


Celoživotní vzdělávání ve stavebnictví 
 

 určeno odborníkům, členům organizací 

sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, 

pracovníkům státní správy, podnikatelům a 

profesionálním i laickým investorům na úseku 

architektury, stavebnictví a životního prostředí, 

studentům, pedagogickým pracovníkům…. 



     

 Záměr vznikl jako společné úsilí ČSSI, SPS 
v ČR, NSC a Nadace ABF v červenci 2005 
s cílem propojit iniciativy odborných organizací i 
škol, které se věnují dalšímu vzdělávání ve 
stavebnictví, doplnit je o chybějící moduly a 
poskytnout je cíleně definovanému okruhu 
zájemců. 

 



Principy: 
 vytvoření celoživotního systému vzdělávání 

jako společné nabídky neziskového sektoru 
(spolky, komory, školy, státní správa) 

 garance kvality, aktuálnosti  a použitelnosti 
poskytovaných vědomostí  

 komerční, ale neziskový charakter programu 
 finanční zainteresovanost jednotlivých partnerů 

na programu akademie 

 



 

Cíle  

 kvalita přednášejících garantovaná členy a partnery 

akademie a ověřovaná akreditací        u profesních 

komor a Ministerstva vnitra 

 integrace vzdělávacích aktivit neziskových partnerů 

 komerční a soukromý princip 



Cílové skupiny 

 odborníci:  z oblasti přípravy stavby, projektování a 
realizace, investiční přípravy , provozu a údržby 
stavby, státní správa, samospráva 

 rekvalifikanti:  pracovníci připravovaní pro nové 
potřeby v procesu výstavby a stavitelství.  

 laici: stavebníci vlastních bytů, družstevníci a malá 
a střední podnikatelé v jiných oborech 

 Plánována univerzita třetího věku 

 



     

 

 Program získal podporu z Evropských fondů a v 
rámci programu JPD 2 byla realizována oprava 
domu ABF na Václavském náměstí pro program 
Inovačního a vzdělávacího centra České 
stavební akademie.  

 Podpora v rámci Operačního programu Praha 
adaptabilita (vzdělávání koordinátorů BOZP, 
autorizovaných inspektorů a řemeslníků) 

 



Financování 

 účastnické poplatky jednotlivých frekventantů 
kurzů 

 státní zakázky 

 evropské a jiné granty 

 vzdělávání zaměstnanců velkých firem a členů 
profesních komor 

 prezentační zakázky inovačních firem 

 



 

Okruhy vzdělávání 

 udržitelný rozvoj  

 ochrana přírody a památek 

 proces vzniku návrhu stavby (typizace) 

 Technologie stavební výroby 

 management vzniku a údržby stavby 



     

 

V současnosti je nově připravován modul 

vzdělávání úředníků samosprávných celků 

směřující k prohlubování i zvyšování 

kvalifikace. 

 



 

Aktuální témata: 
 

….stavební zákon,zákon o veřejných zakázkách 

včetně vyhlášek, EIA/SEA, stavební zákon ve vztahu 

ke správnímu řádu, zákon o vyvlastnění, dozorová 

činnost ve stavebnictví, strategické plánování v 

obcích, nový občanský zákoník….  

 
 



Formy vzdělávání 

 presenční forma: Praha Dům ABF Václavské 

náměstí 31, Praha 1 

 distanční forma: opírající se o internet a 

zpracované e-learningové programy  a výukové 

moduly zajišťované jednotlivými partnery 

akademie  

 



  

Oslovení cílových skupin 

 

 vlastní obesílka vzdělávacích center, (internet,  
vlastní komunikační seznam, databáze 
akademie) 

 internetová obesílka z partnerských serverů 

 osobní personální prodej a doporučení 

 



http://www.stavebniakademie.cz/
http://www.stavebniakademie.cz/


 

 

VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY, PROSÍM, ODEVZDEJTE 
PŘI ODCHODU NA RECEPCI. 



Kontakty: 

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
Václavské nám. 833/31, Praha 1 

 

Mgr. Eva Podlešáková 
Manažerka České stavební akademie 

T: 224 228 910 

E-mail: podlesakova@abf-nadace.cz 


