
 
 
 

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením 
školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. 
Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě 
závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se. 

 

 
 

Ing. Jiří Blažek 
Nezávislý odborník, přednáší odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho 
reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r. 
1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných 
publikací a řady speciálních sborníků. 
 

 

KDY: 22. 3. 2022   (9 – 14 hod) 

KDE: BEA centrum Olomouc s.r.o. (tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 77900) 

 

Obsah     
 

Školení je zaměřeno na pracovníky z oblasti odboru výstavby, správy majetku, inženýrských a 
projektových organizací. Zabývá se především stavebním zákonem a občanským zákoníkem, 
zákonem o veřejných zakázkách, účetních a daňových předpisech. 

 
Osnova školení 

• Projektová dokumentace je nutná pro správné 
stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných 
zakázek a ohodnocení majetku. 

• Co je projektová dokumentace a co není 
projektovou dokumentací. 

• Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací 
dokumentace pro veřejné zakázky 

• Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, 
modelů, apod. 

• Autorství, autorská práva, licenční smlouvy. 

• Duševní vlastnictví - technická práva. 

• Co je součástí a příslušenstvím projektové 
dokumentace.         

• Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci. 

• Cenové předpisy a výkazy výměr. 

• Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z 
vadného plnění podle stavebního zákona a 
občanského zákoníku. 

• Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v 
dokumentaci. 

• Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, 
typové smlouvy, jejich obsah a rozsah. 

• Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a 
ochrana životního prostředí. 

• Dokumentace pro územní plány, regulační plány 

• Zjednodušená technická dokumentace pro územní 
souhlas, ohlášení prací, opravy, udržování. 

• Správní řízení. 

• Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v 
katastru nemovitostí. 

  

 

     

          

KONTAKT         

 
 

 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI  
Akreditace MV ČR: AK/PV-13/2019 - AK/VE-12/2019 

Platba: 1 950,- / os. bez DPH  

✓ druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10% 

✓ úhrada se provádí na základě Výzvy k úhradě 

✓ cena zahrnuje pracovní materiály, psací potřeby, certifikát a občerstvení 
 

 

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast: 

• zasláním návratky na email stanislava.komarkova@efekivniskoleni.cz 

• telefonicky na čísle  606 535 636 

• online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz  

 

Stanislava Komárková DiS. 

organizátorka 

mailto:stanislava.komarkova@efekivniskoleni.cz
http://www.efektivniskoleni.cz/

