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Kurz Stavební minimum je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním 
majetku či osob, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti stavebnictví. V rámci kurzu se 
studenti vybaví znalostmi v odborné terminologii, získají znalosti a orientaci v pozemních 
stavbách, stavebních technologiích, materiálech,  konstrukcích nebo oblasti územního 
plánování a katastru nemovitostí. 

Tento program celoživotního vzdělávání Stavební minimum je uskutečňován 
v souladu s akreditovaným bakalářským studijním programem Oceňování majetku, v souladu 
s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Účastník 
celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta vysoké školy. 

Účastníkem kurzu Stavebního minima je osoba, která splnila podmínky přijetí. 
Účastník je oprávněn absolvovat předměty předepsané studijním plánem kurzu, který z části 
odpovídá studijnímu plánu oboru Oceňování majetku, a to co do formy, časové dotace, 
způsobu ukončení i počtu kreditů. 
 

Do programu lze nastoupit vždy od nového akademického roku (tj. říjen). 
 
Studenti absolvují přibližně 8 soustředění za 1 semestr (dle aktuálního rozvrhu) a to v 

pátky nebo soboty. Každý z absolvovaných předmětů ukončují studenti zkouškou nebo 
klasifikovaným zápočtem či zápočtem. Po úspěšném zakončení všech předmětů obdrží 
absolventi osvědčení o absolvování kurzu. 

 
Absolvent tohoto kurzu může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených 

vnitřními předpisy vysoké školy a v případě přijetí ke studiu oboru Oceňování majetku 
požádat o uznání absolvovaných předmětů v maximální výši stanovené zákonem (60 % 
kreditů). V případě přijetí ke studiu oboru Oceňování majetku je oprávněn zaregistrovat si a 
zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené 
v rámci kurzu Oceňování nemovitého majetku, a to v souladu s časovým rozvržením studia 
ve studijním plánu a jeho popisu.  

 

 

Cena 1 semestru studia: Kč 15 900,- (toto studium je osvobozeno od DPH) 
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Program celoživotního vzdělávání 

Stavební minimum 
 

Studijní plán 
 

číslo  Název předmětu  Dotace  Kredity  

I. SEMESTR  

1.  Úvod do pozemního stavitelství  12 4 

2.  Pozemní stavitelství  12/4 6 

3.  Územní plánování  8 3 

4.  Zeměměřičství a katastr nemovitostí 8 3 

Celkem   44 16 

II. SEMESTR  

1.  Technická zařízení budov 12 4 

2.  Stavební konstrukce a materiály  12 5 

3.  Dějiny architektury  8 4 

4.  Rekonstrukce a modernizace staveb  16 6 

Celkem   48 19 

Celkem kurz   92 35 

 

 

  


