
 
 

 
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka  
a Státní pozemkový úřad 

Vás zvou na webinář 
Nová smlouva o dílo na zpracování 
pozemkových úprav 
 

 
 
 
Odborní garanti  
Ing. Michal Votoček, Ph.D., předseda Středočeské pobočky ČMKPÚ 
email: michal.votocek@gepro.cz 

Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav SPÚ 
email: j.kosejkova@spucr.cz, tel: 729 922 352 
 
Forma  online webinář, platforma TEAMS 

Termín  15. 4. 2021, 9:00 – 12:00  

 
Anotace 
Na základě požadavků odborné veřejnosti, ale i vlastních úvah, SPÚ vyhodnotil potřebu přepracovat 
vzorovou Smlouvu o dílo na pozemkové úpravy (SoD). Jako podklad pro návrh nové vzorové 
SoD uspořádal SPÚ Předběžnou tržní konzultaci (PTK). Výsledkem PTK je nová vzorová SoD, která dle 
SPÚ odpovídá požadavkům současného trhu. Aby SPÚ zajistil správnost smlouvy po právní stránce, 
byla vzorová smlouva zpracována za odborné spolupráce AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.  
Cílem semináře je představit nové znění vzorové smlouvy o dílo na zpracování pozemkových úprav 
a objasnit její ustanovení. Seminář je určen pro zpracovatele pozemkových úprav a referenty SPÚ. 
 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav 

Ing. Irena Strolená, Oddělení metodiky pozemkových úprav 

Ing. Jana Vokřálová, ředitelka Odboru veřejných zakázek 

Ing. Jitka Homoláčová, vedoucí Oddělení metodiky pozemkových úprav 

Zástupci AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. 
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Organizační pokyny 

Organizační garanti 

Ing. Michal Votoček, Ph.D., předseda Středočeské pobočky ČMKPÚ 

email: michal.votocek@gepro.cz 

Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav SPÚ 
email: j.kosejkova@spucr.cz, tel: 729 922 352 

 

Na webinář je nutné se přihlásit nejpozději do 12. 4. 2021 

Na webinář se přihlásíte vyplněním online formuláře, který je dostupný na webu ww.cmkpu.cz 

Účastníci z SPÚ se na webinář přihlašují hromadně a účastnický poplatek nehradí. 

 

Účastnický poplatek 

Výše účastnického poplatku je rozdělena do kategorií ABC, čemuž odpovídá počet připojení k webináři. 

Pro zájemce, kteří se chtějí zúčastnit i webináře k „Zkušenosti s realizacemi po pozemkových 

úpravách“, jež proběhne dne 27. 4. 2021 je poskytnuta sleva. Výše poplatku je uvedena v tabulce. 

 

kategorie 
počet 

připojení 

jeden webinář dva webináře 

člen 
ČMKPÚ 

ostatní člen ČMKPÚ ostatní 

A 1 400 CZK 450 CZK 650 CZK 750 CZK 

B 3 800 CZK 900 CZK 1 300 CZK 1 500 CZK 

C 5 1 100 CZK 1 250 CZK 1 850 CZK 2 150 CZK 

A    OSVČ, velmi malé firmy do 5 osob (zaměstnanců, společníků, brigádníků), studenti nad 26 let 
B    menší firmy do 10 osob, školy, města, obce, městské části, neziskovky, veřejné výzkumné instituce 
C    firmy 10 a více osob, kraje, orgány státní správy (např. katastrální úřady, AOPK, ministerstva) 

Informace k platbě obdržíte po potvrzení přihlášky. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není 

plátcem DPH. Účastníkům webináře bude na požádání vystaven daňový doklad.  V případě neúčasti na 

webináři se vložné nevrací. 

 

Více informací o webináři na www.cmkpu.cz nebo na https://www.facebook.com/cmkpu 
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