Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE)
Czech Association of Consulting Engineers

Škola FIDIC 2021
PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH ŠKOLENÍ
SPRÁVCE STAVBY – 28. DUBNA 2021, ON-LINE
CLAIM MANAGEMENT – 26. KVĚTNA 2021, ON-LINE
ŽLUTÁ KNIHA – 31. BŘEZNA 2021, ON-LINE

P O Z VÁ N K A

Česká asociace konzultačních inženýrů
NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ
Účast na kterémkoli ze tří navazujících školení je podmíněna úspěšnou certifikací ze základního
školení. Předpokládá se, že účastník má již dobrý přehled o problematice vzorů FIDIC. Navazující
školení bude zakončeno testem, který bude prověřovat znalosti vzorů FIDIC v kontextu dané
problematiky.

CERTIFIKÁT A SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH OSOB
Každý účastník obdrží po absolvování kurzu a úspěšném testu unikátní certifikát CACE
o absolvování konkrétního kurzu a bude zapsán na pro každé téma samostatný veřejný seznam
CACE úspěšně certifikovaných účastníků.

KOMU JSOU ŠKOLENÍ URČENA
Certifikovaná školení jsou připravena pro investory, zadavatele (ať soukromé nebo veřejné, na úrovní
celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, regulátory, správce zakázky/správce
stavby a zhotovitele výstavbového projektu.
Certifikaci zužitkují manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři,
konzultační inženýři, soudní znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových
vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci a adjudikátoři, kteří rozhodují spory z výstavbových
projektů a financující a další instituce jako banky, pojišťovny a zajišťovny.
Certifikace může být dobrou motivací i pro studenty technických a právních oborů pro jejich budoucí
rozvoj a konkurenceschopnost.

TERMÍNY
1. školení Žlutá kniha – 31. března 2021, on-line
2. školení Správce stavby – 28. dubna 2021, on-line
3. školení Claim Management – 26. května 2021, on-line
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PROGRAMY ŠKOLENÍ
CLAIM MANAGEMET

CLAIMY. Claimy zhotovitele podle FIDIC, Claimy objednatele podle FIDIC, Předložení vyčíslení claimu (Obecné metody oceňování
a vyčíslení claimu, Předložení vyčíslení claimu na prodloužení doby pro dokončení, Praktická doporučení pro uplatnění claimů
na prodloužení doby pro dokončení, Ustanovení se sankčními lhůtami při pozdním oznámení claimu, Vzájemná souvislost alokace
rizika a možností uplatnění claimu, Věcná podstata claimu, Limity pro zánik claimu, Hodnocení zániku konkrétního claimu, Možné
přístupy při rozhodování o platnosti ustanovení se sankčními lhůtami
ČASOVÉ ASPEKTY VELKÝCH VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTŮ. Řízení času, Zpoždění a prodloužení doby pro dokončení,
Metoda kritické cesty, Harmonogram, Časová rezerva, Plnění v přiměřené době bez určení termínu dokončení (time at large),
Souběžné zpoždění, Ztížené podmínky realizace, Doba pro dokončení podle FIDIC, Harmonogram podle FIDIC, Zpoždění
a přerušení realizace podle FIDIC, Metody pro analýzu zpoždění, Zpoždění versus prodloužení
CLAIM MANAGEMENT. Claim Management zhotovitele podle FIDIC, Claim Management objednatele podle FIDIC,
Interkulturní aspekty, Úloha právníka v Claim Managementu, Metody vyčíslování nároků, Nárok při konstruktivní akceleraci
(přístup ke konstruktivní akceleraci v jednotlivých jurisdikcích), Nárok na výrobní režie v souvislosti se zpožděním (vyčíslení
nároku na výrobní režii, doba, za kterou je nárok na výrobní režii uplatňován, alokace zdrojů výrobní režie), Nárok na správní režie
v souvislosti se zpožděním (vyčíslení nároku na správní režii, vzorce a modely pro vyčíslení správní režie), Nárok pří ztížených
podmínkách realizace, Souhrnný nárok (zkušenosti se souhrnnými nároky z Velké Británie), Souhrnné nároky v kontextu
kontinentálního právního systému, Kompenzace podle NEC (New Engineering Contract)

SPRÁVCE STAVBY
SPRÁVA ZAKÁZKY. Správce stavby (The Engineer), Zástupce objednatele, Manažer realizace stavby (Construction Manager).
Správce zakázky v kontextu jednotlivých metod dodávky. Metody určení ceny služeb a motivační faktory. Aktivita, odpovědnost
a kompetence správce stavby.
HISTORIE A VÝVOJ ROLE SPRÁVCE STAVBY. Tradiční role správce stavby, Správce stavby podle FIDIC, Odpovědnost správce
stavby, Neutralita správce stavby, Omezení kompetencí správce stavby, Využití správce stavby v postkomunistických zemích,
Vztah objednatele a správce stavby, Náhrada škody správcem stavby, Omezení odpovědnosti správce stavby, Řádná péče správce
stavby, Konzultační inženýr jako správce stavby.
PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY. Správce stavby a zástupce objednatele podle Červené, Žluté a Stříbrné knihy
FIDIC. Základní povinnosti při zahájení projektu. Základní lhůty pro správce stavby. Pokyny, Certifikace (platby, zkoušky, převzetí,
vzorky, splnění smlouvy), Určování, Vyjasňování, Požadavky, Claimy, Řešení sporů (mediace), Dozor kvality (kontrola) – odmítnutí/
náprava, Dohled nad souladem se smlouvou, Nákladový dozor: Měření a oceňování (včetně změn), Dozor rychlosti postupu prací,
Smluvní korespondence – komunikace, Claim management.
BÍLÁ KNIHA FIDIC. Příkaz jako smlouva. Smlouva správce stavby s objednatelem. Zvláštní podmínky, Přílohy – Rozsah služeb,
Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem, Odměna a platba, Harmonogram služeb. Smlouva
– obecná ustanovení, objednatel, konzultant, zahájení, dokončení, změny a ukončení služeb, Odpovědnosti, Pojištění, Claimy,
Spory – Mediace.
EPCM ENGINEER‐PROCURE‐CONSTRUCTION MANAGEMENT . Výhody a nevýhody metody EPCM. Konzultační inženýr
a projektant jako manažer realizace. Odpovědnost. Cena, čas a motivace.

ŽLUTÁ KNIHA
METODY DODÁVKY. Základní charakteristiky metod dodávky: Odpovědnost za projektovou dokumentaci, Určení ceny díla,
Správa zakázky, Rozdělení odpovědností (alokace rizik) a nároky na dodatečné peníze a čas (claimy), Generální dodavatelství /
Design-Bid-Build (DBB), Další metody dodávky: Construction Management (CM) (CM at-risk), Multiple-Prime Contracts, Rozšířené
metody dodávky (PPP), Další metody dodávky (Partnering, Projekty Fast Track, Alliancing), Včasné zapojení zhotovitele (ECI)
a dohoda o předrealizačních službách (Building Information Modeling).
DESIGN‐BUILD. Odpovědnost za plnění: Řádná péče versus zajištění vhodnosti díla k danému účelu, Pojištění profesní
odpovědnosti u projektů Design-Build, Zadávání zakázek u projektů Design-Build, Požadavky objednatele u projektů DesignBuild, Rozlišení smluvních podmínek FIDIC z hlediska metod dodávky (Design-Build podle FIDIC), Paušální cena – harmonogram
plateb, Výkaz hlavních výměr, Správce stavby a projektování.
ŽLUTÁ KNIHA FIDIC. Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Požadavky
objednatele, Formuláře, Návrh zhotovitele.
PROJEKTOVÁNÍ. Požadavky objednatele. Veřejnoprávní aspekty povolování staveb. Obecné povinnosti při projektování,
Přezkoumání požadavků objednatele, Dokumenty zhotovitele, Závazek zhotovitele, Technické normy a předpisy, Zaškolení,
Dokumentace skutečného provedení, Příručky pro provoz a údržbu, Chyba projektové dokumentace.
ZKOUŠKY PODLE FIDIC. Individuální (Testing podle 7.4 FIDIC), komplexní (Tests on Completion podle 9 FIDIC) a záruční zkoušky
(Tests after Completion podle 12 FIDIC). Rozdíly v požadavcích na zkoušky mezi FIDIC CONS, PD/B a EPC. Lidské zdroje, materiály
a zařízení pro zkoušky. Vlastnictví produktů vzešlých ze zkoušky. Ocenění a proveditelnost zkoušek. Součinnost objednatele.
Součinnost veřejnoprávních orgánů ke spolupráci na zkouškách. Claimy v souvislosti se zkouškami. Předání a převzetí díla. Zkoušky
po dokončení. Postup pro zkoušky po dokončení, Zpožděné zkoušky, Opakovaná zkoušení, Neúspěšné zkoušky po dokončení.
SPECIFIKA EPC. Metody technologických dodávek, EPC (Engineer-Procure-Construct), Výhody a nevýhody metody EPC,
Klíčové otázky při přípravě EPC projektů, Smlouva v režimu EPC připravená „na míru“, Zakázky „na klíč“ v režimu EPC, Projektová
dokumentace u projektů EPC. Stříbrná kniha FIDIC.
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LEKTOR

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, je mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní
právo, autor například knihy International Construction Contract Law vydané v Anglii a knih
Smluvní podmínky FIDIC a Stavební smluvní právo v Česku, poradce, vyučující na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, lektor, pravidelný speaker například pro FIDIC, soudní znalec, konzultant,
adjudikátor a rozhodce.

VLOŽNÉ ZA JEDNOTLIVÁ ŠKOLENÍ
Výše vložného za jednotlivá školení je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v CACE
za rok 2021 a na datu odeslání závazné přihlášky organizátorovi školení (viz tabulka). Zvláštní
snížené vložné platí pro studenty a doktorandy do dovršení 28 let (k přihlášce nutno doložit kopií
stránky platného indexu s fotografií, jménem a datem narození!) a členy YPs CACE.
Plné vložné zahrnuje: účast na školení a certifikát o absolvovaném školení s pořadovým číslem
zapsání do veřejně přístupného registru na www.cace.cz.
Registrace účastníka na školení bude potvrzena po uhrazení faktury vystavené pořadatelem školení
na výši vložného dle data přihlášení účastníka. Registrovanou účast na školení je možno zrušit
nejpozději 10 dnů před termínem školení. Pořadatel si bude účtovat storno ve výši 20 % z vložného.
V případě neodhlášené neúčasti se vložné nevrací, certifikát není pro přihlášeného vystaven.
Termín přihlášení
Cena
Plné vložné
Student do 28 let , člen YPs CACE
Člen CACE

Více než 30 dnů
před termínem školení
snížená
5 000,- Kč
2 400,- Kč
4 500,- Kč

Méně než 30 dnů
před termínem školení
základní
5 500,- Kč
3 000,- Kč
5 000,- Kč

K uvedeným cenám bude účtována DPH 21 %.

POŘADATEL ŠKOLENÍ: CACE ve spolupráci s Klee Consulting s. r. o.
ORGANIZÁTOR ŠKOLENÍ: Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s.
LEKTOR:
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
e-mail: klee@email.cz
KONTAKTNÍ OSOBA PRO ORGANIZAČNÍ OTÁZKY:
Ing. Jana Margoldová, CSc.
e-mail: jana.margoldova@cace.cz
mob.: 604 237 681

Česká asociace konzultačních inženýrů
REGISTRACE

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI NA ŠKOLENÍ
ŠKOLA FIDIC
Správce stavby –

28. dubna 2021, on-line

Claim management –
Žlutá kniha –

26. května 2021, on-line

31. března 2021, on-line

Jméno a příjmení účastníka*):
*) plné jméno, tituly
Číslo certifikátu ze základního školení Škola FIDIC:
Objednatel (organizace/ osoba):
Zodpovědný zástupce objednatele:
Organizační jednotka:
Člen CACE

student/člen YPs CACE

IČO:

DIČ:

Adresa – ulice a číslo:
Adresa – PSČ a obec:
Telefon/mobil:
E-mail:

Objednávám závazně uvedené služby a souhlasím s podmínkami účasti uvedenými v pozvánce
(specifikace vložného viz výše uvedená tabulka).

MOŽNOST ZASLÁNÍ FAKTURY NA JINOU ADRESU
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu.
Adresa – ulice a číslo:
Adresa – PSČ a obec:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Vyplněnou přihlášku si uložte a pošlete jako přílohu na adresu: jana.margoldova@cace.cz

