Přijetím Usnesení valná hromady mimo jiné zvolila kandidáty na Shromáždění delegátů na rok 2019, 
schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2018, ale i plán činnosti 
oblasti na rok 2019. Usnesení VH je zveřejněno na webové stránce ČKAIT: 

http://www.ckait.cz/content/usneseni-valne-hromady-2019 
 

http://www.ckait.cz/content/usneseni-valne-hromady-2019


 

Program VII. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT 
Pro leta 2019 - 2021 
Při účasti v kreditním programu je stanovena povinnost autorizované osoby (AO) 

získat 12 kreditů během doby trvání běhu. Při tom každá AO musí absolvovat minimálně 2 
vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Při účasti prostřednictvím individuální formy 
celoživotního vzdělávání si AO volí vlastní, individuální formu tak, aby si zajistila svůj odborný 
růst AO může využít formuláře, jehož prostřednictvím eviduje vzdělávací akce, kterých se 
zúčastnila: 
Registrační list účastníka: http://www.ckait.cz/sites/default/files/registracni_list_-_vii.beh_-
_2019-2021.pdf   
 
 
 

       NOVÝ PREZIDENT SPS ČR 
Dnem 1. 1. 2019 byl uveden do funkce Ing. Jiří Nouza, jako prezident Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví. Pokud se týká osobních a profesních dat, je mu 56 let a je „tělem a duší“ patron křtěný 
Vltavou. Pokud se týká profesních dat, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu 
zahraničního obchodu. Po revoluci pracoval v soukromé sféře, později se zabýval řízením firem, ve 
kterých pracoval. Od roku 2000 začal spolupracovat s Ministerstvem financí v oblasti dohledu nad 
družstevním záložnami. Od roku 2002 nastoupil na ministerstvo dopravy, jako ředitel odboru 
pozemních komunikací. V roce 2010 se stal zastupitelem hl. m. Prahy, jako předseda výboru pro 
dopravu a náměstka primátora hl. m Prahy. V roce 2018 ho oslovil Ing. Václav Matyáš a od 1.1.2019 
byl uveden do funkce presidenta SPS. Z pohledu svazu považuje za důležité zejména účast na 
přípravě změn právních předpisů o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury, podporu 
procesu rekodifikace stavebního práva a zjednodušení příslušných stavebních řízení. Zároveň chce 
pracovat na rozšíření členské základny SPS a zlepšit její informovanost.  
Jaroslav Kolář, manažer SPS Jihočeský kraj. 
 
 
 

ZHODNOCENÍ AKCÍ     

 
 

21.2.2019 RYCHLÝ, BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ ZPŮSOB NÁVRHU BUDOV 
Zástupci společnosti Peikko Group představili produkci ocelobetonových spřažených 
konstrukcí a spojů betonových i ocelových konstrukcí. Společnost Peikko poskytuje svým 
zákazníkům rychlý, bezpečný a velmi efektivní způsob návrhu a realizace staveb na volně 
dostupném softwaru Peikko Deltabeam Select: www.peikko.sk 
Semináře se zúčastnilo 15 autorizovaných osob. 
 
 

14.3.2019 POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A BOZP NA STAVENIŠTI 
Seminář se konal v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Přednášející Ing. Jindřich 
Pater seznámil účastníky s požadavky na výstavbu i kvalifikaci rozhodujících účastníků 
výstavby a pozici koordinátora BOZP na staveništi Cílem semináře bylo seznámit posluchače 
se zkušenostmi z realizace zavedených poznatků do praxe. Seminář se zaujetím sledovalo 
29 autorizovaných osob a rozvinula se i věcná diskuze.  
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH 

Výroční členská schůze se konala dne 5.3.2019 v restauraci hotelu Budweis v Č. Budějovicích 
podle schváleného programu. Výroční schůzi zahájila předsedkyně přivítáním přítomných 
členů a čestných hostů. Na základě zvolení předsedou schůze se Ing. Baloun ujal řízení 
výročního jednání.  
Na VČS bylo přítomno 20 členů ČSVH tj 21% z celkového počtu členů 95 členů. 
Na návrh předsedy výroční členské Ing. Jiřího Balouna byla zvolena mandátová a návrhová 
komise. 
Zprávu o činnosti ČSVH za uplynulé období roku 2018 přednesla Ing.Miloslava Melounová, 
předsedkyně ČSVH. Kladně zhodnotila uspořádanou konferenci Sucho a hospodaření s vodou 
včetně dalších pořádaných odborných seminářů. 

 Vodohospodářské stavby, 

 Novela stavebního zákona,  

 Ochrana osobních údajů ( GDPR), 

 Povodňové plány obcí- školení,   

 Malé ČOV do 2000 EO,  

 Zákon o vodách po novele,  

 Kalkulace cen pro vodné a stočné,  
ČSVH se rovněž podílela  na celoživotním vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků 
zaměřené na vodní hospodářství prostřednictvím ČKAIT, ve spolupráci se Vzdělávací 
agenturou Morava uskutečnila vzdělávání pro obce v oblasti vodovodů  a kanalizací v Praze, 
Ostravě, Olomouci,Brně, Plzni a Ústí n/L. 
Vydala publikaci Vodohospodářský Bulletin 2018, který přinesl zajímavé příspěvky z oblasti 
vodního hospodářství.Podílela se na vydávání Zpravodaje pro členy ČSSI,ČKAIT a ČSVH. 
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. 
Plán činnosti na rok 2019 a rozpočet na rok 2019 přednesla Ing. Miloslava Melounová. Členská 
schůze potvrdila členství v ČSVH novým členům: 
Ing. Hynek Hladík, Ing.Karel Blažek , Ing. Miloslav Čáp,Ph.D. 
 
V diskusi vystoupila Ing. Zahradníková, zástupce odboru Životního prostředí Krajského úřadu. 
Omluvila nepřítomnost vedoucího odboru Ing.Klimeše a popřála společnosti hodně úspěchů 
v její činnosti.  
Ing. Hladík, předseda ČKAIT OK Č.Budějovice ve svém vystoupení zhodnotil dobrou 
spolupráci ČKAIT,ČSSI a ČSVH včetně vydávaného ZPRAVODAJE pro členy 
ČSSI,ČSVH,ČKAIT a seznámil přítomné s probíhajícím připomínkovým řízením k novému 
stavebnímu zákonu. Zároveň účastníky jednání informoval o probíhající soutěži o nejlepší 
stavbu roku v jihočeském kraji PRESTA, do které se přihlásilo 52 staveb z toho 8 vodních děl. 
Ing.Jindra,CSc. se ve svém vystoupení věnoval problematice vysokých legislativních 
požadavků v oblasti vodního hospodářsví malých obcí, provozu malých ČOV a likvidaci kalů 
z čistíren odpadních vod, nedostatku vodohospodářských odborníků a  technologů.Odbornou 
dikuzi k tématu legislativních změn a nesmyslných požadavků doplnil Ing.Fürt. K problematice 



požadavků legislativy na kvalitu a nakládání s kaly vystoupil Ing. Lipold. Doporučil výboru 
ČSVH, aby se seznámil s Memorandem k této problematice a zvážil jeho podporu. 
Ing.Šír,CSc. navázal na předchozí diskusi o nedostatku odborníků v oblasti vodního 
hospodářství hodnocením nedostatku zájemců o studium ochrany vod a snížení zájmu a 
kvality studentů. 
Ing. Melounová seznámila přítomné s přípravou exkurze pro členy ČSVH na VD Hněvkovice a 
JT Temelín v prvním týdnu června. Ing Kujal se ve svém vystoupení obrátil na nové členy ČSSI 
s žádostí o aktivní podporu obsahové náplně Bulletinu 2019. 
Po ukončení diskuse podala  zprávu mandátová komise.  
Předseda návrhové komise Ing.Šír,CsC. přečetl návrh usnesení.Vznesené připomínky 
k návrhu usnesení byly zahrnuty do  znění usnesení, které bylo schváleno nadpoloviční 
většinou z  přítomných členů. 
Výroční členská schůze byla ukončena v 17oo hod. 
Všichni přítomní obdrželi „ Vodohospodářský bullten 2018“   
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME       

 

17. 4. 2019 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. 
Přihlášky: cssi@csvh.cz 
Informace: www: csvh.cz 
 
 
 

29.5.2018 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 
Místo: České Budějovice 
Odborný seminář bude zaměřen pro obce, vlastníky a provozovatele vodovodů pro veřejnou 
potřebu, pracovníky obecních úřadů a vodohospodáře. Seznámí účastníky s požadavky na 
výstavbu a provoz vodovodních přípojek dle zákona č.274/2001 sb. Zákona o vodovodech a 
kanalizacích. 
Přihlášky: cssi@csvh.cz 
Informace: www: csvh.cz 
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