REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ PO ZMĚNĚ
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OD 1.1.2014

Společnost BETONCONSULT, s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat na nově vypsané

ODBORNÉ KURZY
PRO STAVEBNICTVÍ
•REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ PO ZMĚNĚ OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU OD 1.1.2014
16.10.2013
•SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU
17.10.2013
•STAVBYVEDOUCÍ – KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI
22.10.2013
•STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY PO NOVELE ÚČINNÉ
OD 1.1.2013
23.10.2013
Všechny kurzy jsou zažazeny do programu celoživotního vzdělávání
ČKAIT a ČKA

Termín: 16.10. 2013. 9:00 - 13:00 hod. Registrace od 8:30.
Místo konání: PRAHA 4-KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952
Cena kurzu: 1 250,- Kč + DPH (při přihlášení do 2.10.2013 včetně);
1 450,- Kč + DPH (přihlášení po 2.10.2013)
Téma kurzu:
Kurz je zaměřen na problematiku řešení sporů a reklamací ve stavebnictví. Budou
prezentovány zkušenosti z řešených případů. Od 1.1.2014 bude platit nový občanský zákoník
a bude zrušen obchodní zákoník. To bude mít zásadní dopad na vztahy mezi smluvními
subjekty, včetně odpovědnosti za vady. Nová právní úprava bude porovnána se stávající.
Hovořit se bude rovněž o úloze znalce ve sporu, zákonných požadavcích na znalecký posudek,
přínosech posudku pro řešení sporů a příkladech řešených sporů a jejich průběhu.
Program kurzu a přednášející:
•Odpovědnost za vady díla (JUDr. David Uhlíř)
•Úloha znalce ve sporu (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)

SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ PODLE NOVÉHO
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Termín: 17.10. 2013. 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.
Místo konání: PRAHA 4 - KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952
Cena kurzu: 1 550,- Kč + DPH (při přihlášení do 3.10.2013 včetně);
1 750,- Kč + DPH (přihlášení po 3.10.2013)
Téma kurzu:
Smlouva o dílo v oblasti stavebnictví, závazkové právní vztahy mezi autorizovanou osobou a
jinými subjekty podle nového občanského zákoníku.
Aktuální problematika uzavírání smlouvy o dílo, základní postupy, zkušenosti a poznatky z
praxe pro výkon činnosti autorizované osoby, právní a etické limity, kombinace pohledu
technického a právního.
Program kurzu a přednášející:
Vývoj úpravy a podstatné náležitosti SOD podle nového občanského zákoníku, práva a
povinnosti stran, nebezpečí provádění díla, cena za dílo, odstoupení od smlouvy, splnění
závazku provést dílo, typové SOD, SOD v judikatuře a další (Mgr. Ing. David Jedinák).

www.betonconsult.cz/kurzy

On-line přihlášky na www.betonconsult.cz/kurzy

STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI
Termín: 22.10. 2013. 9:00 - 13:00 hod. Registrace od 8:30.
Místo konání: PRAHA 4-KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952
Cena kurzu: 1 250,- Kč + DPH (při přihlášení do 7.10.2013 včetně);
1 450,- Kč + DPH (přihlášení po 7.10.2013)
Téma kurzu:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a
práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(v aktuálním znění dle komplexní novely č. 350/2012 Sb.), a to z pohledu právníka a současně
autorizované osoby (kombinace pohledu technického a právního) a ve spojení se zákonem č.
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Program kurzu a přednášející:
Přehled platné právní úpravy, vedení staveb v souladu se stavebním zákonem, kontrolní
činnost stavbyvedoucího a stavebního úřadu, vedení stavebního deníku dle novelizované
vyhlášky o dokumentaci staveb, předávací a přejímací řízení, správní delikty a další (Mgr. Ing.
David Jedinák)

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY PO NOVELE
ÚČINNÉ OD 1.1.2013
Termín: 23.10. 2013. 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.
Místo konání: PRAHA 4 - KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952
Cena kurzu: 1 650,- Kč + DPH (při přihlášení do 9.10.2013 včetně);
1 850,- Kč + DPH (přihlášení po 9.10.2013)
Téma kurzu:
Dne 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela stavebního zákona, kterou schválila Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR v září 2012. Tato novela přináší řadu zásadních změn platné právní
úpravy stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Program kurzu a přednášející:
Informace o novelách prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, důležité pojmy
stavebního zákona, druhy územních rozhodnutí, formy umisťování staveb, terénních úprav a
zařízení (územní řízení v plném rozsahu; zjednodušené územní řízení; veřejnoprávní smlouva;
územní souhlas; územně plánovací informace; regulační plán), přípustné úlevy a
zjednodušení, realizace staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu, povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb a další (Ing. Marcela Pavlová)

On-line přihlášky na www.betonconsult.cz/kurzy

PŘIHLÁŠKA
Příjmení, jméno, titul: ...................................................................................................
........................................................................................................................................
Firma: ............................................................................................................................
Korespondenční adresa: ................................................................................................
Fakturační adresa: .........................................................................................................
IČO: .....................................................
DIČ: ...........................................................
e-mail: ............................................................................................................................
Tel.: .....................................................
Další účastníci: ...............................................................................................................
........................................................................................................................................
Poznámky:......................................................................................................................
........................................................................................................................................
Kurz: (prosím vyberte)
REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍPO ZMĚNĚ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OD 1.1:2014
16.10. 2013
SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
17.10. 2013
STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI
22.10. 2013
STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY PO NOVELE ÚČINNÉ OD 1.1:2013
23.10. 2013
Prihlášením se na kurz dává účastník souhlas s organizačními pokyny (viz následující strana)

KONTAKTY
Přihlášky a informace:
Tel.: +420 244 401 879
Mobil: +420 603 968 821
e-mail: kurzy@betonconsult.cz
Odborný a organizační garant kurzů:
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
e-mail: petr.tuma@betonconsult.cz
tel.: +420 724 080 924
Kontaktní adresa:
BETONCONSULT, s.r.o., Na Veselí 45, 140 00 Praha 4, Tel./fax: +420 244 401 879
Sídlo firmy: V Rovinách 123, 140 00 Praha 4

On-line přihlášky na www.betonconsult.cz/kurzy

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

POŘADATEL
BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4

PŘIHLÁŠKY
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete faxem (+420 244 401 879), e-mailem (kurzy@betonconsult.cz)
nebo poštou (Betonconsult, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4). Po obdržení Vaší přihlášky Vám
bude na Váš e-mail, uvedený v přihlášce, zaslána zálohová faktura k uhrazení Vaší účasti. Na jednu
přihlášku lze přihlásit více účastníků.

MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA 4 - KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952.
Parkoviště je v ul. Dunovická. MHD zastávka "Volha" (bus č. 177 ze stanice metra "C" Chodov
nebo Opatov).
VLOŽNÉ A PLATBA
Vložné zahrnuje cenu kurzu včetně studijních materiálů a občerstvení během konání kurzu. Vložné
nezahrnuje obědy ani ubytování. Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním kurzu, a to
bankovním převodem na účet pořadatele na základě zaslané zálohové faktury. Po zaplacení zálohové
faktury Vám bude obratem zaslána faktura - daňový doklad. Platby vložného v hotovosti při registraci
jsou možné v případě volných míst.

STORNO PODMÍNKY
Zrušit účast je možné pouze písemně (e-mailem či faxem) před zahájením kurzu. Zrušení účasti více než
10 dní před zahájením kurzu nepodléhá poplatku. Při zrušení účasti 10 dní před zahájením kurzu a
méně je účtován storno poplatek ve výši 50% z vložného. Při neúčasti přihlášeného nebo jeho
náhradníka poplatek nevracíme. Jméno náhradníka prosím avizujte v předstihu.

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. je autorizovaný inženýr v oboru diagnostika staveb a soudní znalec (od
roku 1984), autor více než 300 odborných publikací, z toho více než 30 v zahraničí, desítek expertíz a
znaleckých posudků, autor dvou knih a autor či spoluautor řady patentů.
Mgr. Ing. David Jedinák - právník, jednatel společnosti Building & Law, spol. s.r.o., člen České
společnosti pro stavební právo, lektor v oblasti stavebnictví a práva s právní specializací na právo
obchodní, stavební a autorské.
Ing. Marcela Pavlová se spolupodílí na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích
předpisů k němu. Je zkušební komisařkou pro zkoušky odborné způsobilosti na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu. Pravidelně publikuje stanoviska k aplikaci stavebního zákona (časopis
Urbanismus a územní rozvoj) a je členkou autorizační rady ČKAIT. Od roku 2007 je ředitelkou odboru
stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
JUDr. David Uhlíř je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře UHLÍŘ, HOMOLA a společníci, v
advokacii působí od r. 1979. Je členem představenstva České advokátní komory a vyučuje občanské
právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na oblast občanského a
obchodního hmotného práva a civilního práva profesního.

DOPORUČUJEME

AKREDITACE
Kurzy jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Počet přidělených bodů pro
jednotlivé kurzy je uveden na www.betonconsult.cz/kurzy.

OSVĚDČENÍ

Odborná konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2013
Pořadatel: VUT v Brně
Termín: 1.-2.10.2013 v Brně
Více infromací na www.zkouseniajakost.cz

O absolvování všech kurzů je vydáváno osvědčení s platností 3 roky.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování nezajišťujeme. Prosíme účastníky, aby si ubytování zajistili podle svých požadavků sami
(několik tipů na ubytování v Praze 4 viz www.betonconsult.cz/kurzy).

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O AKCÍCH
Účastník dává přihlášením se na kurz či na jinou vzdělávací akci společnosti Betonconsult, s.r.o. souhlas
se zasíláním informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Tyto informace jsou podle zákona č.
480/2004 Sb. obchodním sdělením. Zasílání informací o připravovaných akcích je možné kdykoliv zrušit
na adrese kurzy@betonconsult.cz.

On-line přihlášky na www.betonconsult.cz/kurzy

Více informací na www.betonconsult.cz/kurzy

