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Seminář

Ceny a cenové předpisy v souvztažnosti na smlouvy
podle Občanského zákoníku a zadávání zakázek ve
veřejném sektoru
Seminář je určen pro:
pracovníky, kteří stanovují ceny a hodnoty objednávaných dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Co Vám seminář přinese:
po absolvování semináře se budete lépe orientovat v problematice stanovování cen a předpisech stanovení ceny ovlivňujících.

Obsah semináře:
Hodnota věci podle Občanského zákoníku
Cena obvyklá v místě a čase
Dohoda o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb., o projektových přípravách a stavebních pracích
Hodnota majetku podle zák. 151/1997 Sb., a oceňovacích vyhlášek (např. nemovitostí, věcných břemen, práva stavby
apod.)
Cenová ujednání podle zákona o účetnictví, zák. č. 563/1991 Sb., a vyhl. č. 410/2009 Sb., reálná cena, cena
samostatných movitých věcí
Daňové a účetní rozdělení výdajů (nákladů) na investice a na provozní náklady
Ceny projektových prací
Ceny služeb, AD, TDS, inženýrských a investorských činností, ostatních či ceny stavebních prací
Úprava cen, a následné možné změny závazků na základě příslušných ustanovení
občanského zákoníku
zákona o zadávání veřejných zakázek
Standard a jakost plnění vymezený ve smlouvě a jednotlivých cenových položkách. Možné změny položek výkazu výměr,
soupisu prací, dodávek a služeb. Oceňování položek nezahrnutých do katalogů URS a.s., RTS a.s. apod. pomocí:
oborového nebo typového kalkulačního vzorce
skupinové, souhrnné, agregované položky
tvorba hodinových zúčtovacích cen
Základní kalkulační možnosti umožňující dodržení jakosti, standardu. Užití výkonových norem, norem spotřeby materiálu.
Ceny zkoušek, měření, revizí, neměřitelných činností

Časový harmonogram semináře:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)
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Lektor
Ing. Jiří Blažek
Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a
inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost.

Termíny a přihláška
Datum
13.3.2019

Čas
9:00 - 14:00

Město
Praha

Místo
bude upřesněno

Cena
3790 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování
semináře e-mailem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:
Ceny, cenové předpisy, stanovení ceny, ceník, stanovení hodnoty objednávaných dodávek, stanovení hodnoty služeb,
stanovení ceny stavebních prací, hodnota, cena, určení hodnoty, určení ceny, stanovování cen, stanovení ceny předpisy,
hodnota věci, obvyklá cena, hodnota o ceně, hodnota stavebních prací, hodnota dodávek, hodnota služeb, hodnota majetku,
cenová ujednání, ceny projektových prací, ceny služeb, úprava cen.
Seminář Praha, vzdělávací kurzy, školení Praha.
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