Aktuální nabídka kurzů v Brně na rok 2020 v oblasti přestupků a přestupkového řízení
Všechna naše školení probíhají ve vlastních prostorách - Triniti Office Center, Trnitá 3
- maximální komfort pro účastníky a dopravní dostupnost MHD (v docházkové vzdálenosti od autobusových i vlakových nádraží)
- parkování v docházkové vzdálenosti (Galerie Vaňkovka), pro první 3 přihlášené parkování zdarma na našem parkovišti
(rezervace na kristof@kolumbuspm.cz)
- zajištěno bohaté občerstvení po celý den a oběd (čerstvé chlebíčky, sladké i slané pečivo, tekutá vizitka apod.), sladká pozornost
- na všech školeních pro 1 vylosovaného "tekutá vizitka", od 10 účastníků dárkové poukazy do OC Vaňkovka a další ceny v souhrnné
hodnotě min. 1.000,- Kč
- terasa s výhledem na Petrov a další zelená terasa k dispozici
Jednotná cena všech uvedených kurzů: 1 990,- Kč bez DPH, pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC osvobozeno od DPH (Všechny kurzy jsou
(Všechny kurzy jsou akreditované MVČR a/nebo MPSV)
V případě dvoudenních kurzů činí cena 3 780,- Kč bez DPH, u třídenních pak 5 470,- Kč.
Na každý kurz platí akce 5 + 1
V případě pěti přihlášek jednoho objednatele na kurz šestý účastník zdarma.
Neplatí pro specializované balíčky ani balíčky "6 za cenu 5", které tuto slevu již obsahují a u specializovaného jsou doplněny i
další slevou. Neplatí pro výjezdní semináře.
Balíček specializačních kurzů:

Specialista na přestupky (Př)

Podmínky pro využití balíčku:
- na výběr všechna témata v dané oblasti, a to kdykoliv v průběhu roku 2020
- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě
- garance výměny za stejný nebo jiný kurz v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)
- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti
- cena balíčku činí 9 450 Kč bez DPH
- výběr kurzů v rámci balíčku je třeba provést najednou, objednávku včetně výběru kurzů zašlete s předmětem
"Balíček - Specialista ..." na e-mail:
info@kolumbuspm.cz
Balíček kurzů dle vlastního výběru
- na výběr všechna témata v naší nabídce, a to kdykoliv v průběhu roku 2020
- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě
- garance výměny za stejný nebo jiný kurz v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)
- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti
- cena balíčku činí 9 950 Kč bez DPH
- výběr kurzů v rámci balíčku je třeba provést najednou, objednávku včetně výběru kurzů zašlete s předmětem "Balíček - 5+1" na
info@kolumbuspm.cz
Název kurzu
Zákon o odpovědnosti za přestupky ve světle novely
Aktuální aplikační a výkladové problémy řešení přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb.
včetně novely (s přesahem do trestního práva)
Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích a jak se jim vyvarovat včetně novely - praktický
a konzultační seminář
Právní odpovědnost ve zdravotních službách
Postavení poškozeného v řízení o přestupku
Problematické aspekty dokazování ve správním a přestupkovém řízení (včetně novely)
Bezchybný postup při vydávání osobních dokladů a řešení přestupků
Aktuální problematika drogových deliktů
Přestupky na úseku živnostenského podnikání (nejen živnostenského zákona), včetně novely praktický seminář
Přestupky na úseku stavebního zákona
Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb
Procesní aspekty řízení o přestupku (včetně novely) - konzultační seminář
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na řízení v trestních věcech mladistvých
a dětí mladších 15 let a problémy s ním spojené)
Bezvadná aplikace správního řádu a řešení přestupků ve školství (včetně novely)
Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Termín konání

Balíček

20. 1. 2020

Př

Petra Juřátková

Lektor

23. 1. 2020

Př

Petra Juřátková

31. 1. 2020

Př

Petra Juřátková

5. 2. 2020
7. 2. 2020
13. 2. 2020
20. 2. 2020
21. 2. 2020

Př, SO
Př
SŘ, Př
SŘ, Př
Př, SO

25. 2. 2020

Př

Petra Juřátková

3. 3. 2020
4. 3. 2020
20. 3. 2020

Př
Př, SO
Př

Petra Juřátková
Jiří Šimek
Petra Juřátková

3. 4. 2020

SO, Př

Kristýna Dvořáková

7. 4. 2020
21. 4. 2020

SŘ, Př
Př, SO, SŘ

Jiří Šimek
Zdeněk Kopečný
Petra Juřátková
Lucie Maděrková
Eva Brucknerová

Petra Juřátková
Radovan Dávid

Termín konání

Balíček

Problematické aspekty v řízení o přestupcích - praktické konzultační školení
Čeština pro úředníky
Bezchybný postup při vydávání řidičských průkazů a vedení registru řidičů a vozidel, včetně
řešení přestupků
Přestupky na úseku dopravy pohledem aktuální judikatury NSS včetně novely - konzultační
seminář

Název kurzu

24. 4. 2020
29. 4. 2020

Př
Př, SŘ

Zdeněk Kopečný
Pavel Grenar

5. 5. 2020

Př, SŘ

Petra Juřátková

7. 5. 2020

Př

Petra Juřátková

Hodnocení znaleckých posudků

19. 5. 2020

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (se zaměřením na opatření ukládaná mladistvým a
aplikační praxe soudů)
Objektivní odpovědnost právnických osob a fyzických podnikajících osob
Trestní a správní odpovědnost úředníků
Praktický seminář - jak správně a bezvadně napsat rozhodnutí o přestupku
Odpovědnost provozovatele vozidla s důrazem na aktuální judikaturu NSS
Právní odpovědnost ve zdravotních službách
Dopravní nehoda - přestupek nebo trestný čin?
Postavení nezletilého v řízení o přestupku (včetně novely)
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (se zaměřením na opatření ukládaná mladistvým a
dětem pod 15 let včetně aplikační praxe)
Přestupky na úseku památkové péče, včetně novely

Lektor

Př, SNM, SO, SŘ,
Radovan Dávid
VZ

22. 5. 2020

SO, Př

Kristýna Dvořáková

2. 6. 2020
5. 6. 2020
19. 6. 2020
23. 6. 2020
1. 7. 2020
7. 7. 2020
17. 7. 2020

Př, SŘ
SNM, SŘ, Př
Př
Př
Př, SO
Př
Př, SO

Petra Juřátková
Eva Brucknerová
Petra Juřátková
Petra Juřátková
Jiří Šimek
Petra Juřátková
Petra Juřátková

24. 7. 2020

Př, SO

Eva Brucknerová

30. 7. 2020

Př

Petra Juřátková

Aktuální judikatura a výkladové trendy vztahující se k přestupkovému řízení (včetně novely)

31. 7. 2020

Př

Petra Juřátková

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (se zaměřením na odpovědnost mládeže za
přestupky a provinění)
Důkaz zavinění v řízení o přestupku včetně novely - modelové příklady
Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích a jak se jim vyvarovat, včetně novely - praktický
konzultační seminář

7. 8. 2020

Př, SO

21. 8. 2020

Př

Petra Juřátková

10. 9. 2020

Př

Petra Juřátková

Praktický rozbor pravidel pro ukládání trestu v řízení o přestupku (včetně dopadů novely)

11. 9. 2020

Př

Petra Juřátková

18. 9. 2020

SO, Př

24. 9. 2020
29. 9. 2020
30. 9. 2020
2. 10. 2020
6. 10. 2020
7. 10. 2020
30. 10. 2020
3. 11. 2020
6. 11. 2020

SŘ, Př
Př, SO, SŘ
Př, SŘ
Př, SO
Př
Př, SO
Př
Př
Př

27. 11. 2020

SO, Př

10. - 11. 12. 2020

Př

Petra Juřátková

22. 12. 2020

Př

Zdeněk Kopečný

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na řízení v trestních věcech mladistvých
a dětí mladších 15 let a problémy s ním spojené)
Bezchybný postup při vydávání osobních dokladů a řešení přestupků
Právní řešení domácího násilí
Čeština pro úředníky
Aktuální problematika drogových deliktů
Ochrana osobnosti, osobních údajů a práva na soukromí v řízení o přestupku
Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb
Zákon o přestupcích a trestní zákoník k Zkoušce odborné způsobilosti
Řešení přestupku se zahraniční účastí (vč. otázky doručování a tlumočení)
Adhezní řízení v přestupkovém právu
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (se zaměřením na opatření ukládaná mladistvým a
aplikační praxe soudů)
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení (včetně dopadů novely) - intenzivní
dvoudenní konzultační kurz (otázky žádoucí)
Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Eva Brucknerová

Kristýna Dvořáková
Lucie Maděrková
Radovan Dávid
Pavel Grenar
Eva Brucknerová
Petra Juřátková
Jiří Šimek
Zdeněk Kopečný
Petra Juřátková
Eva Brucknerová
Kristýna Dvořáková

Identifikační údaje a kontakty
IČ. DIČ:
Sídlo:
Školicí prostory-Brno:
E-mail:
Telefon:
Web:

Kolumbus PM, s.r.o.
01733745, CZ01733745
Hrázka 618/32, 621 00 Brno
Triniti Office Center, Trnitá 491/3, 602 00 Brno
info@kolumbuspm.cz
603161456
www.kolumbuspm.cz

