
DTO CZ, s. r. o.

d|to vranrÁNsxÉ NÁvrĚsrÍ 480t5,CZ- 70928 .STRA'A

Rekvatifikační program alcreditovón MŠMT dne 9. 8. 2012 pod č. j' 2012]/12-24/643

osVĚDčENÍ o REKvALIFIKACI
Číslo: 32 30 ]5 00/09

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠIrlr e. t zolzoo9- sl., ktg1ou 
'

se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vz,délávaciha programu' organizace vzděláváni v rekvalifikaěním zaÍizeni
a způsob jeho ukončení

Jirí Sindelár
narozen(a) I6.bÍezna 1984 v Praze

ab solvoval(a) v zďěIáv ací program :

SPRÁVA MAJETKIJ A PRov oZ BtJDoV

pro pracovní činnost:
7

SPRAVCE I{EMOVITOSTI
rekvalifikační kurzproběhl v období:

od 8. ffjna 2015 do 19. tinora 2016

v rozsahu 150 vyučovacích hodin
z toho vyčleněno: na teorii 150 vyučovacích hodin

Jmenovanv(á) vykonal(a) spěšně ávěrečnou zkoušku dne: 19.
runora

\'
2016

V ostravě dne: 19. nora 201b

!
,1t, +J * ,l

\ '.r

doc. Ing. František Kuda, CSc.
p edseda zkušební komise



Rekvalifikační proeram Správce nemovitostí obsahuie tvto předmětY:

Poučení posluchďů kurzu v oblasti BoZP a Po
Zik|adnípřehled z oblasti správy majetku a provozu budov

Členění stavebních materiálů, konstrukce staveb a Poruchy a rekonstrukce budov

Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov

TZB (Technické zabezpečení budov)

Nauka o budovách (Typologie budov)

Právní aspeký sprály majetku

Ekonomické aspekty správy budov

Anďýzastavu budov (Užitek stavebního dí14 optimďizace technickoekonomických charakteristik

Životního cyklu stavebního díla)

Technické aspekty správy majetku (Plrárr obnovy aídržby objektů)

Energetické aspekty správy budov

Provozní Í6d arevize zďizeni v objektech (B0ZP a Po při správě budov)

Správa domovního bytového fondu v praxi

SluŽby při správě a provozu budov

Faciliý management v Evropském a světovém kontextu

Výkon správy majetku a problematika výkonu Správy majetku - Informační a komunikační

technologie ve FM a SW PodPora FM
Projektové Íizelí - proces zavádění FM do praxe

Zkušenosti se správou veřejných instifucí, prohloubení malostí v praxi z probraného učiva

Praktické příklady k tématum z probraného učiva a Sdílení Best Praktice účastníků kurzu

CELKEM

I hod.

T hod.

10 hod.

1 0 hod.

I 0 hod.

6 hod.

8 hod.

1 6 hod.

8 hod.

6 hod.

8 hod.

8 hod.

8 hod.

6 hod.

I hod.

12 hod.

I hod.

6 hod.

4 hod.

I 50 hod.
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Afan Vápeníček, CSp.
i lbsnlpce v zděláv a/ttlo YT ,zartzew


