Třídenní intenzivní kurz „Praktické
aspekty řízení o přestupku s akcentem
na dopravní přestupky“
Termín konání: 26. – 28. 6. 2020 (každý účastník obdrží osvědčení za absolvování
každého bloku, tj. tři osvědčení s akreditací MV ČR)
Místo konání: Školicí centrum Kolumbus PM, Sokolovská 215, Praha 9 – Vysočany
Cena kurzu: 5.490,- Kč (pro mimopražské zahrnuje i ubytování v nadstandardních
hotelech v centru města – např. BW Meteor Plaza, Lippert, Ramada City Centre, EA
Rokoko apod.). Pro úředníky ÚSC je cena kurzu osvobozena od DPH.
Bonus pro všechny účastníky: Vstupenka na vybrané divadelní představení dle aktuální
nabídky a dostupnosti, např. Letní shakespearovské slavnosti 2020 - Večer tříkrálový
Přihlašování a výběr témat (včetně náhradního): info@kolumbuspm.cz; 731 190 013
Tematické bloky k výběru:

1. Alkohol a návykové
látky

2. Měření rychlosti,
objektivní odpovědnost
provozovatele vozidla

3. Procesní aspekty
řešení přestupku
(včetně přestupků se
zahraničním prvkem)

4. Opatřování podkladů
a provádění dokazování
(včetně součinnosti s
PČR, obecní/městskou
policií a dalšími
subjekty)

5. Rozhodování o
přestupku (včetně
příkazu na místě)

6. Aktuální judikatura a
legislativa v oblasti
přestupků

Lektorky kurzu:
Mgr. Bc. Petra Juřátková - advokátka, v minulosti působící jako asistentka
soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti
vzdělávání úředníků veřejné správy se specializací na oblast
přestupkového práva s akcentem na přestupky v oblasti dopravy. Autorka
odborných článků.
Mgr. Lucie Maděrková - advokátka s několikaletou praxí v oblasti
soukromého i veřejného práva, s profesními advokátními zkušenostmi
v oblasti přestupků (zejména dopravních) i v rámci činnosti orgánů
veřejné správy. Autorka odborných článků. Lektorka kurzů v oblasti
přestupkového práva.

Výhody tohoto školení:
•

•
•

•

•

•

Finanční výhodnost - v přepočtu účast na třídenním intenzivním školení je
levnější než tři jednodenní školení (navíc u těchto školení je ubytování a stravování
zahrnuto v ceně kurzu – při ceně 5 490,- Kč činí přepočtená cena méně než 1.500,Kč na školicí den.
Tři témata = tři osvědčení MVČR a splnění povinnosti 3 školicích dnů dle zákona
o úřednících.
Výrazně širší možnost konzultací s lektorem či lektory – obě lektorky budou
k dispozici pro konzultace i mimo samotné školení, samotní účastníci nejsou
nuceni odjet hned po konci školení či před jeho koncem a je tak možno konzultovat
i rozsáhlejší případy z praxe než v případě „standardních“ otevřených kurzů.
Možnost výměny zkušeností s účastníky minimálně z Česka, ale možná i z celé
ČR včetně sjednocení praxe – našich kurzů se účastní zaměstnanci ÚSC i dalších
veřejnoprávních subjektů (ministerstva, obecní a městské policie).
Oproti třem jednodenním kurzům pouze jedna cesta na místo školení a zpět x
tři cesty tam a tři cesty zpět v případě tří jednodenních školení, navíc s lepší
dopravní dostupností než do míst, kde standardně realizujeme výjezdní školení.
Realizace v našich školicích prostorách zajišťuje maximální komfort pro účastníky
včetně nadstandardního občerstvení a využití dalších benefitů našich školicích
prostor:

BEZKONKURENČNÍ DOSTUPNOST A MOŽNOST PARKOVÁNÍ
Školící prostory jsou hned u metra (stanice Vysočanská) a stanice MHD– zastávka Nádraží
Vysočany, bezvadná dostupnost z vlakových i autobusových nádraží (docházková
vzdálenost z nádraží Praha-Vysočany, 10 mi. z Praha-Libeň, 20 minut z Florence a Černého
mostu, 25 minut z Praha-hlavní nádraží).
Možnost parkování v OC Fénix, případně v okolních ulicích (zpoplatněné parkování)
SDÍLENÍ NAŠEHO ÚSPĚCHU S ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ
Na všech školeních získá jeden vylosovaný účastník "tekutou
vizitku" naší společnosti
Při více jak 10 účastnících jsou vylosovány mezi účastníky
dárkové poukazy do OC Harfa a další ceny v souhrnné hodnotě
dle tzv. Kolumbova vzorce:
Počet účastníků x 100 Kč .

Nevyčerpatelná nabídka
občerstvení po celý den
včetně plnohodnotného
oběda (Pizzeria Colloseum)
Vyhovíme všem specifickým
potřebám při nahlášení
předem (vegetariánská
/veganská/bezlepková strava)

MAXIMÁLNÍ KOMFORT PRO
ÚČASTNÍKY
Moderní budova s terasou a
balkóny (k dispozuici
klimatizace, vytápění, stínění)
Dostatek místa pro
účastníky (kapacita místností
48 / 36 / 32 / 16 osob)

BONUSY PRO ÚČASTNÍKY
Drobná sladká pozornost
a/nebo květina pro každého
účastníka
Dárek pro účastníka/ci s datem
narození v daném týdnu.

Služby našich ochotných
asistentek / asistentů po
celou dobu školení.
Speciální akce v průběhu
roku - Halloween, Vánoce,
prodejní výstavy obrazů, ...

Ubytování:
Ubytování pro mimopražské účastníky bude zajištěno v nadstandardních hotelech
v centru města (BW Meteor Plaza, Lippert, Ramada City Centre, EA Rokoko apod.).
S ohledem na ubytování ve dvoulůžkových pokojích doporučujeme přihlašování
a ubytování účastníků po dvojících (případně samozřejmě dalších násobků dvou).
Program:

26. 8. 2020 (středa)

Den

Školicí aktivita
Ubytování účastníků, Prezence účastníků, teplé občerstvení
První tematický blok (dle výběru účastníků)1 – první část
Coffee break
První tematický blok (dle výběru účastníků) – druhá část
Coffee break
První tematický blok (dle výběru účastníků) – třetí část
RAUT s možností konzultací / diskuse / sjednocení praxe,
navazování kontaktů a výměna zkušeností

27. 8. 2020 (čtvrtek)

Prezence pro druhý den školení, snídaně
Druhý tematický blok (dle výběru účastníků) – první část

28 .8. 2020
(pátek)

17:45 - 20:00

Oběd
Druhý tematický blok (dle výběru účastníků) – třetí část

8:00 – 8:45
8:45 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Coffee break

14:30 – 14:45

Konzultace / Diskuse / Sjednocení praxe k druhému bloku

14:45 – 15:30
15:30 - 17:00

Coffee break
Druhý tematický blok (dle výběru účastníků) – druhá část

Třetí tematický blok (dle výběru účastníků) – první část
RAUT s možností konzultací / diskuse / sjednocení praxe,
navazování kontaktů a výměna zkušeností
Kulturní představení dle aktuální nabídky (např. Večer
tříkrálový v rámci Letních shakespearovských slavností)

1

Čas
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 16:15
16:15 – 16:20
16:30 – 17:45

Prezence pro třetí den školení, snídaně
Třetí tematický blok (dle výběru účastníků) – druhá část
Coffee break
Třetí tematický blok (dle výběru účastníků) – třetí část
Předání osvědčení, tombola
Oběd

Budou probíhat vždy simultánně dva tematické bloky.

17:00 – 19:00
20:30 - ?
8:00 – 8:45
8:45 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30

