
 

CŽV 

ŠKOLENÍ OPERATIVNÍHO 
MANAGEMENTU 

CÍL KURZU: Kurz je koncipován jako školení základních práv a povinností při 
každodenní práci stavbyvedoucího. Kurz je zaměřen na oblast 
legislativy, stavebně technologické přípravy, BOZP a problematiky 
BIM. 

CÍLOVÁ SKUPINA: Vedoucí pracovníci, projektanti, stavbyvedoucí, studenti střední 
průmyslové školy stavební a studenti VUT FAST Brno. 

PROGRAM KURZU: Stavebně technologická příprava 

 Vybrané činnosti ve výstavbě 

 Postavení a spolupráce subjektů ve výstavbovém procesu – stavebník, zhotovitel, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor, stavební dozor, autorizovaný inspektor, 

koordinátor BOZP 

 Zásady správného vedení stavebního deníku 

 Pojem změnových prací ve výstavbovém procesu v návaznosti na zákon o veřejných 

zakázkách 

 Stavebně technologická příprava dodavatele a účast stavbyvedoucího na ní 

Problematika BOZP 

 Povinnosti vedoucích pracovníků při zajišťování BOZP 

 Kdy a jak provádět školení 

 Nejčastější porušení BOZP 

 Správná praxe při zajišťování BOZP 

Stavební zákon a související předpisy z pohledu osob 

zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 

  stavební zákon a provádějící předpisy  se zaměřením na změny, které přinesla tzv. 

druhá velká novela stavebního zákona - představení zásadních změn stavebního 

zákona, změna stavby před dokončením, předčasné užívání stavby, kolaudace, řízení o 

odstranění stavby) 

 vybraná ustanovení stavebního zákona související s prováděním staveb - povinnosti 

stavbyvedoucích, soulad provedení stavby s rozhodnutím stavebního úřadu a ověřenou 

projektovou dokumentací, dokumentace skutečného provedení stavby, nepodstatné 

odchylky od ověřené dokumentace, kontrolní prohlídky staveb, součinnost a 

spolupráce se stavebními úřady, kontrolní činnost stavebního úřadu u tzv. 

nekolaudovaných staveb 

 odpovědnost stavbyvedoucích za porušení ust. stavebního zákona - skutkové podstaty, 

řízení o přestupku, zánik odpovědnosti za přestupek, zavinění 



 

CŽV 
Základy metodiky BIM a role virtuální a rozšířené reality ve 

stavebnictví 

 Vysvětlení principů informačního modelování (BIM), definice, názvosloví 

 2. Legislativní rámec BIM pro ČR 

 3. Představení metodiky MPO Zavádění BIM v ČR 

 4. Praktické ukázky realizovaných projektů - novostavby (ČR / svět) 

 5. Praktické ukázky realizovaných projektů - rekonstrukce (ČR) 

 6. Budoucnost a vize 

 7. Ukázka brýlí pro virtuální a rozšířenou realitu  

 
ODBORNÝ GARANT: Ing. Barbora Kovářová, PhD. 

ŠKOLITELÉ:  Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Karpíšková – stavební právo  

 Ing. Jitka Vlčková – BOZP 

 Ing. Boiris Biely – stavebně technologická příprava 

 Ing. Václav Venkrbec - BIM 

TERMÍN KURZU:  čtvrtek 8.března 2018 

DÉLKA KURZU:  9 hodin (08.30-17.00 hod.) 

MÍSTO KONÁNÍ:  FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

KONTAKTNÍ OSOBA:  Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. •kovarova.b@fce.vutbr.cz •541147968 

CENA KURZU:  850 Kč (vč. DPH) pro studenty, 1.050,00 Kč (vč DPH) pro ostatní 
veřejnost,  

 V ceně jsou zahrnuty odborné přednášky, osvědčení o absolvování a 
občerstvení 
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