KOMPLEXNÍ NABÍDKA NA PREVENCI DŮSLEDKŮ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE PRO SUBJEKTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY A ŘEŠENÍ JEJÍCH DŮSLEDKŮ A NÁSLEDKŮ
Dobrý den,
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. 3. 2020 a další
opatření vlády Vám předkládáme naši komplexní nabídku na prevenci důsledků koronavirové epidemie pro
subjekty územní samosprávy a řešení jejích důsledků a následků.
Rizika a dopady aktuální situace na subjekty územní samosprávy:
1) Přetížení zaměstnanců úřadů v důsledku nepřítomnosti na pracovišti (karanténa, ošetřování člena rodiny,
apod.) a kumulace pracovní agendy, zejména agendy s nastavenými lhůtami.
2) Promeškání lhůt ve správním řízení a přestupkovém řízení – s ohledem na vyhlášený nouzový stav
a nedostatečnou kapacitu úřadů může dojít k promeškání lhůt zejména v přestupkovém řízení.
3) Obstrukční jednání účastníků – např. podání šikanózních návrhů, podnětů a stížností, žádostí o poskytnutí
informace, obstrukční jednání pachatelů přestupků, obstrukce v případě soudních sporů a také zneužití
omezené kapacity úřadů na realizaci kontrolní činnosti.
4) Pracovně-právní problémy – potřeba využití přesčasů na zajištění agend, u kterých došlo ke zpoždění,
výpovědi zaměstnanců v důsledku jejich přetížení, apod.
5) Nesprávné postupy při zadávání veřejných zakázek – nedodržení interních směrnic úřadu při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek zadávaných dle zákona o zadávání veřejných
zakázek, zejména pak v případě využití jednacích řízení bez uveřejnění.
6) Ekonomické dopady – nájemné za byty i nebytové prostory, řešení stornopoplatků u akcí zrušených
v důsledku opatření vlády, atd.
Naše řešení
Naše řešení spočívá v kombinaci následujících 4 aktivit a výstupů, které lze využít samostatně nebo jako
kompletní řešení.
•Krizový management a
komunikace
•Řešení dopadů koronaviru
na správní a přestupkové
řízení / vydávání ŘP
•Prevence syndromu
vyhoření

• Mediace
• Komplexní právní
zastoupení v případě
soudních sporů:
• se zaměstnanci úřadu
• ve sporech majetkových
• v návaznosti na správní
řízení

•Manuál postupů pro
prevenci důsledků aktuální
situace a jejich řešení
•Revize a doplnění interních
směrnic v oblastech s
důsledky koronavirové
epidemie

Školení

Manuál a
směrnice

Právní
zastoupení
a mediace

Poradenství
• Poradenství zejména v
• těchto oblastech:
•Šikanozní návrhy a podání
•Přestupkové řízení
•Správní řízení
•Veřejné zakázky
•Pracovně-právní vztahy

1) ŠKOLENÍ (garantuje Kolumbus PM, s.r.o.)
Kromě naší standardní nabídky uzavřených kurzů jsme schopni nabídnout díky našemu portfoliu lektorů a jejich
zkušeností následující kurzy reflektující aktuální i budoucí problémy spojené s koronavirovou epidemií,
a to primárně pro vedoucí pracovníky úřadu:
- Krizový management a komunikace
- Řešení dopadů koronaviru na správní a přestupkové řízení (nebo konkrétní oblast – vydávání ŘP)
- Prevence syndromu vyhoření v době koronavirové
Tyto kurzy nabízíme jak v prezenční podobě s realizací v rámci úřadu, tak i ve formě videoškolení
s možností dotazů a interakce s lektorem či lektory.
2) MANUÁL A SMĚRNICE (garantuje Columbus Consulting, s.r.o.)
Zdarma Vám poskytneme Manuál prevence důsledků koronaviru a jejich řešení, který bude zahrnovat
preventivní opatření, doporučené postupy pro řešení důsledků koronaviru a modelové příklady správných
postupů. Návazně na to nabízíme prostřednictvím lektorů, kteří jsou současně advokáti oprávnění poskytovat
právní poradenství, revizi aktuálních směrnic a další interní dokumentace úřadu v návaznosti na prevenci
i řešení důsledků nouzového stavu, a to zejména v oblastech:
- Veřejné zakázky
- Pracovněprávní vztahy
- Poskytování informací, řešení stížností, podnětů
- Agendy přestupkového řízení a správního řízení
- Majetkoprávní – zejména nájmy a pronájmy majetku ÚSC
3) PORADENSTVÍ
V rámci poradenství Vám zprostředkujeme využití právního poradenství od našich lektorek a lektorů, kteří
jsou současně advokáty. Jedná se o pomoc při řešení dílčích problémů vzešlých v důsledku nouzového stavu
zejména v těchto oblastech:
• Šikanózní návrhy a podání
• Přestupkové řízení
• Správní řízení
• Veřejné zakázky
• Pracovně-právní vztahy
Poradenství bude poskytováno prostřednictvím konzultací vedoucím pracovníkům i dalším
pracovníkům úřadu, a to primárně prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, Messenger, apod.),
případně telefonicky. Současně je možno tímto způsobem zajistit i ad-hoc analýzy a posouzení ve výše
uvedených oblastech (např. posouzení správnosti a úplnosti složitějšího správního rozhodnutí a návrh jeho
úpravy či doplnění). Nad rámec běžného poradenství je možno zajistit i outsorcing některých činností, např.
přípravu dokumentací k VZ, návrh vzorů rozhodnutí, součinnost při kontrolní činnosti a dalších činnostech.
4) PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A MEDIACE
Zprostředkujeme možnost právního zastoupení v částečném nebo plném rozsahu, které bude zajišťováno
našimi spolupracujícími advokáty (současně lektory), a to i včetně mimosoudního řešení sporů (mediace).
Ceny služeb jsou významně zvýhodněné oproti naší standardní nabídce a nabídce advokátek i advokátů:
Činnost/aktivita
Cena
1) Školení s 1 lektorem – např. Řešení dopadů
20.000,- Kč za školení (osvobozeno od DPH)
koronaviru na správní a přestupkové řízení
2) Školení se 2 lektory – např. Prevence syndromu
30.000,- Kč školení (osvobozeno od DPH)
vyhoření
2) Manuál prevence důsledků koronaviru a jejich řešení ZDARMA
2) Revize směrnic
500 Kč / hod. bez DPH
3) Poradenství
500 Kč / hod. bez DPH
4) Právní zastoupení
Dle zvýhodněných sazeb advokátů a advokátek
Kontakt:
Ing. Martin Krištof
Kolumbus PM, s.r.o.
Tel.: 731 190 013, e-mail: kristof@kolumbuspm.cz

