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Seminář

Rozpočtování staveb - správné sestavení výkazu výměr
a stavebního rozpočtu
Seminář je určen pro
začínající rozpočtáře, přípraváře, kalkulanty, stavbyvedoucí, projektové manažery, pracovníky investora a státní správy, kteří
díky semináři získají základní praktické zkušenosti pro oblast oceňování stavebních prací.
Seminář není závislý na rozpočtovém programu Ceník stavebních prací.

Co Vám seminář přinese
Cílem semináře je představit správný postup pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních
prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Seminář nabízí praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti
oceňování stavebních prací.
Výhody semináře:
Pomůžeme Vám zvládnout základy rozpočtování staveb.
Naučíme Vás vytvářet položkový rozpočet a výkaz výměr.

Obsah semináře
Klasifikace stavebních objektů a stavebních konstrukcí a prací
Sestavení výkazu výměr
Podrobný položkový rozpočet
Oceňovací podklady
Kalkulace nákladů na stavební konstrukci a práci
Příklad sestavení výkazu výměr
Příklad sestavení nabídkového rozpočtu
Shrnutí
Seminá? není závislý na používání rozpo?tového programu Ceník stavebních prací, (pokud budete mít o náš rozpočtový program
zájem, rádi Vám ho po skončení semniáře předvedeme).

Časový harmonogram semináře
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 14.30 – seminář (3. část)
14.30 – 14.45 – přestávka
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14.45 - 16.00 (4. část)
Garant semináře:
Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Lektor
Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová Ph.D.
Vysokoškolský pedagog, soudní znalec v oblasti stavební ekonomiky, zejména oceňování nemovitých věcí, kalkulací nákladů,
rozpočtování a nákladů životního cyklu.
Je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor stavební management a ekonomika. Od roku 1999 působí jako soudní
znalkyně v oboru stavebnictví a ekonomika – ceny a odhady nemovitostí.…
Ing. Iveta Střelcová Ph.D.
ČVUT – fakulta stavební

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena

23.1.2019

9:00 - 16:00

Praha

CUBE Office Center

3790 Kč

Závazná přihláška

29.5.2019

9:00 - 16:00

Praha

bude upřesněno

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 školení se setkáte s pojmy jako:
Rozpočtování staveb, rozpočet, stavebnictví, stavební rozpočet, výkaz výměr, kurz rozpočtování, sestavení rozpočtu, jak
sestavit rozpočet, stavební práce, montážní práce, jak sestavit stavební rozpočet, oceňování stavebních prací, postup pro
sestavení stavebního rozpočtu, postup pro sestavení výkazu výměr, stavební rozpočet postup, atd.
Seminář Praha, vzdělávací kurz, školení Praha, semináře a kurzy.
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