
Nejvyšší čas je právě teď.  
Začněte vzdělávat a připravovat 
své zaměstnance. 

Naučte se používat metodu BIM
Již od července 2023 bude využívání 
metody BIM postupně povinné pro 
všechny zadavatele nadlimitních veřejných 
stavebních zakázek. To znamená řízení 
a správu všech informací o stavbě 
v digitálním prostředí.

Aktuálně otevřené kurzy Termíny v roce 2022

BIM přehledně pro top management 21. 6. – dvouhodinový webinář   

Obecný úvod do BIM 14. 9., 20. 9., 4. 10., 23. 11. 

Základní kurz pro manažery BIM 5. a 6. 10. – zahájení kurzu, rozsah 30 hodin 

Autorské právo, licenční ujednání a BIM Protokol 22. 11.

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace,  
digitální procesy v CDE 24. 11. 

Základy informačního modelu stavby 29. 11. a 30. 11. 

Potřebné znalosti a dovednosti pomohou získat Kurzy BIM pro veřejnou správu připravené 
Agenturou ČAS a pořádané ve spolupráci s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF).

? Jak na to? 

Více informací: kurzy.koncepcebim.cz

Kurzy jsou určeny pro veřejnou správu a konají se 
v sídle Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

Kurzy BIM 
pro veřejnou správu



Aktuálně otevřené kurzy

Termíny kurzů jsou uvedeny na první straně. Ceny jsou bez DPH.  Nabídku dalších kurzů 
rozčleněných do šesti sad podle profesních kvalifikací najdete na webu kurzy.koncepcebim.cz.

Dvouhodinový webinář ukáže, jak zavést BIM do organizace 
a co vám to přinese. Představí možnosti dalšího vzdělávání 
odborných pracovníků podle profesních kvalifikací.

Forma: dvouhodinový webinář  Cena: zdarma

Webinář pro top management

Kurz představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy. Je základní mapou a rozdělovníkem 
do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky 
zaměřené kurzy. 

Forma: jednodenní prezenční kurz Cena: 490 Kč

Obecný úvod do BIM

Rozsáhlý kurz seznámí současné i budoucí manažery BIM se základními principy metody BIM. 
Během 30 hodin kurzu (rozčleněných do čtyř částí) si osvojí dovednosti a znalosti pro zavedení 
metody BIM do organizace a nastavení pravidel pro její používání. V průběhu kurzu si účastníci 
také prakticky ověří nabyté znalosti na konkrétním příkladu své organizace. 

Forma: 2 dny prezenční výuky, e-learning, webinář, závěrečné prezenční zhodnocení Cena: 1990 Kč 

Základní kurz pro manažery BIM

Účastníci se seznámí se základními smluvními dokumenty, které nastavují nejdůležitější práva, 
povinnosti a mechanismy projektového řízení.

Forma: jednodenní prezenční kurz Cena: 490 Kč

Autorské právo, licenční ujednání a BIM Protokol

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních 
smluvních podmínek BIM Protokolu.

Forma: dvoudenní prezenční kurz  Cena: 990 Kč

Základy informačního modelu stavby

KU
RZY BIM 

PRO VEŘE JNOU S
PR

Á
V

U

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí. Poskytne dostatek informací pro 
kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE.

Forma: jednodenní prezenční kurz Cena: 490 Kč

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, 
digitální procesy v CDE


