


Termín: čtvrtek 25. 4. 2013. 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.

Místo konání: PRAHA 4 - KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952

(parkoviště v ul. Dunovická)

Cena kurzu: 1 550,- Kč + DPH (při přihlášení do 11.4.2013 včetně);

1 750,- Kč + DPH při přihlášení po 11.4.2013

Téma kurzu:

Smlouva o dílo z pohledu právníka a autorizované osoby.

Kurz seznámí posluchače se zásadními aspekty smlouvy o dílo ve stavebnictví a se

závazkovými právními vztahy mezi autorizovanou osobou a jinými subjekty podle obchodního

zákoníku. V kurzu bude pojednána zejména aktuální problematika uzavírání smlouvy o dílo,

základní postupy, zkušenosti a poznatky z praxe pro výkon činnosti autorizované osoby,

právní a etické limity. Důraz bude kladen na kombinaci pohledu technického a právního.

SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

Program kurzu:

Vývoj úpravy SOD, autorizované osoby a smluvní vztahy, postupy při uzavírání SOD, podstatné

náležitosti SOD, doba plnění, práva a povinnosti stran, nebezpečí provádění díla, cena za dílo,

odstoupení od smlouvy, splnění závazku provést dílo, odpovědnost za vady díla a záruka,

typové SOD, komparace některých zahraničních právních úprav, SOD v judikatuře, náhled do

SOD dle nového občanského zákoníku, diskuse

Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák

Rozvrh kurzu:

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

Termín: středa 15. 5. 2013. 9:00 - 17:00 hod. Registrace od 8:30.

Místo konání: PRAHA 4 - KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, Chemická 952

(parkoviště v ul. Dunovická)

Cena kurzu: 1 650,- Kč + DPH (při přihlášení do 1.5.2013 včetně);

1 850,- Kč + DPH při přihlášení po 1.5.2013

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.

Budou prezentovány možnosti pojištění rizik ve stavebnictví a praktické zkušenosti z likvidací

pojistných událostí. Hovořit se bude i o úloze znalce ve sporu, zákonných požadavcích na

znalecký posudek, přínosech posudku pro řešení sporů a příkladech řešených sporů a jejich

průběhu.

REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ NYNÍ
A PO ZMĚNĚ LEGISLATIVY K 1.1.2014

Program kurzu:

•Odpovědnost za vady díla

•Pojištění ve stavebnictví a likvidace pojistných událostí

•Úloha znalce ve sporu

Přednášející: JUDr. David Uhlíř; Ing. Karel Fabich; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Rozvrh kurzu:

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

8,30 - 9,00 9,00 - 9,50 10,00 - 10,50 11,00 - 11,50 12,00 - 12,50 13,00 - 13,50 14,00 - 14,50 15,00 - 15,50

čtvrtek
25.4.2013

Pauza na obědRegistrace

Mgr. Ing. David JedinákMgr. Ing. David Jedinák

Dopolední blok
(Vývoj úpravy SOD a její podstatné náležitosti,

autorizované osoby a smluvní vztahy, postupy při
uzavírání SOD, doba plnění, práva a povinnosti

stran, nebezpečí provádění díla, diskuse)

Odpolední blok
(Cena za dílo, odstoupení od smlouvy, splnění

závazku provést dílo, odpovědnost za vady díla a
záruky, typové SOD, SOD v judikatuře, SOD dle

nového občanského zákoníku, diskuse)

8,30 - 9,00 9,00 - 9,50 10,00 - 10,50 11,00 - 11,50 12,00 - 12,50 13,00 - 13,50 14,00 - 14,50 15,00 - 15,50 16,00 - 16,50

Úloha znalce ve sporu

Doc. Ing. Ji ří Dohnálek, CSc.Ing. Karel Fabich

Pojišt ění ve stavebnictví a
likvidace pojistných událostí

středa
15.5.2013

Pauza na
oběd

Registrace

JUDr. David Uhlí ř

Odpov ědnost za vady díla



Příjmení, jméno, titul: ...................................................................................................

Firma: ............................................................................................................................

Korespondenční adresa: ................................................................................................

Fakturační adresa: .........................................................................................................

IČO: ..................................................... DIČ: ...........................................................

e-mail: ............................................................................................................................

Tel.: .....................................................

Další účastníci: ...............................................................................................................

Poznámky:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kurz: (prosím vyberte)

STAVEBNÍ ČINNOST A OCHRANA PAMÁTEK: POŽADAVKY, PRAXE, VYUŽITÍ

24. 4. 2013

SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

25. 4. 2013

REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ NYNÍ A PO ZMĚNĚ LEGISLATIVY K 1. 1. 2014

15. 5. 2013

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

PŘIHLÁŠKA

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

KONTAKTY

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

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.

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

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).



Mgr. Tomasz Cymbalak - archeolog, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy odboru archeologie

Národního památkového ústavu v hl.m. Praze

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. - autorizovaný inženýr v oboru diagnostika staveb, 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 autorem či spoluautorem řady patentů

Ing. Karel Fabich - likvidátor pojistných událostí s bohatými zkušenostmi s řešením stavebních a

odpovědnostních škod, od roku 2009 ředitel pražské pobočky společnosti LAPA SERVICE s.r.o. zapojené

do celosvětové sítě mezinárodních nezávislých odhadců a likvidátorů škod společnosti McLarens

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. Arch. Vít Jesenský, Ph.D. - památkář Územního odborného pracoviště středních Čech Národního

památkového ústavu, specialista na průzkumy stavebních památek a metodologii jejich výzkumu,

pravidelně publikuje a přednáší na domácích i zahraničních konferencích a vyučuje památkovou péči na

VŠCHT

Mgr. Horymír Kubíček - vedoucí odboru památkové péče Národního památkového ústavu v hl.m. Praze,

přednáší o památkové péči na Masarykově univerzitě v Brně

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. - archeolog, vedoucí odboru archeologie Národního památkového ústavu

v hl.m. Praze

JUDr. David Uhlíř - právník a zakládající partner advokátní kanceláře UHLÍŘ, HOMOLA a společníci, člen

představenstva České advokátní komory a pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,

specialista na oblast občanského a obchodního hmotného práva a civilního práva profesního

Ing. Arch. Jiří Vrzal - jednatel spol. ARCHITEKTON s.r.o.; architekt s dlouholetou praxí při zpracování

kompletní projektové dokumentace a inženýringové činnosti pro rekonstrukce památkově chráněných

objektů

Více informací na www.betonconsult.cz/kurzy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


