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Vážená paní / vážený pane, 

   dovolujeme si Vám představit konzultačních firmu HERAIN Group s.r.o., která se
zabývá stavebními konzultacemi a technickými dozory v průběhu realizací  budov,
kontrolou výroby a montáží oken, dveří a fasádních plášťů.

  Firma  HERAIN  Group  s.r.o.  byla  založena  v  roce  2012  jako  volně  navazující
společnost  na  předchozí  firmu  JH -  Jiří  Herain,  která  od  počátku  své  existence
spolupracovala  s  řadou  významných  investičních,  stavebních  a  stavebně  -
konzultačních  firem.  K  základní  inženýrské  resp.  konzultační  činnosti  postupně
přibývaly další aktivity úzce specializované, jako jsou konzultace a dozory v oblasti
výplní stavebních otvorů a opláštění budov. Za svou poměrně dlouhou jedenáctiletou
praxi  firma  HERAIN  Group  s.r.o.  působila  na  mnoho  českých  a  slovenských
stavbách,  disponuje  zkušenostmi  od  výškových  administrativních  budov  až  po
rodinné domky.

Kvalita, odborná zdatnost a technická erudovanost naší firmy v oblasti technických
dozorů  a  konzultací  byla  ověřena  v  řadě  realizací,  a  to  jak  u  tuzemských,  tak  i
zahraničních klientů.

Konzultační  služby  firmy  HERAIN  Group  s.r.o.  jsou  určeny  jak  pro  stavebníky
rodinných  domů,  bytů  apod.,  tak  i  pro  investory  zabývající  se  výstavbou
průmyslových hal, obchodních center, bytových komplexů nebo výškových budov.

Jaké konzultační služby nabízíme:

Činnost kontroly realizace výplní stavebních otvorů (oken a dveří) a opláštění budov 
prosklenými a neprůhlednými fasádami (LOP); kontaktně zateplovacích fasádních 
systémů (ETICS) a střešních plášťů. 

Činnost Stavebního dozora – Technický dozor investora (TDI), Inspekce nemovitostí, 
Koordinátor BOZP, Stavební konzultace, Stavební spory a Energetické audity atd.

Činnost technického dozoru stavby
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Zpracování investičního záměru stavebníka 

〉 konzultace představy stavebníka na provedení stavby 

〉 konzultace při zadání požadavků na projekt a součinnost při výběru vhodného
projektanta architektonické studie

〉 zajištění vyhotovení architektonické studie včetně odhadu ceny díla

〉 poradenství při vytipování vhodného stavebního pozemku 

〉 technická a právní podpora při koupi pozemku k vlastní výstavbě 

〉 vyhodnocování investičních záměrů. 

Spolupráce při projektu k územnímu rozhodnutí 

〉 příprava a zajištění výběrového řízení na projektanta projektu pro UR

〉 spolupráce s projektantem, technické konzultace a kontrola tohoto projektu

〉 jednání s příslušnými úřady pro vydání územního rozhodnutí.

Součinnost při přípravě projektu pro získání stavebního povolení 

〉 příprava dokumentů a zapracování požadavků podle územního rozhodnutí i
změn požadovaných stavebníkem 

〉 příprava  výběrového  řízení  na  projektanta  realizační  dokumentace  stavby
nebo projektanta projektu pro stavební povolení

〉 poradenství v průběhu výběrového řízení 

〉 technická a právní podpora při tvorbě smlouvy o dílo na projekční práce

〉 spolupráce  s  projektantem  formou  konzultací  a  zpřesňování  požadavků
stavebníka v průběhu projekčních prací

〉 kontrola  projektu  a  hledání  levnějších  alternativních  technických  řešení
realizace stavby

〉 jednání s příslušnými úřady pro vydání stavebního povolení

〉 stavebně - ekonomická příprava staveb a cenové konzultace
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Výběr zhotovitele (dodavatele) stavby 

〉 provedení kontroly projektové / realizační dokumentace stavby

〉 sestavení výkazu výměr a  podkladů pro tendr

〉 příprava  a  zajištění  výběrového  řízení  na  dodavatele  díla,  vyhodnocení
nabídek po stránce cenové a technické

〉 technická a právní podpora při tvorbě smlouvy o dílo.

Konzultace při realizaci stavby 

〉 project management

〉 cost management 

〉 řízení a koordinace realizace stavby

〉 kontrola  prováděného  díla  podle  schválené  projektové  dokumentace
stavebníka

〉 operativní řešení technických problémů během výstavby

〉 operativní  řešení  technických  problémů  během  tvorby  výrobních  /
schvalovacích dokumentací 

〉 kontrola tzv. prostavenosti, tj. rozsahu provedených prací v návaznosti na tok
investičních prostředků

〉 kontrola jakosti dodávaných materiálů na stavbu a kvality realizace díla

〉 sledování termínů výstavby a zastupování stavebníka při řešení termínových
skluzů

〉 zajištění technických schůzí na stavbě - tzv. Kontrolní stavební dny.

Konzultační servis v průběhu výstavby pro stavebníka 

〉 vyhotovení fotodokumentace během realizace stavby 

〉 příprava podkladů a zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě

〉 příprava podkladů a zajištění přejímky celé stavby.
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Kolaudační řízení stavby 

〉 vyhotovení podkladů s požadavky na doklady a technické zkoušky, potřebné
ke kolaudaci 

〉 vypracování návrhu na kolaudaci 

〉 zajištění doplnění dokladů či zkoušek podle požadavků stavebního úřadu

〉 kontrola  díla  se  zástupci  stavebního  úřadu  a  konzultace  pro  odstranění
kolaudačních vad a nedodělků. 

Reklamační řízení 

〉 vedení soupisu položek reklamací, konzultace při zjišťování reklamačních vad
a kontrola jejich odstranění během záruční doby. 

Správa nemovitostí

〉 provozování a údržba nemovitostí

〉 zajišťování revizí, technických zkoušek 

〉 kontrola stavu díla během záruční lhůty a vyhotovení soupisu vad a nedodělků

〉 kontrola  díla  před  ukončením  záruční  lhůty  dodavatele  díla  a  vyhotovení
závěrečné zprávy.
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Kordinátor BOZP na stavbách

Práce koordinátora v přípravné fázi stavby

〉 prostuduje všechny dostupné podklady a zhodnotí rizika 

〉 spolupracuje formou konzultací s projektantem stavby a investorem 

〉 zpracuje  plán  BOZP pro  práci  na  staveništi  již  ve  fázi  projektové  přípravy
stavby - písemný a grafický dokument 

〉 zpracuje přehled právních předpisů 

〉 zajistí  ohlášení  zahájení  stavebních  prací  na  staveništi  příslušnému
oblastnímu inspektorátu práce (OIP) 

〉 posoudí  stav  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  požární
ochrany 

Práce koordinátora v realizační fázi stavby

〉 koordinuje spolupráci zhotovitelů 

〉 přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

〉 spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací 

〉 sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi 

〉 upozorňuje na zjištěné nedostatky a zajišťuje zjednání náprav 

〉 organizuje  kontrolní  dny  k  dodržování  plánu  BOZP  a  provádí  zápisy  z
kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích BOZP 

〉 navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků 

〉 kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště 

〉 sleduje dodržování plánu BOZP a zajišťuje jeho aktualizaci
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Profesionální kontrola bytů a domů při koupi

〉 Připravíme  Vám kompletní  návod  k  prohlídce,  na  co  se  konkrétně  zeptat,
abyste získali nejvíce informací o nabízeném bytu nebo domu

〉 Zajistíme smluvní  ošetření  koupě – ochranu  zákazníka  ve  smyslu  kontroly
smluv

〉 Prověříme technický stav prodávaného bytu nebo domu během prohlídky. 

〉 Nedopustíme, aby prodejce odvedl Vaši pozornost od technických nedostatků
nemovitosti

〉 Z  provedené  inspekce  vyhotovíme  seznam  závad,  které  prodejce,  realitní
společnost nebo developer buď opraví nebo sleví z finální kupní ceny. Smyslem
je snížit riziko budoucích reklamací na minimum. 

〉 Víme, kam se máme při inspekci podívat a jaké dokumenty máte po prodejci,
realitním makléři nebo developerovi požadovat

〉 Podporu při převzetí uskutečněné koupi bytu, domu 

Jak realizujeme tuto službu:

 

〉 Po  kontaktování z  Vaší  strany  si  domluvíme  osobní  schůzku,  provedeme
prezentaci služby a připravíme cenovou nabídku

〉 Ve Vámi vybraném bytě či domě provedeme inspekci a vyhotovíme podklady
pro sestavení zprávy o technickém stavu nemovitosti a popisem poruch, závad a
potenciálních reklamací 

〉 Nebo provedeme jinou inspekční činnost (prohlídka, měření, kontrola smluv,
termovize atd.), na které se domluvíme při osobní schůzce
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Kontroly projektových dokumentací

〉 Provádíme  kontroly  projektových  /  realizačních  dokumentací  před  vlastní
realizací  stavebního  díla,  kterými  zákazník  získá  ucelený  obraz  o  kvalitě  a
kompletnosti této stavební dokumentace. Ta slouží nejen pro provedení realizace
díla  na  stavbě,  ale  také  pro  ocenění  dodavatelskými  firmami.  Nekvalitně
provedená  dokumentace  zásadním  způsobem  ovlivní  smluvní  cenu  díla  (z
důvodu chyb zbytečně předražená smluvní cena dodavatele)  nebo v průběhu
výstavby (vlivem nedostatků a chyb projektu vznikají požadavky na vícepráce). 

〉 Hledáme úspornější technická řešení 

〉 Eliminujeme  chyby  a  specifikujeme  chybějících  podklady  pro  zdárné
provedení díla 

Rozpočty staveb

〉 Provádíme komplexní služby v oblasti kontroly cenových rozpočtů a kalkulací
staveb. 

〉 Provádíme kontroly tzv. slepý rozpočtů, které obsahují veškeré práce včetně
jejich množství podle projektové dokumentace stavby 

〉 Kontrolujeme  Výkazy  výměr,  které  se  sestávájí  z  číselného  kódu  položky,
popisu  položky  a  výpočtu  množství.  Jde  o  specifickou  součást  stavebního
rozpočtu a kalkulace 

〉 Provádíme oponentní  kvalifikovaný  odhad nákladů  stavby  -  rozpočty  podle
studií nebo projektových dokumentací 

〉 Položkový rozpočet Vám rádi  zkontrolujeme, neboť právě ten je nezbytnou
součástí  realizace  stavby.  Bez  kvalitně  vypracovaného  stavebního  rozpočtu
neuhlídáte své finanční prostředky při realizaci Vašeho stavebního záměru. 
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Stavební spory a znalecké posudky

〉 poradenství při řešení stavebních sporů 

〉 právní povědomí a praktické zkušenosti s realizací staveb 

〉 formulace nároků při stavebních sporech 

〉 obhajoba proti-nárokům 

〉 formulace proti-nároků 

〉 odborné svědectví 

〉 znalecké posudky od našich spolupracujících znalců v oboru

Činnost konzultační pro okna, dveře a fasády budov

Konzultace se stavebníkem  

〉 konzultace představy stavebníka na provedení oken, dveří a fasád jeho stavby

〉 konzultace při zadání požadavků na výplně stavebních otvorů a opláštění pro
projektanta stavby

〉 poradenství při návrhu oken, dveří a fasád z hlediska investičních nákladů do
těchto konstrukcí

〉 energetické konzultace.
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Poradenství při projektové přípravě stavby

〉 vyhotovení  tzv.  tendrových  dokumentací  pro  okna,  dveře  a  fasády  nebo
zadávacích specifikací technických řešení

〉 spolupráce s projektantem stavby, návrh směrných detailů

〉 hledání úsporných technických řešení výplní stavebních otvorů a opláštění 

〉 cost management a kontrolní rozpočty dodávek oken, dveří a fasád

〉 poradenství v oblasti tepelné techniky, akustiky, statiky a konstrukčních zásad
lehkých obvodových plášťů (LOP), oken, dveří, prosklených zastřešení a zimních
zahrad

〉 kontrola  projektových  zadávacích  dokumentací  stavby  -  část  výplně
stavebních otvorů a opláštění 

Výběr zhotovitele (dodavatele) oken, dveří a fasád

〉 příprava  a  zajištění  výběrového  řízení  na  dodavatele  díla,  vyhodnocení
nabídek po stránce cenové i technické

〉 technická a právní podpora při tvorbě smlouvy o dílo.

Konzultace při realizaci výplní stavebních otvorů a opláštění

〉 řízení a koordinace dodavatelů výplní stavebních otvorů a opláštění na stavbě

〉 supervize schvalovací / výrobní / dílenské dokumentace dodavatele díla

〉 supervize referenčních vzorků oken, dveří a fasád na stavbě 

〉 project management
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〉 cost management 

〉 kontrola prováděného díla podle schválené dokumentace stavebníka

〉 operativní řešení technických problémů během realizace oken, dveří a fasád

〉 operativní  řešení  technických  problémů  během  tvorby  výrobních  /
schvalovacích dokumentací 

〉 kontrola tzv. prostavenosti, tj. rozsahu provedených prací v návaznosti na tok
investičních prostředků

〉 kontrola jakosti dodávaných materiálů na stavbu a kvality realizace díla

〉 sledování termínů realizace dodávek na stavbě a zastupování stavebníka při
řešení termínových skluzů

〉 zajištění technických schůzí na stavbě - tzv. Kontrolní dny výplní stavebních
otvorů a opláštění

〉 kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Konzultační servis v průběhu realizace oken, dveří a fasád na stavbě pro
stavebníka 

〉 vyhotovení  fotodokumentace  z  výroby  a  montáží  během  realizace  díla  na
stavbě 

〉 specifikace odstranitelných a neodstranitelných vad díla

〉 příprava podkladů a zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě

〉 příprava podkladů a zajištění přejímky celé dodávky výplní stavebních otvorů i
opláštění.

Kolaudační řízení stavby 

〉 vyhotovení podkladů s požadavky na doklady a technické zkoušky, potřebné
ke kolaudaci 

〉 zajištění doplnění dokladů či technických zkoušek od dodavatelů oken, dveří a
fasád podle požadavků stavebního úřadu

〉 zajištění kontrolních měření - vodotěsnost, tepelná technika a akustika.

Reklamační řízení 
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〉 vedení  soupisu  reklamací,  konzultace  při  zjišťování  reklamačních  vad  a
kontrola jejich odstranění během záruční doby. 

Revizní činnosti

〉 opakovaná  kontrola  realizovaných  dodávek  oken,  dveří  a  fasád  během
záruční lhůty

〉 kontrola díla před doběhnutím záruční lhůty - warranty consulting

〉 vedení seznamu záručních vad díla během záruky

〉 dohled nad opravami  vad oken, dveří a fasád v záruční lhůtě.

Reference

    Seznam  referenčních  staveb  naleznete  na   www.kontrola-oken.cz nebo
www.herain-group.cz,  také  v  příloze  této  prezentace.  Ukázku  prací  naleznete  na
našem facebookovém profilu.
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Company presentation:

  Co. HERAIN Group s.r.o. offers consultancy services not only to builders of houses,
apartments  but  also  to  investors  who are  dealing  with  constructions  of  industrial
buildings,  shopping centres,  high-rise buildings,  administrative  complexes,  storage
shed and shop floors. The company was founded in 2012 related to the firm JH – Jiří
Herain, founded in 2000. Since then the company has cooperated with many major
investment companies,  general  building contractors,  civil  engineering and building
consulting companies.

Since the beginning HERAIN Group s.r.o. has provided basic engineering services
and consulting activities. In 2004 company HERAIN Group s.r.o. diversified by very
specialized work such as consulting and supervising of construction building fillers
(windows,  doors,  winter-gardens)  and  sheathings  (glazed  façades  and  non-
transparent  building  sheathings).  In  last  eleven  years  HERAIN  Group  s.r.o.  has
gained a lot of experiences in many Czech and Slovak building constructions, such
as high-rise buildings, glazed administrative building complexes, apartment buildings,
storage shed and shop floors, family houses, etc. 

HERAIN Group s.r.o. has been part of many realizations in domestic and foreign
clients. Quality, professional skills and technical knowledge in the field of technical
supervision and consultation secured professional level  of  work and made a very
good reputation in building industry.

Our services:

Windows inspection:

〉 revision of clients’ project documentation 

〉 cost  management  –  control  of  budget  spending  for  windows,  doors  and
façades projects 
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〉 searching for financial savings within inspection of the project documentation 

〉 creation of a tender documentation for window, door and façade supplier 

〉 consultation  during  negotiation  of  the  contract  between  client  and  façade
supplier 

〉 check of the sheathing supplier’s production documentation 

〉 supervision of windows, doors and façades realisation on the building sites 

Façades inspection:

〉 check of the sheathing supplier’s production façade documentation

〉 supervision of alu, steel, ceramic, stone ventilated façades and ETICS on the
building sites

〉 supervision of  raster,  structural,  semistructural and modular façades on the
building sites

Construction consultation 

〉 land surveys 

〉 development management 

〉 project management 

〉 cost engineering and project control 

〉 cost management 

〉 building surveying 

〉 construction management 

〉 construction supervision 

〉 advisory and consultancy services 

〉 facilities management consultancy 

〉 roof inspection 

〉 etc. 
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Appartment and house inspection

Safety coordinator on building site

Construction disputies

Energy assessment

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za firmu HERAIN Group s.r.o.

Y................................................
Jiří Herain 
jednatel společnosti
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