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mezinárodní přeprava  (ADR)  
  akreditované laboratoře 

stavební  akustika  
  alejové stromy 
  analýza poruch a rizik (FMEA) 

finanční  analýza  
nákladová  analýza   

síťová  analýza  
měření a  analýza neelektrických veličin ve stavebnictví 

  angli čtina ve stavebnictví 
  antistresový program 
  archeologický průzkum 
  ARCHICAD  
  architektonický detail 
  archivace  

byty - právní  aspekty   
  audit  

cvičný  audit  
energetický  audit  
simulovaný  audit  

  auditor EMS 
  auditor jakosti 

energetický  auditor  
  AutoCAD  
  autoelektriká ř  
  autoklempí ř  
  automechanik  
  autorizace  
  autorizace podle zák. č. 22/97 
  autorizace pro nakládání s nebezpečnými látkami 
  autorizace ve výstavbě 

státní  autorizace pro provozování malých energetických zdrojů 
pojištění  autorizovaných osob 

právo  autorské  
  autorský dozor 
  bankovní záruka 
  bankovnictví  
  barevnost fasád 
  bazény  
  beton  

obsluha  betonáren  
  betonové konstrukce 

obsluha čerpadel a přepravníků  betonových směsí 
navrhování  betonových konstrukcí 
navrhování  betonových mostů 

koroze  betonu  
sanace  betonu  

technologie  betonu  
trvanlivost  betonu  
vlastnosti  betonu  

Jakost při výrobě  betonu  
  bezbariérové  stavby 
  bezpečnost práce 
  bezpečnost staveb 

požární  bezpečnost staveb 
  bezpečnostní technik 
  bezpečný podnik 
  bezvýkopové technologie 

energetická  bilance  
  biologické poškození staveb 
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  biomasa  
řídící pracovníci – školení v PO a  BP  

vazač  břemen  
simulace  budov  

zateplování  budov  
syndrom nemocných  budov  

technické zařízení  budov  
revize technických zařízení  budov  

inteligentní  budovy  
hrazení  byst řin  

  bytová politika 
  bytová výstavba 

opravy/stavební úpravy  bytového fondu 
péče o  bytový fond 

energetické úspory v  bytových stavbách 
úspory energie v  bytových stavbách 

nájem  bytů a nebytových prostor 
  byty – právní aspekty 

hospodaření s  byty  
  CAD systémy 
  CE – evropská značka shody 

dodávky investičních  celků  
posuzování shody u investičních a 

montážních  celků  

  celní předpisy 
  cena tepla 
  ceníky  
  centralizované zásobování teplem 
  ceny  
  ceny v zahraničním obchodě 
  ceny ve výstavbě 
  ceny vody 
  certifikace systémů jakosti 
  certifikace personálu 
  cestovní náhrady 

pracovní  cesty  
zaměstnávání  cizinc ů  

  controlling  
projektový  controlling  

  cvičný audit 
obsluha výměníkových stanic  CZT  

obsluha  čerpadel  
  čerpadla v hydraulických systémech 

tepelná  čerpadla  
inženýrská  činnost  

normotvorná  činnost obcí 
realitní  činnosti   

  čišt ění a čistírny odpadních vod 
obsluha kanalizací a  čistíren odpadních vod 

integrace  ČR do EU 
  ČSN  
  daně  
  daňové předpisy 
  daňové řízení 
  daňové vztahy k zahraničí 
  databázové programy 

radiová  datová komunikace 
  defektoskopie  
  degradace stavebních materiálů a konstrukcí 

klasifikace stavebních  děl  



 3 

svářečský  dělník  
architektonický  detail  

  detek ční systémy 
  diagnostika  

sociální  dialog  
  digitální signálové procesory a mikroprocesory 

historická  dlažba  
  dodate čné tepelné izolace 
  dodávky investičních celků 

státní stavební  dohled  
mezinárodní úmluvy a  dohody  

  dokumentace projektu 
  doly  
  domovní komíny 
  domovní plynovody 

opravy a stavební úpravy 
panelových  domů  

  domy panelové 
  doprava  
  dopravní stavby 

inteligentní  dopravní systémy/telematika 
vegetační  doprovod vodních toků a nádrží 

  dotační programy 
komunikační  dovednosti  

prodejní  dovednosti  
obsluha  dozerů  
autorský  dozor  
odborný  dozor  

technický  dozor  
státní odborný  dozor  

  dozor čí rady 
zástupci zaměstnanců v  dozor čích radách 

inspektor na  drahách  
  drátkobetonové konstrukce 

veřejná  dražba  
  druhotné suroviny 

ekotoxicita stavebních hmot z  druhotných surovin 
hniloby  dřeva  
kvalita  dřeva  

obchod se  dřevem  
konstrukce  dřevěné  

  dřevo  
  dřevokazné houby 
  dřevorubec  
  dřevostavby  
  důsledky povodní 
  duševní zdraví 
  dynamika staveb 

textové  editory  
energetická  efektivnost  

  EIA  
sanace starých  ekologických zátěží 

  ekonomické řízení 
sociálně  ekonomický management 

tržní  ekonomie  
stavební  ekonomika  

vnitropodniková  ekonomika  
  ekosystémy  
  ekotoxicita stavebních hmot z druhotných surovin 

malé vodní  elektrárny  
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  elektrické rozvody 
  elektrické ruční nářadí 
  elektrické zabezpečovací systémy 

projektování  elektrických zařízení 
revize  elektrických spotřebičů 

revizní technik  elektrických zařízení 
  elektriká ř  

obsluha  elektrocentrál  
odborná způsobilost pracovníků v  elektrotechnice  

normy  elektrotechnické  
předpisy  elektrotechnické  

posuzování shody u  elektrotechnických výrobků 
  elektrotechnik  
  EMAS  

měření  emisí  
  EMS  

auditor  EMS  
manažer  EMS  

  EN zavádění 
odpady v  energetice  

  energetická bilance 
  energetická efektivnost 
  energetická náročnost staveb 
  energetická politika 
  energetické úspory v bytových stavbách 
  energetický audit 
  energetický auditor 

strategie EU v  energetických úsporách 
státní autorizace pro provozování 

malých  energetických zdrojů 

  energetik  
  energetika  

úspory  energie  
úspory  energie v bytových stavbách 

obnovitelné zdroje  energie  
zděné konstrukce – navrhování 

podle  ENV 1996-1-1 

  environmentální problémy 
  environmentální řízení (= e. management) 

těžba uhlí  (environmentální problémy) 
právo  EU  

financování projektů z prostředků  EU  
strategie  EU v energetických úsporách 

strukturální fondy  EU  
integrace ČR do  EU  

  EURO  
  evropská normalizace 

CE -  evropská značka shody 
  evropské normy 
  evropské normy pro tepelné sítě 
  evropský protokol o posuzování shody 

společný  evropský trh 
MS  Excel (MS Office) 

  exekuce  
  exportní rizika 

financování  exportu  
  facility management 
  fakturace  

barevnost  fasád  
  figurální kresba 
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průmyslová  filtrace  
  financování exportu 
  financování projektů z prostředků EU 
  finan ční analýza 
  finan ční investice 
  finan ční matematika 
  finan ční řízení 

obsluha  finišer ů  
řízení malých a středních  firem  

hodnota  firmy  
řízení stavební  firmy  

svářeč hydroizolačních  fólií a plastů 
analýza poruch a rizik  (FMEA)  

péče o bytový  fond  
opravy/stavební úpravy bytového  fondu  

strukturální  fondy EU 
  formulace smluv 
  francouzština ve stavebnictví 

obsluha sněhových  fréz  
  fyzika pro uchazeče o studium na VŠ 
  geodézie  
  geografie  

inženýrská  geologie  
  geometrická přesnost staveb 
  geotechnický průzkum 
  geotechnika  
  geotextílie  
  GIS (geografické informační systémy) 

počítačová  grafika  
síťové  grafy  

  harmonizované normy 
  havárie  

prevence  havárií  
  historická dlažba 

stavebně  historický průzkum 
  hliníkové systémy 
  hluk a vibrace 

ekotoxicita stavebních  hmot z druhotných surovin 
zkoušení stavebních  hmot a konstrukcí 

  hmotný investiční majetek 
  hmotný majetek 

keramické  hmoty  
nátěrové  hmoty  
plastické  hmoty  

  hniloby dřeva 
  hodnota firmy 

obsluha středotlakých parních a  horkovodních kotlů 
zpevňování zemin a  hornin  

  hospoda ření podniku 
  hospoda ření s byty 

lesnické  hospoda ření  
obsluha  hospodá řství s ropnými látkami 

odpadové  hospodá řství  
silniční  hospodá řství  

vodní  hospodá řství  
dřevokazné  houby  

ochranné  hráze  
  hrazení bystřin 
  hromosvodní ochrana 
  hutní materiály 
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  hydraulické mechanismy provoz a údržba 
obsluha  hydraulických mechanismů 

čerpadla v  hydraulických systémech 
  hydroizolace mostů 
  hydroizolace staveb 
  hydroizolace tunelů 
  hydroizolace zdiva 

svářeč  hydroizola čních fólií a plastů 
  hydrologie  
  hygiena práce 
  hygienické předpisy 
  chemické látky 
  chlazení  

společenské  chování  
  identifikace rizik 

ochrana  informací  
  informa ční systémy 
  informa ční  technologie 

GIS (geografické  informa ční systémy) 
  inspektor na drahách 
  instalatér  
  instruktor lešenářské techniky 
  instruktor praktického vyučování 
  instruktor vstřelování 
  integrace ČR do EU 
  integrovaný záchranný systém 
  inteligentní budovy 
  inteligentní dopravní systémy/telematika 
  interiérové úpravy 
  Internet  
  interní prověrky 
  Intranet  

finanční  investice  
  investi ční rozhodování 

hmotný  investi ční majetek 
nehmotný  investi ční majetek 

odpisy  investi čního majetku 
dodávky  investi čních celků 

posuzování shody u  investi čních a 
  investorská odbornost 
  inženýrská činnost 
  inženýrská geologie 
  inženýrské sítě 

městské  inženýrství  
  ISO 14000 
  ISO 9000 
  izolace tepelné 

tepelné  izolace  
dodatečné tepelné  izolace  

tepelně  izola ční materiály 
  jakost  
  jakost při výrobě betonu 

náklady na  jakost  
auditor  jakosti  

certifikace systému  jakosti  
manažer  jakosti (QM) 

systémy řízení  jakosti  
prověrky systému  jakosti  

samohodnocení v systémech  jakosti  
  jeřábník  
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obsluha  jeřábů  
revizní technik  jeřábů a zdvihadel 
strukturované  kabelážní systémy 

  kabelová vedení 
  kalkulace, rozpočty 
  kamenivo  

vodovody a  kanalizace  
obsluha  kanalizací a čistíren odpadních vod 
realitní  kancelá ř  

prodejce v realitní  kancelá ři  
  kartografie  
  katastr nemovitostí 
  keramické hmoty 

sanitární  keramika  
  klasifikace majetku 
  klasifikace stavebních děl 

standardní  klasifikace produkce 
  klempí ř  
  klimatizace  
  kogenerace  
  kolektivní smlouva 
  kominík  

domovní  komíny  
  kompozitní materiály 

plastové a  kompozitní potrubní materiály 
obsluha  kompresor ů  

  komunální odpad 
pozemní  komunikace  

radiová datová  komunikace  
netuhé vozovky pozemních  komunikací  

software pro projektování 
pozemních  komunikací  

  komunika ční dovednosti 
  koncentra ční a relaxační techniky 
  konkurz  
  konstrukce dřevěné 
  konstrukce kovové 

betonové  konstrukce  
drátkobetonové  konstrukce  

mostní  konstrukce  
ocelové  konstrukce  

sendvichové  konstrukce  
smíšené  konstrukce  

strojní mechanik pro ocelové  konstrukce  
stropní  konstrukce  
zděné  konstrukce - navrhování podle ENV 1996-1-1 
zděné  konstrukce - provádění 

železniční  konstrukce a stavby 
nosné stavební  konstrukce  

degradace stavebních materiálů a  konstrukcí  
koroze stavebních materiálů a  konstrukcí  

Navrhování betonových  konstrukcí  
spolehlivost stavebních materiálů a  konstrukcí  

Zkoušení stavebních hmot a  konstrukcí  
  kontrakta ční pomůcky 
  konverze  
  konzervace  stavebních památek 

obsluha  kore čkových rypadel 
úprava  korespondence  

  koroze betonu 
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  koroze kovů 
  koroze stavebních materiálů a konstrukcí 
  korozivzdorné oceli 

plynové  kotelny  
montér  kotevních spojů 

projektování  kotevních spojů 
obsluha  kotl ů  

konstrukce  kovové  
koroze  kovů  

zahradní a  krajiná řská tvorba 
figurální  kresba  

technické  kreslení  
  krizový management 

obsluha motorových pil a  křovino řezů  
  kvalita dřeva 
  kvalita stavebních prací 
  kvalita vody 
  laborato ř  

akreditované  laborato ře  
  lakovny  
  lasery  

přeprava nebezpečných  látek  
obsluha hospodářství s ropnými   látkami  

autorizace pro nakládání 
s nebezpečnými  látkami  

chemické  látky  
řidič přepravující nebezpečné  látky  

  lektor  
  lektor stavebních strojů 

zpřístupňovací  lesní sítě 
  lesnické hospodaření 
  lesnictví  
  lesotechnické meliorace 
  lešená ř  

instruktor  lešená řské techniky 
  likvidace  
  logistika  

manažerské vzdělávání  (MBA)  
hmotný  majetek  

nehmotný  majetek  
hmotný investiční  majetek  

nehmotný investiční  majetek  
  majetkoprávní postavení 

klasifikace  majetku  
odpisy investičního  majetku  

oceňování movitého  majetku  
  malé a střední podnikání 
  malé vodní elektrárny 
  malíř  

řízení  malých a středních firem 
státní autorizace pro provozování  malých energetických zdrojů 

  management jakosti 
řízení (  management) projektů spojených s výstavbou 
facility  management  

krizový  management  
personální řízení (  management)  

sociálně ekonomický  management  
vrcholový a střední  management  

environmentální řízení (=  management)  
  manažer EMS 
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  manažer jakosti (QM) 
  manažer zahraničního obchodu 

žena  manažerka  
  manažerské vzdělávání 
  manipulace s materiálem 
  marketing  

průzkum stavebního trhu (  marketingový průzkum) 
  matematika pro uchazeče o studium na VŠ 

finanční  matematika  
manipulace s  materiálem  

degradace stavebních  materiál ů a konstrukcí 
koroze stavebních  materiál ů a konstrukcí 

recyklace stavebních  materiál ů  
spolehlivost stavebních  materiál ů a konstrukcí 

vlastnosti a užití stavebních  materiál ů  
hutní  materiály  

kompozitní  materiály  
plastové a kompozitní potrubní  materiály  

stavební  materiály  
žáruvzdorné  materiály  

tepelně izolační  materiály  
rozvod  mediciálních plynů 

  mechanik opravář plynových zařízení 
  mechanik opravář strojů a zařízení 

strojní  mechanik pro ocelové konstrukce 
obsluha hydraulických  mechanism ů  

hydraulické  mechanismy - provoz a údržba 
lesotechnické  meliorace  

  měření a analýza neelektrických veličin ve 
stavebnictví 

  měření a regulace 
  měření emisí 
  měřicí a regulační technika pro plynová zařízení 
  městské inženýrství 

statistické  metody  
  metrologie  

specialista  metrologie  
  mezinárodní pronájem pracovní síly 
  mezinárodní přeprava (ADR) 
  mezinárodní úmluvy a dohody 
  mikroklima  

digitální signálové procesory a  mikroprocesory  
pedagogické  minimum  

podnikatelské  minimum  
právní  minimum  

obsluha  minirypadel  
územní samospráva a  místní správa 

  mistr  
stavební  mistr  

pracovní právo pro  mistry  
škoda způsobená při výkonu 

veřejné  moci  

  montáž plynových zařízení 
posuzování shody u investičních a  montážních celků 

  montér kotevních spojů 
  montér suchých staveb 
  mostní konstrukce 

hydroizolace  most ů  
navrhování betonových  most ů  

řidič  motorového vozíku 
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oceňování  motorových vozidel 
obsluha   motorových pil a křovinořezů 

řidič silničních  motorových vozidel 
oceňování  movitého majetku 

  MS Excel (MS Office) 
  MS Office 
  MS Power Point 
  MS Schedule 
  MS Windows 3.11 
  MS Windows 95 
  MS Windows NT 
  MS Word 

obsluha tlakových  nádob stabilních 
tlakové  nádoby  

vegetační doprovod vodních toků a  nádrží  
cestovní  náhrady  

  nájem bytů a nebytových prostor 
obsluha  naklada čů  

autorizace pro  nakládání s nebezpečnými látkami 
  nákladová analýza 
  náklady na jakost 

řízení  nákupu  
  nákupy  

energetická  náročnost staveb 
elektrické ruční  nářadí  

  natěrač  
  nátěrové hmoty 
  navrhování  
  navrhování betonových konstrukcí 
  navrhování betonových mostů 

zděné konstrukce –   navrhování podle ENV 1996-1-1 
nedestruktivní testování  (NDT)  
regenerace panelových  domů  

prostředí s  nebezpečím výbuchu 
řidič přepravující  nebezpečné látky 

přeprava  nebezpečných látek 
autorizace pro nakládání s  nebezpečnými látkami 

nájem bytů a  nebytových prostor 
  nedestruktivní testování (NDT) 

měření a analýza  neelektrických veličin ve stavebnictví 
  nehmotný investiční majetek 
  nehmotný majetek 
  nekalá soutěž 
  němčina ve stavebnictví 
  nemocenské pojištění zaměstnanců 
  nemoci z povolání 

syndrom  nemocných budov 
právní vztahy k  nemovitostem  

převod  nemovitosti  
katastr  nemovitostí  

oceňování  nemovitostí  
pronájem  nemovitostí  

správa  nemovitostí  
  netuhé vozovky pozemních komunikací 

evropská  normalizace  
technická  normalizace  

  normotvorná činnost obcí 
  normování práce 
  normy elektrotechnické 

evropské  normy  
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evropské  normy pro tepelné sítě 
harmonizované  normy  

  nosné stavební konstrukce 
obsluha  obaloven živičných směsí 

normotvorná činnost  obcí  
  občanské právo 
  obecné technické požadavky na výstavbu 
  obchod se dřevem 

zahraniční  obchod  
ceny v zahraničním  obchod ě  

  obchodní společnosti 
  obchodní zákoník 

právo  obchodní  
pohledávky z  obchodního styku 

smlouvy v  obchodních vztazích 
manažer zahraničního  obchodu  

  objektové předávací stanice 
  obnova venkova 
  obnovitelné zdroje energie  
  obsluha betonáren 
  obsluha čerpadel a přepravníků betonových směsí 
  obsluha dozerů 
  obsluha elektrocentrál 
  obsluha finišerů 
  obsluha hospodářství s ropnými látkami 
  obsluha hydraulických mechanismů 
  obsluha motorových pil a křovinořezů 
  obsluha jeřábů 
  obsluha kanalizací a čistíren odpadních vod 
  obsluha kompresorů 
  obsluha korečkových rypadel 
  obsluha kotlů 
  obsluha minirypadel 
  obsluha nakladačů 
  obsluha obaloven živičných směsí 
  obsluha pásových vozů 
  obsluha plynových zařízení 
  obsluha ručně vedených válců 
  obsluha rypadel 
  obsluha sněhových fréz 
  obsluha stavebních strojů 
  obsluha tlakových nádob stabilních 
  obsluha vrtných souprav 
  obsluha výměníkových stanic CZT 
  obsluha vysokozdvižných pracovních plošin 
  obsluha zdvihacích zařízení 

veřejné  obstarávání  
korozivzdorné  oceli  

  ocelové konstrukce 
strojní mechanik pro  ocelové konstrukce 

  oceňování motorových vozidel 
  oceňování movitého majetku 
  oceňování nemovitostí 
  oceňování projektů spojených s výstavbou 
  oceňování stavebních prací 
  oceňování strojů 
  odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice 
  odborné školství 

investorská  odbornost ve výstavbě 
  odborný dozor 
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státní  odborný dozor 
komunální  odpad  

  odpadní vody 
zaolejované  odpadní vody 

čištění a čistírny  odpadních vod 
obsluha kanalizací a čistíren  odpadních vod 

  odpadové hospodářství 
skládky  odpadu  

termické využití  odpad ů  
  odpady  
  odpady v energetice 

stavební  odpady  
  odpisy investičního majetku 
  odpisy pohledávek 
  odpov ědnost za výrobek 
  odpov ědnost zaměstnance 
  odpov ědnost zaměstnavatele 

MS  Office  
  ochrana informací 
  ochrana ovzduší 
  ochrana území 
  ochrana vod 
  ochrana zdraví 

hromosvodní  ochrana  
požární  ochrana  

protikorozní  ochrana  
protipovodňová  ochrana  

přepěťová  ochrana  
školení zaměstnanců v požární  ochran ě  
školení vedoucích pracovníků v 

požární  ochran ě  

  ochranná pásma vodních toků 
  ochranné hráze 

osobní  ochranné pomůcky 
plastové  okapové systémy 

  omítky  
vápenné  omítky  

  operační systémy 
mechanik  opravá ř plynových zařízení 
mechanik  opravá ř strojů a zařízení 

  opravy  
  opravy a stavební úpravy panelových domů 
  opravy a technické zhodnocení 
  opravy a údržba 
  opravy /stavební úpravy bytového fondu 

pojišt ění autorizovaných   osob  
  osobní ochranné pomůcky 
  osoby se změněnou pracovní schopností 

stavebně technické  osvědčení  
  osvětlení  
  otopná tělesa 
  otvorové výplně 

ochrana  ovzduší  
konzervace stavebních  památek  

  památková péče 
  památné stromy 

domy  panelové  
opravy a stavební úpravy  panelových domů 

ochranná  pásma vodních toků 
obsluha  pásových vozů 
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  patenty  
práce na  PC  

  péče o bytový fond 
  péče o zeleň 

památková  péče  
závodní preventivní  péče  

  pedagogické minimum 
  personální řízení 

certifikace  personálu  
obsluha motorových  pil a křovinořezů 

regulační  plán  
prostorové  plánování  
strategické  plánování  

územní  plánování  
software pro prostorové  plánování  

  plastické hmoty 
  plastové a kompozitní potrubní materiály 
  plastové okapové systémy 

svářeč hydroizolačních fólií a  plast ů  
  plasty v topenářství 

rizika v  platebním styku 
obsluha vysokozdvižných 

pracovních  plošin  

pracovní  plošiny  
  plynárenství  

měřicí a regulační technika pro  plynová zařízení 
  plynové kotelny 
  plynové kotle 
  plynovody  

domovní  plynovody a spotřebiče 
mechanik opravář  plynových zařízení 

montáž  plynových zařízení 
obsluha  plynových zařízení 

projektant  plynových zařízení 
revizní technik  plynových zařízení 

rozvod  plynu  
rozvod mediciálních  plyn ů  

průmyslové a technické  plyny, spotřebiče nad 50 kW 
řídící pracovníci – školení v  PO a BP 

  počítačová grafika 
  podlahá ř  
  podlahy  

bezpečný  podnik  
  podnikání ve stavebnictví 

malé a střední  podnikání  
  podnikatelské minimum 

hospodaření  podniku  
prodej  podniku  

  podpisový řád 
  podpora zdraví 
  podzemní stavby 

odpisy  pohledávek  
  pohledávky z obchodního styku 
  pojišt ění autorizovaných osob 

nemocenské  pojišt ění zaměstnanců 
zákonné  pojišt ění zaměstnavatele za škody 

sociální a zdravotní  pojišt ění  
úrazová  pojiš ťovna  

  pokrýva č  
bytová  politika  



 14

energetická  politika  
proexportní  politika  

regionální  politika  
  polyuretan  

kontraktační  pomůcky  
osobní ochranné  pomůcky  

  pórobeton  
analýza  poruch a rizik (FMEA) 
vady a  poruchy staveb 

majetkoprávní  postavení  
  posuzování shody 
  posuzování shody u elektrotechnických výrobků 
  posuzování shody u investičních a montážních celků 

evropský protokol o  posuzování shody 
  posuzování vlivu staveb na ŽP 

biologické  poškození staveb 
plastové a kompozitní  potrubní materiály 

důsledky  povodní  
nemoci z  povolání  
řidič z  povolání  

  povrchové úpravy 
úpravy  povrchové  

MS  Power Point 
  pozemkové úpravy 
  pozemky pro výstavbu  
  pozemní komunikace 

netuhé vozovky  pozemních komunikací 
software pro projektování  pozemních komunikací 

hygienické  požadavky  
technické  požadavky na výrobky 

obecné technické  požadavky na výstavbu 
  požární bezpečnost staveb 
  požární ochrana 

školení zaměstnanců v  požární ochraně 
školení vedoucích pracovníků v  požární ochraně 

  práce na PC 
  práce ve výškách 

bezpečnost  práce  
hygiena  práce  

normování  práce  
psychologie  práce  

stavební  práce  
týmová  práce  
zákoník  práce  

působnost úřadů  práce  
kvalita stavebních  prací  

oceňování stavebních  prací  
riziková  pracovišt ě  

  pracovní cesty 
  pracovní plošiny 
  pracovní právo 
  pracovní právo pro mistry 
  pracovní skupina 
  pracovní úrazy 

mezinárodní pronájem  pracovní síly 
osoby se změněnou  pracovní schopností 

řídící  pracovníci – školení v PO a BP 
obsluha vysokozdvižných  pracovních plošin 

odborná způsobilost  pracovník ů v elektrotechnice 
školení vedoucích  pracovník ů v požární ochraně 
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instruktor  praktického vyučování 
technická  pravidla  

  právní minimum 
  právní vztahy k nemovitostem 

byty -  právní aspekty 
  právo autorské 
  právo EU 
  právo obchodní 
  právo směnečné 

občanské  právo  
pracovní  právo  
pracovní  právo pro mistry 

průmyslové  právo  
stavební  právo  
zástavní  právo  

  prevence havárií 
závodní  preventivní péče 

těžba uhlí (environmentální  problémy)  
tabulkové  procesory  

digitální signálové  procesory a mikroprocesory 
  prodej podniku 
  prodejce v realitní kanceláři 
  prodejní dovednosti 

standardní klasifikace  produkce  
  ProEngeneer  
  proexportní politika 
  program SAPARD 

antistresový  program  
databázové  programy  

dotační  programy  
  prohlášení shody 
  projektant plynových zařízení 
  projektování  
  projektování elektrických zařízení 
  projektování kotevních spojů 

software pro  projektování  
software pro  projektování pozemních komunikací 

  projektové řízení 
  projektový controlling 

dokumentace  projektu  
financování  projekt ů z prostředků EU 

řízení (management)  projekt ů spojených s výstavbou 
oceňování  projekt ů spojených s výstavbou 

software pro řízení  projekt ů  
  pronájem nemovitostí 

mezinárodní  pronájem pracovní síly 
nájem bytů a nebytových  prostor  

  prostorové plánování 
software pro  prostorové plánování 

  prost ředí s nebezpečím výbuchu 
životní  prost ředí  

financování projekt ů z  prost ředků EU 
  protikorozní ochrana 
  protipovod ňová ochrana 

evropský  protokol o posuzování shody 
zděné konstrukce -  provád ění  

interní  prov ěrky systému jakosti 
stavební  provoz  

hydraulické mechanismy -  provoz a údržba 
  provozní technik zdvihacích zařízení 
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  provozní technika 
státní autorizace pro  provozování malých energetických zdrojů 

  průmyslová filtrace 
  průmyslové a techn. plyny, spotřebiče nad 50 kW 
  průmyslové právo 
  průmyslové vlastnictví 
  průmyslové vzory 

právo v  průmyslovém vlastnictví 
archeologický  průzkum  
geotechnický  průzkum  

  průzkum stavebního trhu (marketingový průzkum) 
stavebně historický  průzkum  
stavebně technický  průzkum  

objektové  předávací stanice 
  předpisy elektrotechnické 

celní  předpisy  
daňové  předpisy  

hygienické  předpisy  
účetní  předpisy  

  přepěťová ochrana 
  přeprava nebezpečných látek 

mezinárodní  přeprava (ADR) 
obsluha čerpadel a  přepravník ů betonových směsí 

řidič  přepravující nebezpečné látky 
technologie  přesného zdění 

geometrická  přesnost staveb 
  převod nemovitosti 
  přezkoušení  
  příprava talentů 
  psychologie práce 
  půdní vestavby 
  působnost úřadů práce 

zástupci zaměstnanců v dozorčích  radách a. s. 
  radioaktivita  
  radiová datová komunikace 
  radiové systémy 
  radon  
  realitní kancelář 
  realitní činnosti 

prodejce v  realitní kanceláři 
  recyklace stavebních materiálů 
  regenera ční zařízení 
  regionální politika 
  regionální rozvoj 

měření a   regulace  
  regulace ve vzduchotechnice 
  regula ční plán 

měřicí a   regula ční technika pro plynová zařízení 
  rekonstrukce staveb 
  rekultivace  
  rekuperace  

koncentrační a  relaxa ční techniky 
  rétorika  
  revize elektrických spotřebičů 
  revize technických zařízení budov 
  revizní technik  elektrických zařízení 
  revizní technik jeřábů a zdvihadel 
  revizní technik plynových zařízení 
  revizní technik vyhrazených tlakových zařízení 
  revizní technik výtahů 
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  revizní technik zdvihacích zařízení 
tvorba  rezerv  

identifikace  rizik  
analýza poruch a  rizik (FMEA) 

  rizika v platebním styku 
  rizika ve výstavbě 

exportní  rizika  
  riziková pracoviště 

obsluha hospodářství s  ropnými látkami 
  rozhod čí řízení 

investiční  rozhodování  
  rozpo čtář  
  rozpo čtování  

software pro  rozpo čtování  
  rozpo čty  

kalkulace,  rozpo čty  
  rozvod mediciálních plynů 
  rozvod plynu 
  rozvod tepla 
  rozvod vody 

elektrické  rozvody  
  rozvoj venkova 

regionální  rozvoj  
udržitelný  rozvoj  

obsluha  ručně vedených válců 
elektrické  ruční nářadí 

  ruština ve stavebnictví 
obsluha  rypadel  

obsluha korečkových  rypadel  
podpisový  řád  

spisový  řád  
zadávací  řád staveb 

  řídící pracovníci – školení v PO a BP 
  řidič motorového vozíku 
  řidič přepravující nebezpečné látky 
  řidič silničních motorových vozidel 
  řidič z povolání 
  řízení malých a středních firem 
  řízení nákupu 
  řízení projektů spojených s výstavbou 
  řízení stavební firmy 
  řízení změn 

daňové  řízení  
ekonomické  řízení  

environmentální  řízení (= e. management) 
finanční  řízení  

personální  řízení  
projektové  řízení  

rozhodčí  řízení  
správní  řízení  
správní  řízení ve výstavbě 

stavební  řízení  
systémy  řízení jakosti 
územní  řízení  

software pro  řízení projektů 
  sadovnictví  
  sádrokarton  
  sakrální stavby 
  samohodnocení v systémech jakosti 
  sanace  



 18

  sanace betonu 
  sanace starých ekologických zátěží 
  sandvichové konstrukce 
  sanitární keramika 

program  SAPARD  
  semená řství  

posuzování  shody  
posuzování  shody u elektrotechnických výrobků 
posuzování  shody u investičních a montážních celků 
prohlášení  shody  

CE – evropská značka  shody  
evropský protokol o posuzování  shody  

osoby se změněnou pracovní  schopností  
  sídlišt ě  
  signalista  

digitální  signálové procesory a mikroprocesory 
  silni ční hospodářství 

řidič  silni čních motorových vozidel 
mezinárodní pronájem pracovní  síly  

  simulace budov 
inženýrské  sítě  

stokové  sítě  
zpřístupňovací lesní  sítě  

evropské normy pro tepelné  sítě  
  síťová analýza 
  síťové grafy 
  skartace  
  skládky odpadu 
  sklená ř  

pracovní  skupina  
utajované  skute čnosti  

spisová  služba  
právo  směnečné  

  směnky  
vnitropodniková  směrnice  

obsluha obaloven živičných  směsí  
obsluha čerpadel a přepravníků 

betonových  směsí  

  smíšené konstrukce 
kolektivní  smlouva  

  smlouvy v obchodních vztazích 
  smlouvy ve výstavbě 

formulace  smluv  
  smluvní vztahy 

obsluha  sněhových fréz 
  sociáln ě ekonomický management 
  sociální a zdravotní pojištění 
  sociální dialog 
  software  
  software pro projektování 
  software pro projektování pozemních komunikací 
  software pro prostorové plánování 
  software pro rozpočtování 
  software pro řízení projektů 
  software pro TZB 
  software pro vyztužování 

stavební  software  
  solární systémy 

obsluha vrtných  souprav  
nekalá  sout ěž  
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  specialista metrologie 
  spisová služba 
  spisový řád 

řízení (management) projektů  spojených s výstavbou 
oceňování projektů  spojených s výstavbou 

montér kotevních  spoj ů  
projektování kotevních  spoj ů  

  spole čenské chování 
obchodní  spole čnosti  

  spole čný evropský trh 
  spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí 

domovní plynovody a  spot řebiče  
průmyslové a technické plyny,  spot řebiče nad 50 kW 

revize elektrických  spot řebičů  
  správa nemovitostí 

veřejná  správa  
územní samospráva a místní  správa  

  správní řízení 
  správní řízení ve výstavbě 

obsluha tlakových nádob  stabilních  
  standardní klasifikace produkce 

obsluha výměníkových  stanic CZT 
objektové předávací  stanice  

sanace  starých ekologických zátěží 
  statické výpočty 
  statistické metody 
  statistika  

  státní autorizace pro provozování malých 
energetických zdrojů 

  státní  odborný dozor 
  státní stavební dohled 

úspory energie v bytových  stavbách  
bezbariérové  stavby  

dopravní  stavby  
podzemní  stavby  

sakrální  stavby  
vodohospodářské  stavby  

železniční konstrukce a  stavby  
  stavbyvedoucí  

bezpečnost  staveb  
dynamika  staveb  

hydroizolace  staveb  
zakládání  staveb  

biologické poškození  staveb  
energetická náročnost  staveb  
geometrická přesnost  staveb  

montér suchých  staveb  
posuzování vlivu  staveb na ŽP 

požární bezpečnost  staveb  
rekonstrukce  staveb  
zadávací řád  staveb  

vady a poruchy  staveb  
  stavebn ě historický průzkum 
  stavebn ě technické osvědčení 
  stavebn ě technický průzkum 
  stavební akustika 

státní   stavební dohled 
  stavební ekonomika 
  stavební materiály 
  stavební mistr 
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  stavební odpady 
  stavební památková péče 
  stavební práce 
  stavební právo 
  stavební provoz 
  stavební řízení 
  stavební software 

opravy/  stavební úpravy bytového fondu 
opravy a  stavební úpravy panelových domů 

  stavební zakázky 
  stavební zákon 

nosné  stavební konstrukce 
řízení  stavební firmy 

konzervace  stavebních památek 
angličtina ve  stavebnictví  

francouzština ve  stavebnictví  
němčina ve  stavebnictví  

podnikání ve  stavebnictví  
ruština ve  stavebnictví  
průzkum  stavebního trhu (marketingový průzkum) 

degradace  stavebních materiálů a konstrukcí 
ekotoxicita  stavebních hmot z druhotných surovin 
klasifikace  stavebních děl 

konzervace  stavebních památek 
koroze  stavebních materiálů a konstrukcí 
kvalita  stavebních prací 
lektor  stavebních strojů 

obsluha  stavebních strojů 
oceňování  stavebních prací 
recyklace  stavebních materiálů 

spolehlivost  stavebních materiálů a konstrukcí 
strojník  stavebních strojů 

zkoušení  stavebních hmot a konstrukcí 
vlastnosti a užití  stavebních materiálů 

  stokování  
  stokové sítě 
  strategické plánování 
  strategie EU v energetických úsporách 
  strojírenství  
  strojní mechanik pro ocelové konstrukce 
  strojník stavebních strojů 

oceňování  stroj ů  
lektor stavebních  stroj ů  

mechanik opravář  stroj ů a zařízení 
obsluha stavebních  stroj ů  
strojník stavebních  stroj ů  

alejové  stromy  
památné  stromy  

  stropní konstrukce 
  strukturální fondy EU 
  strukturované kabelážní systémy 

malé a  střední podnikání 
vrcholový a  střední management 

řízení malých a  středních firem 
obsluha  středotlakých parních a horkovodních kotlů 

  střechy  
fyzika pro uchazeče o  studium na VŠ 

matematika pro uchazeče o  studium na VŠ 
pohledávky z obchodního  styku  

rizika v platebním  styku  
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technologie  suchého zdění 
montér  suchých staveb 

  supervize  
ekotoxicita stavebních hmot z 

druhotných  surovin  

druhotné  suroviny  
  svářeč  
  svářeč hydroizolačních fólií a plastů 
  svářečský dělník 
  svařování  
  světelná technika 
  syndrom nemocných budov 

integrovaný záchranný  systém  
samohodnocení v  systémech jakosti 

čerpadla v hydraulických  systémech  
certifikace  systému jakosti 

interní prověrky  systému jakosti 
  systémy řízení jakosti 

CAD  systémy  
detekční  systémy  

elektrické zabezpečovací  systémy  
GIS (geografické informační  systémy)  

hliníkové  systémy  
inteligentní dopravní  systémy /telematika 

informační  systémy  
operační  systémy  

plastové okapové  systémy  
radiové  systémy  
solární  systémy  

strukturované kabelážní  systémy  
vzduchotechnické  systémy  

  škoda způsobená při výkonu veřejné moci 
zákonné pojištění zaměstnavatele 

za  škody  

  školení pracovníků v bezpečnosti práce 
  školení vedoucích pracovníků v požární ochraně 
  školení zaměstnanců v požární ochraně 

řídící pracovníci –  školení v PO a BP 
odborné  školství  

  tabulkové procesory 
příprava  talent ů  

  technická normalizace 
  technická pravidla 

vyhrazená  technická zařízení 
  technické kreslení 
  technické požadavky na výrobky 
  technické zařízení budov 
  technické zhodnocení 
  technické znalectví 

obecné  technické požadavky na výstavbu 
stavebně  technické osvědčení 
opravy a  technické zhodnocení 

průmyslové a  technické plyny, spotřebiče nad 50 kW 
  technický dozor 

stavebně  technický průzkum 
revize  technických zařízení budov 

bezpečnostní   technik   
provozní  technik zdvihacích zařízení  

revizní  technik elektrických zařízení 
revizní  technik jeřábů a zdvihadel 
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revizní  technik plynových zařízení 
revizní  technik vyhrazených tlakových zařízení 
revizní  technik výtahů 
revizní  technik zdvihacích zařízení 

provozní  technika  
světelná  technika  
tepelná  technika  

měřicí a regulační  technika pro plynová zařízení 
instruktor lešenářské  techniky  

koncentrační a relaxační  techniky  
informační  technologie  

  technologie betonu 
  technologie přesného zdění 
  technologie suchého zdění 

bezvýkopové  technologie  
  telekomunikace  

inteligentní dopravní systémy  telematika  
otopná  tělesa  

  tepelná čerpadla 
  tepelná technika 
  tepelné izolace 

dodatečné  tepelné izolace 
izolace  tepelné  

evropské normy pro  tepelné sítě 
  tepeln ě izolační materiály 

cena  tepla  
rozvod  tepla  

  teplá užitková voda 
  teplárenství  

zásobování  teplem   
centralizované zásobování  teplem  

  termické využití odpadů 
  tesař  

nedestruktivní  testování (NDT) 
  textové editory 
  těžba uhlí (environmentální problémy) 
  tlaková zařízení 
  tlakové nádoby 

obsluha  tlakových nádob stabilních 
revizní technik vyhrazených  tlakových zařízení 

ochranná pásma vodních  toků  
vegetační doprovod vodních  toků a nádrží 

  topená řství  
plasty v  topená řství  

  trávníká řství  
společný evropský  trh  

průzkum stavebního  trhu (marketingový průzkum) 
  TRIZ  
  trubní vedení 
  truhlá ř  
  trvanlivost betonu 
  tržní ekonomie 

obsluha kotlů III. a IV.  třídy  
hydroizolace  tunel ů  

  tvorba rezerv 
zahradní a krajinářská  tvorba  

  týmová práce 
  typografie  

software pro  TZB  
  účetní předpisy 
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  účetnictví  
opravy a  údržba  

hydraulické mechanismy – provoz 
a  údržba  

  udržitelný rozvoj 
těžba  uhlí (environmentální problémy) 

fyzika pro  uchazeče o studium na VŠ 
matematika pro  uchazeče o studium na VŠ 

mezinárodní  úmluvy a dohody 
  úprava korespondence 

opravy a stavební  úpravy panelových domů 
  úpravy povrchové 

interiérové  úpravy  
povrchové  úpravy  

pozemkové  úpravy  
opravy/stavební  úpravy bytového fondu 

  úrazová pojišťovna 
pracovní  úrazy  

  urbanismus  
působnost  úřadů práce 

strategie EU v energetických  úsporách  
  úspory energie 
  úspory energie v bytových stavbách 

obsluha nízkotlakých kotlů  úst ředního vytápění 
  utajované skutečnosti 

ochrana  území  
  územní plánování 
  územní řízení 
  územní samospráva a místní správa 

vlastnosti a  užití stavebních materiálů 
teplá  užitková voda 

  užitné vzory 
  vady a poruchy staveb 

obsluha ručně vedených  válců  
  vápenné omítky 
  vazač břemen 

kabelová  vedení  
trubní  vedení  

obsluha ručně  vedených válců 
školení  vedoucích pracovníků v požární ochraně 

  vegeta ční doprovod vodních toků a nádrží 
měření a analýza neelektrických  veličin ve stavebnictví 

obnova  venkova  
rozvoj  venkova  

  veřejná dražba 
  veřejná správa 
  veřejná zakázka 
  veřejné obstarávání 

škoda způsobená při výkonu  veřejné moci 
půdní  vestavby  

  větrání  
  vibrace  

hluk a  vibrace  
průmyslové  vlastnictví  

  vlastnosti a užití stavebních materiálů 
  vlastnosti betonu 

posuzování  vlivu staveb na ŽP 
  vnitropodniková ekonomika 
  vnitropodniková směrnice 

Ochrana  vod  
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čištění odpadních  vod  
teplá užitková  voda  

  vodní hospodářství 
Malé  vodní elektrárny 

ochranná pásma  vodních toků 
vegetační doprovod  vodních toků a nádrží 

  vodohospodá řské stavby 
Zásobování  vodou  

  vodovody a kanalizace 
Ceny  vody  

kvalita  vody  
odpadní  vody  

rozvod  vody  
zaolejované odpadní  vody  

oceňování motorových  vozidel  
řidič silničních motorových  vozidel  

řidič motorového  vozíku  
netuhé  vozovky pozemních komunikací 

obsluha pásových  vozů  
  vrcholový a střední management 

obsluha   vrtných  souprav 
  vst řelova č  

instruktor  vst řelování  
prostředí s nebezpečím  výbuchu  

  vyhrazená technická zařízení 
revizní technik  vyhrazených tlakových zařízení 

  výkazy výměr 
škoda způsobená při  výkonu veřejné 

obsluha  výměníkových stanic 
výkazy  výměr  

  vynálezy  
otvorové  výpln ě  
statické  výpo čty  

jakost při  výrob ě betonu 
odpovědnost za  výrobek  

posuzování shody u 
elektrotechnických  výrobk ů  

technické požadavky na  výrobky  
obsluha  vysokozdvižných pracovních plošin 

bytová  výstavba  
autorizace ve  výstavb ě  

ceny ve  výstavb ě  
rizika ve  výstavb ě  

smlouvy ve  výstavb ě  
investorská odbornost ve  výstavb ě  

správní řízení ve  výstavb ě  
oceňování projektů spojených s  výstavbou  
řízení (management) projektů 

spojených s  výstavbou  

obecné technické požadavky na  výstavbu  
pozemky pro  výstavbu  

práce ve  výškách  
revizní technik  výtah ů  

  výtahy  
  vytáp ění  

obsluha nízkotlakých kotlů 
ústředního  vytáp ění  

instruktor praktického  vyu čování  
termické  využití odpadů 

  výzkum  
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software pro  vyztužování  
manažerské  vzdělávání (MBA) 
regulace ve  vzduchotechnice  

  vzduchotechnické systémy 
průmyslové  vzory  

užitné  vzory  
daňové  vztahy k zahraničí 
právní  vztahy k nemovitostem 

smluvní  vztahy  
závazkové  vztahy  

smlouvy v obchodních  vztazích  
MS  Windows  
MS  Word  

  zabezpečovací zařízení 
elektrické  zabezpečovací systémy 

  zadávací řád staveb 
  zahradní a krajinářská tvorba 

daňové vztahy k  zahrani čí  
  zahrani ční obchod 

manažer  zahrani čního obchodu 
ceny v  zahrani čním obchodě 

integrovaný  záchranný systém 
  zajišt ění závazků 

veřejná  zakázka  
stavební  zakázky  

  zakládání staveb 
stavební  zákon  

živnostenský  zákon  
  zákoník práce 

obchodní  zákoník  
  zákonné pojištění zaměstnavatele za škody 
  záložní zdroje 
  zámečník  

odpovědnost  zaměstnance  
školení  zaměstnanc ů v požární ochraně 

zástupci  zaměstnanc ů v dozorčích radách 
nemocenské 

pojištění  zaměstnanc ů  

  zaměstnanost  
  zaměstnávání cizinců 

odpovědnost  zaměstnavatele  
zákonné pojištění  zaměstnavatele za škody 

  zaolejované odpadní vody 
bankovní  záruka  

regenerační  zařízení  
technické  zařízení budov 

tlaková  zařízení  
zabezpečovací  zařízení  

zdvihací  zařízení  
montáž plynových  zařízení  
obsluha plynových  zařízení  
obsluha zdvihacích  zařízení  

projektant plynových  zařízení  
projektování elektrických  zařízení  

revize technických  zařízení budov 
vyhrazená technická  zařízení  

mechanik opravář plynových  zařízení  
provozní technik zdvihacích  zařízení  
revizní technik elektrických  zařízení  

revizní technik plynových  zařízení  
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revizní technik vyhrazených 
tlakových  zařízení  

revizní technik zdvihacích  zařízení  
mechanik opravář strojů a  zařízení  

měřicí a regulační technika pro 
plynová  zařízení  

  zásobování teplem 
  zásobování vodou 

centralizované  zásobování teplem 
  zástavní právo 
  zástupci zaměstnanců v dozorčích radách a.s. 
  zateplování budov 

sanace starých ekologických  zátěží  
EN  zavádění  

  závazkové vztahy 
zajištění  závazků  

  závodní preventivní péče 
  zděné konstrukce – navrhování podle ENV 1996-1-1 
  zděné konstrukce - provádění 

technologie přesného  zdění  
technologie suchého  zdění  

hydroizolace  zdiva  
duševní  zdraví  
ochrana  zdraví  
podpora  zdraví  

sociální a  zdravotní pojištění 
obnovitelné  zdroje energie 

záložní  zdroje  
státní autorizace pro provozování 

malých energetických  zdroj ů  

  zdvihací zařízení 
obsluha  zdvihacích zařízení 

provozní technik  zdvihacích zařízení 
revizní technik  zdvihacích zařízení 

revizní technik jeřábů a  zdvihadel  
  zedník  

péče o  zeleň  
zpevňování  zemin a hornin 

technické  zhodnocení  
opravy a technické  zhodnocení  

  zkoušení stavebních hmot a konstrukcí 
  zkušebnictví  

řízení  změn  
osoby se  změněnou pracovní schopností 

CE – evropská  značka shody 
  znalectví  

technické  znalectví  
  zpevňování zemin a hornin 
  zpřístup ňovací lesní sítě 

škoda  způsobená při výkonu veřejné moci 
odborná  způsobilost pracovníků v elektrotechnice 

  žáruvzdorné materiály 
  železniční konstrukce a stavby 
  železobetoná ř  
  žena manažerka 

obsluha obaloven  živičných směsí 
  živnostenský zákon 
  životní prostředí 

posuzování vlivu staveb na  ŽP  
 


