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Seminář

Projektová dokumentace a související předpisy
Seminář je určen
pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a
správy majetku.

Obsah semináře
Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací.
Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky.
Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů apod.
Autorství, autorská práva, licenční smlouvy.
Duševní vlastnictví - technická práva.
Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
stavebního zákona
občanského zákoníku
zákona o veřejných zakázkách
účetních a daňových předpisů
Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci.
Cenové předpisy a výkazy výměr.
Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.
Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
Dokumentace pro územní plány, regulační plány.
Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, opravy, udržování.
Správní řízení.
Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí.

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)

Lektor
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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
15.5.2019

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
Velmi zkušený lektor s účastníky školení projde jednotlivé druhy dokumentace pro umísťování staveb, dokumentace pro
povolování staveb a dokumentace pro odstraňování staveb.
Seminář se věnuje i ekonomické části dokumentace (smluvním ujednáním, souhrnnému rozpočtu, správnému rozdělení
výkazu výměr) a normovým hodnotám.
Lektor kurzu projde i činnosti spojené s výstavbou, jako je autorský dozor, technický dozor či koordinátor BOZP.
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