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Společnost QUALIFORM, a.s.,  

odbor znalectví a stavební expertízy 
si Vás dovoluje pozvat  

na další sérii zajímavých přednášek připravených na základě Vašich podnětů z oblasti  

 

VADY A PORUCHY STAVEB II. 
Technické řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, reklamační řízení  

Anotace semináře: Seminář je zaměřen na oblast řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, 
odpovědnosti za vady díla, technické řešení a reklamační řízení, uplatnění náhrady škody a slevy 
z ceny díla. 
Cílová skupina: Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, stavební inženýry a 
techniky činné ve výstavbě, investory a správce nemovitostí, reklamační techniky, 
pracovníky investičních útvarů obcí a státních úřadů, pracovníky inženýrských a 
projektových kanceláří, zástupce společenství vlastníků jednotek. 
  

Termíny: 

 
4.11.2014 – Brno 
 

5.11.2014 - Olomouc 12.11.2014 – Praha 

13.11.2014 – Ústí nad 
                      Labem 

20.11.2014 – České  
                      Budějovice 

 
26.11.2014 - Hradec  
                     Králové 
 

Místo konání: 

 

Brno – Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno 

Olomouc – Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc 

Praha - Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4 - Pankrác 
Ústí nad Labem - Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí n.L. 
České Budějovice – Kulturní centrum Metropol, Senovážné nám. 2, Č.Budějovice 

Hradec Králové – Hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové 

Garant: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., ředitel úseku zkušebnictví, znalectví a stavební expertízy 
QUALIFORM, a.s. 

Vložné: 

1.700,- Kč bez DPH (2 057,- vč. DPH) 
platba na účet: 2108761521/2700, variabilní symbol: vaše IČ 
 
(po zaslání přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura; po předchozí dohodě možnost 
placení v hotovosti na místě; cena vložného zahrnuje výukové materiály, osvědčení o 
absolvování semináře, občerstvení, kávu, oběd ) 

 
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (hodnoceno 1 bodem). 
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Program semináře: 

08:30 – 09:00 
 
09:00 – 10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:45 – 11:00  
 
11:00 – 12:45  
 
 
 
 
 
 
 
 

12:45 – 13:30  
 
13:30 – 15:00 
 
 
 
 

 
Registrace účastníků 
 
I. část:  

• Důvěřuj, ale prověřuj! Platí to i ve stavebnictví? 
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (znalec v oboru stavebnictví a ekonomika,  
                                       QUALIFORM, a.s.) 
 

• Bydlení v tichu 
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. (znalec – specializace akustika,  
                                        Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.) 
 

Přestávka, káva  
 
II. část: 

• Opakující se vady ve vzduchotechnice a jejich příčiny    
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (znalec v oboru ekonomika a stavebnictví –  
                                               vzduchotechnika, FAST VUT Brno) 
 

• Náležitosti smlouvy o dílo (předmět díla: stavba)  
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. (advokátka, AK Řehulová) 

 
Přestávka, oběd  
 
III. část: 

• Správný postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla 
(stavby)  
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. (advokátka, AK Řehulová) 
 

• Výskyt radonu jako vada stavby 
Ing. František Popp (znalec v oboru stavebnictví a inženýrská geologie) 
 

• Vady vnějších kontaktních zateplovacích systémů 
Mgr. Jiří Půlpytel, p. Martin Hurta (BASF Stavební hmoty Česká republika) 
 

Diskuze, ukončení semináře 
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P Ř I H L Á Š K A 
 

na jednodenní seminář 

 

VADY A PORUCHY STAVEB II. 
Technické řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, reklamační řízení  

 

Termín a místo semináře 

  Brno 
  4.11.2014 

    Olomouc 
    5.11.2014 

    Praha 
    12.11.2014 

  Ústí nad Labem 
  13.11.2014 

   České Budějovice 
   20.11.2014 

    Hradec Králové 
    26.11.2014 

Jméno a příjmení, titul:  

Datum narození:  *) 

Pracovní zařazení:  

Telefon:  e-mail:  

Organizace: 

název:  

adresa:  

telefon:  

e-mail:  

IČ:  

DIČ:  

 

 
*) Pro účely vystavení osvědčení o absolvování semináře. 

Přihlášku zasílejte na adresu:  
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Brno 642 00 
 
nebo na e-mail: kadlecova@qualiform.cz 
V případě dotazů je Vám k dispozici Ing. Eva Kadlecová na tel.: 602 742 944. 
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