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ODBORNÉ KURZY PRO STAVEBNICTVÍ

•Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci staveb

po novele stavebního zákona

•Aplikace autorského zákona ve stavebnictví

•Reklamace a spory ve stavebnictví po změně občanského

zákoníku od 1.1.2014

•Stavební veřejné zakázky a investiční projekty po novelizacích

zákona o veřejných zakázkách a rekodifikaci soukromého práva

•Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí

•Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem

na vznik trhlin

•Pohledové betony

•Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy

•Jak správně projektovat a provádět podlahy v bytové a občanské

výstavbě

•Geometrická přesnost ve stavebnictví

•Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti

•Smlouvy o dílo ve stavebnictví podle nového občanského

zákoníku

Termín: 27.1.2014 9:00 - 13:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 290,- Kč + DPH (při přihlášení do 13.1.2014; po tomto datu 1 490,- Kč + DPH)

TIP! Při současném přihlášení na kurz "Aplikace autorského zákona ve stavebnictví" výrazně zvýhodněná

cena (viz www.betonconsult.cz/kurzy)

Přednášející: JUDr., Ph.Dr. Jiří Plos
Téma kurzu:

Kurz se zaměřuje na novelu stavebního zákona v souvislosti s požadavky na dokumentaci staveb a

profesní výkony související s projektováním a prováděním staveb, dále na novelu prováděcí vyhlášky o

dokumentaci staveb provedenou vyhláškou č. 62/2013 Sb. (představení, dopady na povinnosti

projektanta) a v širších souvislostech na standardy profesních výkonů v projektování a provádění staveb,

zejména s přihlédnutím k odpovědnosti projektanta za projektovou dokumentaci a provádění staveb.

Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci staveb

po novele stavebního zákona

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

Aplikace autorského zákona ve stavebnictví

www.betonconsult.cz/kurzy

Termín: 27.1.2014 14:00 - 17:00 hod. Registrace od 13:30.

Cena kurzu: 1 140,- Kč + DPH (při přihlášení do 13.1.2014; po tomto datu 1 340,- Kč + DPH)

TIP! Při současném přihlášení na kurz "Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci staveb po

novele stavebního zákona" výrazně zvýhodněná cena (viz www.betonconsult.cz/kurzy)

Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák

Téma kurzu:

Kurz seznámí posluchače s nejdůležitějšími zkušenostmi a poznatky z praktické aplikace zákona

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon) v oblasti stavebnictví. Budou pojednány nejdůležitější ustanovení autorského

zákona a jejich vzájemné vztahy, základní pojmy a kategorie - autorství, spoluautorství, vznik a obsah

práva autorského, smluvní úprava autorských práv a nakládání s nimi, licenční smlouva, smluvní typy,

zvláštní ustanovení o některých dílech ve vazbě na oblast stavebnictví.

Reklamace a spory ve stavebnictví po změně občanského

zákoníku od 1.1.2014

Termín: 3.2.2014 9:00 - 13:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 250,- Kč + DPH (při přihlášení do 20.1.2014; po tomto datu 1 450,- Kč + DPH)

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

Téma kurzu:

Kurz je zaměřen na problematiku řešení sporů a reklamací ve stavebnictví. 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 o úloze znalce ve sporu, zákonných požadavcích na znalecký posudek, přínosech

posudku pro řešení sporů a příkladech řešených sporů a jejich průběhu.



Termín: 6.3.2014 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 590,- Kč + DPH (při přihlášení do 20.2.2014; po tomto datu 1 790,- Kč + DPH)

Přednášející: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová

Téma kurzu:

Kurz je zaměřen na následující problematiku: požadavky na pohledové betony, bednění a separační

prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby pohledových betonů, požadavky na složky, ukládání a

ošetřování pohledových betonů, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, zahraniční

technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace.

www.betonconsult.cz/kurzy

Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy

Termín: 10.3.2014 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 590,- Kč + DPH (při přihlášení do 24.2.2014; po tomto datu 1 790,- Kč + DPH)

TIP! Při současném přihlášení na kurz "Jak správně projektovat a provádět podlahy v bytové a občanské

výstavbě" výrazně zvýhodněná cena (viz www.betonconsult.cz/kurzy)

Přednášející: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Téma kurzu:

Kurz je zaměřen na problematiku průmyslových podlah, zejména na úskalí jejich návrhu a realizace, na

časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní zřetel bude brán na podlahy hromadných garáží

a problematiku rovinnosti průmyslových podlah. Na programu kurzu jsou skladby, technologie, časté

vady a poruchy; statický návrh podlahy; podlahy hromadných garáží; rovinnost povrchu podlah.

Jak správně projektovat a provádět podlahy v bytové a občanské

výstavbě

Termín: 11.3.2014 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 590,- Kč + DPH (při přihlášení do 25.2.2014; po tomto datu 1 790,- Kč + DPH)

TIP! Při současném přihlášení na kurz "Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy" výrazně

zvýhodněná cena (viz www.betonconsult.cz/kurzy)

Přednášející: Ing. Ladislav Bukovský; Dr. Eduard Justa; Ing. Jiří Picek; Ing. Petr Ptáček, Ph.D.;

Bc. Vladimír Štork; Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Téma kurzu:

Kurz je zaměřen na problematiku podlah v bytové a občanské výstavbě, zejména na úskalí jejich návrhu

a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní zřetel bude brán na podlahové

potěry, suché skladby podlah a různé typy podlahových krytin (dřevěné podlahy, dlažba, textilní, pružné

a laminátové podlahy). Posluchači budou seznámeni také s normovými požadavky na navrhování a

realizaci podlah v občanské a bytové výstavbě.

Termín: 6.2.2014 9:00 - 13:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 590,- Kč + DPH (při přihlášení do 23.1.2014; po tomto datu 1 790,- Kč + DPH)

Přednášející: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA; Mgr. Tomáš Kruták

Téma kurzu:

Náplní kurzu je problematika veřejných stavebních zakázek a investičních projektů. Přednášet se bude i

o přípravě zakázek, nakládání s riziky, zásadách zadávací dokumentace, smluvních modelech, zárukách a

odpovědnosti za škody, managementu vlastní výstavby a kontrolní činnosti a přejímacího řízení. Zvláštní

pozornost bude věnována změnám plynoucím z novely zákona o veřejných zakázkách a z nového

občanského zákoníku.

Stavební veřejné zakázky a investiční projekty po novelizacích

zákona o veřejných zakázkách a rekodifikaci soukromého práva

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

Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí

Termín: 10.-13.2.2014 8:00-17:00 hod. Registrace 10.2.2014 od 9:30.

Cena kurzu: 4 490,- Kč + DPH (při přihlášení do 27.1.2014; po tomto datu 5 050,- Kč + DPH)

Přednášející: Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Ing. Pavel

Hrůza; Mgr. Ing. David Jedinák; Ing. Jiří Labuda; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Dana Školová; Ing. Tomáš

Tayerle; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek

Téma kurzu:

Kurz je zaměřen na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou mimo jiné seznámeni se

základy technologie a zkoušení betonu, s konkrétními příklady řešení různých případů sanací, dále s fyzikálně

mechanickými vlastnostmi betonu a jejich vlivem na jeho trvanlivost a korozní odolnost; vadami a poruchami betonu

z pohledu investora inženýrských staveb; způsobem přípravy a použitím plastmalt a plastbetonů; základy diagnostiky

žb konstrukcí; zkoušením a certifikací sanačních hmot, metodami a systémy kontroly z hlediska dodavatele a

investora; základními vlastnostmi nátěrových systémů; možnostmi dodavatele v předcházení vadám; s Evropskými

normami a jejich vlivem na provádění a kontrolu sanačních prací; technickými podmínkami pro sanace betonových

konstrukcí; s posuzováním zbytkové životnosti konstrukcí a s dalšími tématy.

Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na

vznik trhlin

Termín: 3.3.2014 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 590,- Kč + DPH (při přihlášení do 17.2.2014; po tomto datu 1 790,- Kč + DPH)

Přednášející: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing.Miloslav

Smutek, Ph.D.

Téma kurzu:

Kurz je zaměřen na problematiku objemových změn betonu a jejich vlivu na vznik trhlin, zejména:

metody výpočtu šířky trhlin; objemové změny a trhliny podle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 731208; vliv

trhlin na vodotěsnost; možnosti sanace trhlin; smluvní vztahy a reklamace trhlin; příklady vad

souvisejících se vznikem trhlin.

Pohledové betony



Termín: 12.3.2014 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 690,- Kč + DPH (při přihlášení do 26.2.2014; po tomto datu 1 890,- Kč + DPH)

Přednášející: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Kamil Franc; Ing. Václav Šanda;

Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Téma kurzu:

Kurz je zaměřen na problematiku geometrické přesnosti ve stavebnictví, zejména na normové

požadavky, vztahující se k provádění betonových konstrukcí a povrchových úprav z hlediska geometrické

přesnosti (platné tuzemské normy, základy teorie). Posluchači budou seznámeni také s vybranými

požadavky zahraničních norem, s metodami měření přesnosti i s konkrétními příklady vad, souvisejícími

s geometrickou přesností.

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

Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti

Termín: 13.3.2014 9:00-13:00 hod. Registrace od 8:30

Cena kurzu: 1 290,- Kč + DPH (při přihlášení do 27.2.2014; po tomto datu 1 490,- Kč + DPH)

Přednášející:Mgr. Ing. David Jedinák

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.

Smlouvy o dílo ve stavebnictví podle nového občanského zákoníku

Termín: 25.3.2014 9:00 - 16:00 hod. Registrace od 8:30.

Cena kurzu: 1 590,- Kč + DPH (při přihlášení do 11.3.2014; po tomto datu 1 790,- Kč + DPH)

Přednášející:Mgr. Ing. David Jedinák

Téma kurzu:

Smlouvy 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.

Geometrická přesnost ve stavebnictví

Ing. Ladislav Bukovský - ředitel znalecké a expertní kanceláře, soudní znalec

Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - docent na stavební fakultě VUT Brno, na Ústavu technologie stavebních

hmot a dílců

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. - autorizovaný inženýr a soudní znalec, specialista v oboru diagnostiky

staveb a návrhů sanací, vedoucí Betonconsult, s.r.o.

Ing. Kamil Franc - autorizovaný inženýr, člen TNK 24 Geometrická přesnost ve výstavbě

Ing. Jan Hromádko - vedoucí oddělení řízení jakosti a zkušební laboratoře Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Pavel Hrůza - soudní znalec, specialista na diagnostiku a sanace mostů

Mgr. Ing. David Jedinák - specialista na stavební právo se širokými zkušenostmi ze sanací betonových

konstrukcí

Dr. Eduard Justa - znalec a konzultant v oblasti stavební keramiky

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA - právník s bohatými zkušenostmi z oblasti řízení výstavbových

projektů, smluvních podmínek a řešení sporů podle FIDIC

Mgr. Tomáš Kruták - advokát a specialista na M&A, veřejné zakázky, PPP projekty, koncesní smlouvy a

projektové financování

Ing. Jiří Labuda - jednatel společnosti Filamos s.r.o., vyrábějící stavební stroje

Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. - vědecký pracovník Kloknerova ústavu ČVUT, soudní znalec,

specialista na statické a dynamické posuzování konstrukcí

Ing. Jana Margoldová, CSc. - šéfredaktorka časopisu Beton TKS

Ing. Milada Mazurová - hlavní technolog spol. TBG Metrostav

Ing. Jiří Picek - technolog společnosti TBG Pražské malty

JUDr., PhDr. Jiří Plos - pedagog na FA ČVUT (právo a obor vývoj urbanismu) a FUA TU Liberec právo a

obor stavba měst), dlouholetý sekretář ČKA

Ing. Petr Ptáček, Ph.D. - specialista na posuzování dřevěných konstrukcí, impregnaci a ochranu dřeva

Ing. Václav Pumpr, CSc. - výrobní ředitel spol. Betosan s.r.o.

Ing. Václav Šanda - geodet, člen TKN 24 Geometrická přesnost ve výstavbě

Dana Školová - pracovník VÚPS-Certifikační společnosti, s.r.o., Praha

Bc. Vladimír Štork - vedoucí akreditované zkušební laboratoře Textilního zkušebního ústavu (TZÚ),

specialista na podlahové krytiny

Ing. Tomáš Tayerle - expert z oblasti vývoje a aplikací plastmalt a epoxidových systémů

Ing. Petr Tůma, Ph.D. - specialista na diagnostiku a posuzování staveb a na sanaci železobetonových

konstrukcí, Betonconsult, s.r.o.

JUDr. David Uhlíř - právník a specialista na obchodní a pracovní právo, externí pedagog na Právnické

fakultě UK

Ing. Jiří Zmek - specialista pro kontrolu jakosti dopravních staveb a mostů (spol. INFRAM a.s.)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

www.betonconsult.cz/kurzy



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poznámky:......................................................................................................................

Kurz: (prosím vyberte)

Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci staveb po novele stavebního zákona

27.1.2014

Aplikace autorského zákona ve stavebnictví

27.1.2014

Reklamace a spory ve stavebnictví po změně občanského zákoníku od 1.1.2014

3.2.2014

Stavební veřejné zakázky a investiční projekty po novelizacích zákona o veřejných zakázkách a rekodifikaci

soukromého práva

6.2.2014

Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí

10.-13.2.2014

Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin

3.3.2014

Pohledové betony

6.3.2014

Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy

10.3.2014

Jak správně projektovat a provádět podlahy v bytové a občanské výstavbě

11.3.2014

Geometrická přesnost ve stavebnictví

12.3.2014

Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti

13.3.2014

Smlouvy o dílo ve stavebnictví podle nového občanského zákoníku

25.3.2014

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

PŘIHLÁŠKA

Prihlášením na kurz dává účastník souhlas s obchodními podmínkami (viz předchozí strana)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY

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 VŠECH KURZŮ: PRAHA 4 - KUNRATICE, Konferenční centrum VŠCHT, (objekt

"Sázava"), ul. 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.

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

www.betonconsult.cz/kurzy



Více informací na www.betonconsult.cz/kurzy

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:

Tel.: +420 244 401 879

Mobil: +420 603 968 821

e-mail: kurzy@betonconsult.cz

ODBORNÍ GARANTI KURZŮ:

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. e-mail: dohnalek@sanacebetonu.cz tel.: +420 244 401 879

Ing. Petr Tůma, Ph.D. e-mail: petr.tuma@betonconsult.cz tel.: +420 724 080 924

KONTAKTNÍ ADRESA: SÍDLO FIRMY:

BETONCONSULT, s.r.o. BETONCONSULT, s.r.o.

Na Veselí 45 V Rovinách 123

140 00 Praha 4 140 00 Praha 4

Tel./fax: +420 244 401 879

www.betonconsult.cz

KONTAKTY


