
ODBORNÉ KURZY PRO STAVEBNICTVÍ
14.5.2014

15.5.2014

19.-20.5.2014

10.6.2014

Dodavatel (zájemce, uchazeč) v zadávacím řízení veřejné zakázky na
stavební práce a na dodávky a služby související s těmito pracemi

Vlastnictví nemovitostí a další věcná práva po změnách občanského
zákoníku a katastrálního zákona od 1.1.2014

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb. Obalové a kompletační
konstrukce

ě ěň ch ů
 po změnách legislativy

Odpov dnost a odm ování statutární  orgán  ve spole nostech
podnikajících ve stavebnictví

č

společnost Betonconsult, s.r.o.
Vás srdečně zve na

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

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Všechny kurzy jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA (bodové hodnocení
jednotlivých kurzů naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy).

www.betonconsult.cz/kurzy

DODAVATEL (ZÁJEMCE, UCHAZEČ) V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A NA DODÁVKY
A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PRACEMI

Termín:
Cena:
Přednášející:

Náplň kurzu:

 14.5.2014 (9-16 hod.),
 1 690,- Kč (+DPH) při přihlášení do 1.5.2014, po tomto datu 1 890,- Kč (+DPH)

 JUDr. Vladimír Tögel

registrace od 8:30 hod.

Kurz je určen pro pracovníky společností na straně dodavatelů veřejných zakázek ve stavebnictví. Cílem
kurzu je poskytnout nové informace a zkušenosti pro úspěšné administrativní, organizační a právní
zajištění účasti v zadávacím řízení. Přípravy žádosti a nabídky, jejich podání, komunikace se zadavatelem,
podávání opravných prostředků, uzavření smlouvy, vlastní realizace.

tři základní zásady zadávacího řízení a příslušná judikatura
zásadní změny v postupech zadavatele a nové povinnosti dodavatele
novela zákona o veřejných zakázkách, příklady z praxe
možnosti obrany proti nesprávnému postupu zadavatele
požadavky na kvalifikaci dodavatele, doklady k prokazování kvalifikace, využití subdodavatelů
a prokázání jejich kvalifikace
opravné prostředky proti rozhodnutí zadavatele
vícepráce a méněpráce v rámci veřejných zakázek
uzavření smlouvy se zadavatelem, možnosti změny smlouvy

Výběr z tématických okruhů kurzu:

VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ A DALŠÍ VĚCNÁ PRÁVA PO ZMĚNÁCH
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA OD 1.1.2014

Termín:
Cena:
Přednášející:

Náplň kurzu:

 15.5.2014 (9-13 hod.),
 1 290,- Kč (+DPH) , po tomto datu 1 490,- Kč (+DPH)

 Mgr. Hana Mufová; JUDr. David Uhlíř

registrace od 8:30 hod.
při přihlášení do 2.5.2014

Kurz je zaměřen na změny občanského zákoníku a katastrálního zákona od 1.1.2014, které zásadním
způsobem ovlivňují a mění některé aspekty věcných práv, včetně vlastnictví nemovitostí.

Výběr z tématických okruhů kurzu:
změny v důsledku nového občanského zákoníku od 1.1.2014 a katastrálního zákona
od 1.1.2014
vysvětlení základních pojmů, katastr nemovitostí
součásti pozemku, stavba na cizím pozemku
věcné břemeno, zástavní právo, držba a další věcná práva
ochrana vlastnického práva, sousedská práva
spoluvlastnictví
věcná práva k cizím věcem (např. inženýrské sítě, podpěrné konstrukce apod.)
příklady z praxe



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

ODPOV ODMĚDNOST A ĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ VE SPOLEČNOSTECH
PODNIKAJÍCÍCH VE STAVEBNICTVÍ PO ZMĚNÁCH LEGISLATIVY

Termín:
Cena:
Přednášející:

Náplň kurzu:

 10.6.2014 (9-13 hod.),
 1 290,- Kč (+DPH) , po tomto datu 1 490,- Kč (+DPH)

 Mgr. Aleš Eppinger

registrace od 8:30 hod.
při přihlášení do 27.5.2014

Zákon o obchodních korporacích je revolu ní z hlediska nové úpravy povinností len  orgán
obchodních spole ností i dalších osob, jejich odpov dnosti za porušení t chto povinností i ru ení za
dluhy spole nosti. Nové soukromé právo dále klade d raz na pravidla „corporate governance“, tj. dobré
správy spole nosti. Proto by m l být každý minulý, stávající i budoucí len statutárního orgánu
spole nosti dostate n  informován o dosud neznámých rizicích, kter  nová právní úprava p ináší
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Výběr z tématických okruhů kurzu:
tzv. ě

ě ě
ě  společníkem

rozložení odpovědnosti; možnosti uplatnění nároku na náhradu škody společníkem
dohoda o vypořádání újmy
ručení v případě insolvence společnosti
právnická osoba coby statutární orgán – kdo nese odpovědnost?
změny v úpravě smlouvy o výkonu funkce v zákoně o obchodních korporacích

pravidlo podnikatelského úsudku a odpov dnost s tím spojená
vysv tlení principu odpov dnosti za škodu vzniklou spole nosti
možnosti uplatn ní nároku na náhradu škody

č

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB.
OBALOVÉ A KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE

Termín:
Cena:
Přednášející:

Náplň kurzu:

 19.-20.5.2014, (19.5.: 9-17; 20.5.: 8-17 hod.)
 2 490,- Kč (+DPH) , po tomto datu 2 790,- Kč (+DPH)

 Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; Ing. Hana Geiplová;
Dr. Eduard Justa; Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; Doc. Ing. Iva Nezbedová,
CSc.; Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Eduard Vašátko

registrace od 8:30 hod.
při přihlášení do 5.5.2014

Kurz je zaměřen na problematiku vad obalových a kompletačních konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých
zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami. Probírat se budou možnosti prevence i
následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb.

Podlahy; Obklady a dlažby
Tepelná ochrana budov
Vady zateplovacích systémů
Vnitřní a vnější omítky a nátěry
Vady související s mrazuvzdorností
Vady nátěrů a stěrek na beton; Nátěry na ocel
Plasty ve stavebnictví
Střecha výrobní haly; Šikmé střechy
Vady omezující požární odolnost

Výběr z tématických okruhů kurzu:

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Mgr. Aleš Eppinger

Ing. Jan Ficenec, Ph.D.
Ing. Hana Geiplová
Dr. Eduard Justa
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

Ing. Petr Lorenc
Mgr. Hana Mufová

Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

JUDr. Vladimír Tögel
Ing. Petr Tůma, Ph.D.

JUDr. David Uhlíř

Eduard Vašátko

- autorizovaný inženýr a soudní znalec, specialista v oboru
diagnostiky staveb a návrhů sanací, vedoucí Betonconsult, s.r.o.

- advokát, specialista na obchodní právo, partner ve spol. Schaffer &
Partner Legal, s.r.o.

 - technický a vývojový manažer ve spol. TERMO + holding a.s.
- výzkumný pracovník SVÚOM, certifikovaný inspektor povrchových úprav

 - znalec a konzultant v oblasti stavební keramiky
- Fakulty stavební ČVUT v Praze, specialista v oboru

tepelná ochrana budov, návrh a hodnocení obalových konstrukcí budov
 - technický manažer firmy Baumit pro zateplovací systémy

 - právník specializující se na problematiku katastrálního zákona, vlastnictví
nemovitostí, věcných práv a katastru nemovitostí

- pedagožka a vědecká pracovnice Stavební fakulty ČVUT,
specialistka v oboru střešních konstrukcí a hydroizolace staveb

-  advokát, specialista na problematiku zadávání veřejných  zakázek
- specialista na diagnostiku a posuzování staveb a na sanaci

železobetonových konstrukcí, Betonconsult, s.r.o.
- právník a specialista na obchodní a pracovní právo, externí pedagog na

Právnické fakultě UK
 - technický manažer (Seidl), požární ochrana staveb, soudní znalec

Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. - výzkumná pracovnice Polymer Institutu v Brně

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

konference
PODLAHY 2014

8. ročník odborné konference

PODLAHY 1420
23.-24. září 2014

Kulturní centrum Novodvorská, Praha 4

Návrh podlahy, normalizace, věda a výzkum
Betonové podlahové konstrukce včetně průmyslových podlah
Podlahové potěry a mazaniny
Systémy suché výstavby
Podlahy s dřevěnými nášlapnými vrstvami
Keramické a kamenné dlažby včetně lepicích hmot
Textilní podlahoviny

Teraco
Syntetické podlahoviny - nátěry, plastbetony
Tepelné a akustické izolace
Podlahy na terasách, balkonech a v exteriéru
Podlahové topení

www.konferencepodlahy.cz

Pořadatel:
Betonconsult, s.r.o.
V Rovinách 123, 140 00 Praha 4

Sekretariát konference:

konference@konferencepodlahy.cz
e-mail:

Tel./fax: +420/244 401 879

Odborní garanti:
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, Csc.
Ing. Petr Tůma, Ph.D.



ORGANIZAČNÍ INFORMACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY
POŘADATEL

PŘIHLÁŠKY

MÍSTO KONÁNÍ VŠECH KURZŮ

VLOŽNÉ A PLATBA

STORNO PODMÍNKY

AKREDITACE

OSVĚDČENÍ

UBYTOVÁNÍ

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O AKCÍCH

BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4, IČ: 273 66 774

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete faxem (+420 244 401 879), e-mailem
) nebo poštou (Betonconsult, s.r.o., Na Veselí 45, 140 00 Praha 4).

. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.

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 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.

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.

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

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

Ubytování nezajišťujeme. Prosíme účastníky, aby si ubytování zajistili podle svých požadavků
sami.

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

Po
obdržení Vaší přihlášky Vám bude na Váš e-mail, uvedený v přihlášce, zaslána zálohová
faktura k uhrazení Vaší účasti

(kurzy@betonconsult.cz

www.betonconsult.cz/kurzy

kurzy@betonconsult.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurz ( ):prosím zaškrtněte

Dodavatel (zájemce, uchazeč) v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce
a na dodávky a služby související s těmito pracemi (14.5.2014)

Vlastnictví nemovitostí a další věcná práva po změnách občanského zákoníku
a katastrálního zákona od 1.1.2014 (15.5.2014)

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb. Obalové a kompletační konstrukce (19.-20.5.2014)

ě ěň ch ů
 po změnách legislativy (10.6.2014)

Odpov dnost a odm ování statutární  orgán  ve spole nostech podnikajících
ve stavebnictví

č

PŘIHLÁŠKA

Přihlášením se na akci dává účastník spol. Betonconsult, s.r.o. souhlas s obchodními podmínkami (viz
předchozí strana).

ON-LINE PŘIHLÁŠKY NA www.betonconsult.cz/kurzy

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:

POŘADATEL:

ODBORNÍ GARANTI KURZŮ:

Tel.: +420 244 401 879;  mobil: +420 603 968 821;

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, Csc. tel.: +420 244 401 879)
Ing. Petr Tůma, Ph.D. tel.: +420 724 080 924)

KONTAKTNÍ ADRESA a LABORATOŘ:

Sídlo firmy:

BETONCONSULT, s.r.o., IČ: 273 66 774 BETONCONSULT, s.r.o.
 Na Veselí 45

140 00 Praha 4

V Rovinách 123
140 00 Praha 4

kurzy@betonconsult.cz

www.betonconsult.cz

(dohnalek@sanacebetonu.cz
petr.tuma@betonconsult.cz

;
;(

KONTAKTY


