SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ POŘÁDÁ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ
PRO PROJEKTANTY A REALIZÁTORY

ZaHRAda je či není HRA?
aneb je pro úspěšnou tvorbu kvalitní zahrady u rodinného domu kromě zahradního umění
důležitá také ekonomika a administrativa? Jak k tvorbě zahrady patří pojmy rozpočet,
objednávka, „zakázka malého rozsahu“, smlouva, faktura, stavební deník.

8. března 2019
Otevřená zahrada, Údolní 567/33, Brno
vchod C, 1. patro, konferenční sál

VLOŽNÉ:
1 950 Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby
zeleně, studenti (do 26 let)
2 600 Kč + 21% DPH – ostatní
Vložné zahrnuje odborný program, coffeebreak a oběd.
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky
SZÚZ.
Uzávěrka přihlášek je 28.2. 2019, počet míst je omezen.
Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.cz. Změna programu vyhrazena.

LEKTOŘI:
Rostislav Ivánek – spolumajitel zahradnické realizační firmy, autor odborných článků o kalkulacích do
časopisu INSPIRACE (od roku 2008).
Ing. Jana Ivánková – danou problematikou se zabývala již na studiích a pokračuje v ní i ve své profesní
kariéře v rodinné zahradnické firmě.
Ing. Jakub Finger – zahradní architekt, ATELIER PARTERO S.R.O., spoluautor několika zahrad
oceněných v soutěži Zahrada roku.
Obsah semináře: Tradiční každoroční seminář z cyklu Zahrada je/není hra tentokrát věnujeme jedné zahradě u
rodinného domu. Formou praktického workshopu zanalyzujeme a prezentujeme postup jejího vzniku, kdy se
zaměříme na:
– první kontakt a jednání / zákazník, projektant, realizátor,
– dopad dobré/špatné spolupráce zákazník/projektant/realizátor na ekonomiku a administrativní náročnost
zakázky,
– kalkulace nabídky a rozpočet pro projekt zahrady,
– kalkulace nabídky a rozpočet pro založení zahrady,
– prezentace rozpočtu zákazníkovi, schválení zakázky a smluvní dokumenty,
– změny, doplňky, vícepráce – jejich zvládnutí a obhajoba,
– založení zahrady / rekapitulace prací a nákladů,
– hodnocení ekonomického výsledku založení zahrady,
– výkazy, dohoda a smluvní dokumenty pro kalkulaci nabídky a rozpočtování k dokončovací, rozvojové a následné
péči o předmětnou zakázku,
– rekapitulace, hodnocení ekonomického výsledku průběhu následné péče.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
09.30–10.00
10.00–12.30
12.30–13.00
13.00–16.00

Prezence účastníků
Výukový blok – teoretická část spojená s workshopem
Přestávka na oběd
Výukový blok – teoretická část a praktický workshop ve
skupinách, závěrečná diskuze
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