Nabídka vícedenních kurzů a vícedenních kombinací v Praze na rok 2020
Všechna školení probíhají ve vlastních školicích prostorech na Sokolovské 215, Praha 9
- maximální komfort pro účastníky a dopravní dostupnost
- u stanice metra Vysočanská
- zastávka MHD Nádraží Vysočany
- parkování v NC Fénix
- zajištěno bohaté občerstvení po celý den a oběd
- možnost výhodného ubytování v ceně od 500 Kč / osoba a noc v centru Prahy, např. Hotel RAMADA na Václavském náměstí
(platí pro ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, v případě požadavku na jednolůžkový pokoj nebo jedna osoba na dvoulůžkovém pokoji
s příplatkem cca 400 Kč / osoba a noc)
- u všech vícedenních kombinací vstupenka na kulturní představení dle aktuální nabídky a dostupnosti
Jednotná cena všech kurzů (bez ubytování): dvoudenní kurzy - 3 780,- Kč bez DPH, třídenní kurzy - 5 470,- Kč bez DPH
(pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC osvobozeno od DPH - všechny kurzy jsou akreditované MVČR a/nebo MPSV).
Pro všechny kurzy platí nabídka „Doháněč“ - speciální nabídka pro úředníky, kterým letos končí tříleté období pro plnění
povinností dle §17 odst. 5 zákona o úřednících (18 školících dnů za 3 roky) – v případně objednávky 4 a více kurzů v roce 2020
poskytneme takovému účastníkovi jeden z těchto kurzů zdarma – do přihlášky prosím uveďte do poznámky kód „Doháněč“.
Tuto nabídku je možno využít i v případě, pokud už daný úředník u nás v roce 2020 nějaký kurz absolvoval, nebo je na něj
přihlášen – tyto kurzy Vám do této speciální nabídky započteme.
Název kurzu
Praktické aspekty řízení o přestupku s akcentem na dopravní přestupky - třídenní
intenzivní konzultační kurz s možností ubytování pro mimopražské a bonusem - Vstupenka
na vybrané divadelní představení dle aktuální nabídky a dostupnosti, např. Letní
shakespearovské slavnosti 2020 - Večer tříkrálový
Právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů
Právní a praktické aspekty místních poplatků za užívání veřejného prostranství
Právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství dvoudenní intenzivní konzultační kurz s možností ubytování pro mimopražské a bonusem vstupenka na vybrané kulturní představení dle aktuální nabídky a dostupnosti
Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných
zakázek (zkušenosti po 4 a půl roku účinnosti zákona)
Úspěšné zajištění zadávání rámcových dohod a zavádění dynamického nákupního systému
Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných
zakázek včetně zadávání rámcových dohod a zavádění DNS - dvoudenní intenzivní
konzultační kurz s možností ubytování pro mimopražské a bonusem - Vstupenka na
vybrané divadelní představení dle aktuální nabídky a dostupnosti
Mediace - dvoudenní intenzivní konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní
představení dle aktuální nabídky
Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a
matričního úředníka
Bezvadná aplikace správního řádu na úseku matrik včetně řešení přestupků
Bezvadná aplikace správního řádu na úseku matrik s akcentem na správný a právně
bezchybný průběh sňatečného obřadu - dvoudenní intenzivní konzultační kurz s bonusem v
podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky

Termín konání

Balíček

26. - 28. 2020

Př

Petra Juřátková a
Lucie Maděrková

3. 9. 2020
4. 9. 2020

SNM, SŘ
SNM, SŘ

Hana Krejčíková
Hana Krejčíková

3. - 4. 9. 2020

SNM, SŘ

Hana Krejčíková

8. 9. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

9. 9. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

8. - 9. 9. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

10. - 11. 9. 2020

Lektor

Př, SNM, SO, Pavla Ládová a
SŘ
Kateřina Krkošková

17. 9. 2020

Př, SŘ

Pavla Ládová

18. 9. 2020

SŘ

Pavla Ládová

17. - 18. 9. 2020

Př, SŘ

Pavla Ládová

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

22. 9. 2020

SNM

Martin Krištof

Místní provozní pravidla a provozní řády včetně pravidel požární bezpečnosti a bezpečnosti
práce v praxi veřejné správy

23. 9. 2020

SNM

Martin Krištof

Komplexní zajištění provozní dokumentace budov a jejího vybavení s akcentem na
bezpečnost (bonus v podobě divadelního představení dle aktuální nabídky pražských divadel,
např. 22. 9. – „Kutloch aneb i muži mají své dny“ s Bobem Kleplem v hlavní roli ve Studiu DVA

22. - 23. 9. 2020

SNM

Martin Krištof

24. 9. 2020

SNM

Martin Krištof

22. - 24. 9. 2020

SNM

Martin Krištof

Bezvadné zajištění rozúčtování a vyúčtování služeb a energií v budovách a bytech ve
veřejném vlastnictví
Bezvadné komplexní zajištění správy a bezpečnosti budov a bytů ve vlastnictví či správě
subjektů veřejné správy včetně rozúčtování nákladů (bonus v podobě divadelního
představení dle aktuální nabídky pražských divadel, např. 22. 9. – „Kutloch aneb i muži mají
své dny“ s Bobem Kleplem v hlavní roli ve Studiu DVA

Název kurzu

Termín konání

Balíček

Lektor

29. 9. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

30. 9. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

Úspěšné zajištění dokumentace průběhu stavby a dohledu nad ní - dvoudenní intenzivní
konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky

29. - 30. 9. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

Vzájemné vazby stavebního zákona a občanského zákoníku - dvoudenní intenzivní
konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky

1. - 2. 10. 2020

SŘ, SNM

Jitka Gregorová a
Daniel Pospíšil

6. 10. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

7. 10. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

6. - 7. 10. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

Úspěšné zajištění technického dozoru stavebníka
Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci
staveb

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek dle zákona včetně rozhodovací praxe
ÚOHS a poskytovatelů dotace
Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Bezchybné zadávání veřejných zakázek dle zákona i VZMR - dvoudenní intenzivní
konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky
Občanskoprávní minimum pro pracovníky územní samosprávy (vč. zohlednění novely
občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb. účinné od 1. 7. 2020)
Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů
Občanskoprávní a veřejnoprávní minimum pro pracovníky veřejné správy (nejen
personalistky) - dvoudenní intenzivní konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na
kulturní představení dle aktuální nabídky
Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče
Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?

8. 10. 2020
9. 10. 2020

SNM, SŘ

8. - 9. 10. 2020

SNM, SO, SŘ

22. 10. 2020
23. 10. 2020

SO
SNM, SO

Právní dopady rozvodu a odděleného bydlení rodičů na nezletilé dítě - dvoudenní intenzivní
22. - 23. 10. 2020
konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky
Současné právní otázky poskytování sociálních služeb
Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb
Právní minimum pro poskytovatele sociálních služeb - dvoudenní intenzivní konzultační
kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky

SO
Př, SO

3. - 4. 11. 2020

Př, SO

5. 11. 2020

Rozvoj a zvyšování výkonnosti zaměstnanců

6. 11. 2020

Hmotněprávní a procesní aspekty náhradní péče
Rozhodování ve věcech místních poplatků
Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte
Právní a praktické aspekty místních poplatků z pobytu
Náhradní péče o nezletilé dítě - dvoudenní intenzivní konzultační kurz s bonusem v podobě
vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky
Rozhodování ve věcech místních poplatků s akcentem na místní poplatky z pobytu
Kontrola veřejných zakázek
Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání
s majetkem ÚSC
Kontrola veřejných zakázek v kontextu odpovědnosti zaměstnanců a volených zástupců
ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC - dvoudenní intenzivní konzultační kurz s

bonusem v podobě vstupenky na vybrané divadelní představení dle aktuální nabídky
(např. představení „Idiot“ ve Stavovském divadle)
Vybrané aktuální problémy živnostenského práva - dvoudenní intenzivní konzultační kurz
s bonusem v podobě vstupenky na vybrané divadelní představení dle aktuální nabídky (např.
představení „Idiot“ ve Stavovském divadle)
Rozlišování oprav a rekonstrukcí včetně dopadu do finančního plánování
Bezchybné zadávání veřejných zakázek na stavební práce a souvisejících veřejných zakázek

SO

3. 11. 2020
4. 11. 2020

Profesionální řízení pracovních týmů

Profesionální řízení zaměstnanců a zvyšování jejich výkonnosti - dvoudenní intenzivní
konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky

SNM, SO, SŘ Jitka Gregorová

5. - 6. 11. 2020

Jiří Moskala
Jitka Gregorová, Jiří
Moskala
Radka Vacová
Radovan Dávid
Radovan Dávid, Radka
Vacová
Kateřina Krkošová
Jiří Šimek
Kateřina Krkošková a
Jiří Šimek

Př, SNM, SO,
Pavel Šteňko
SŘ, VZ
Př, SNM, SO,
Pavel Šteňko
SŘ, VZ
Př, SNM, SO,
Pavel Šteňko
SŘ, VZ

12. 11. 2020
12. 11. 2020
13. 11. 2020
13. 11. 2020

SO
SNM, SŘ
SO
SNM, SŘ

12. - 13. 11. 2020

SO

12. - 13. 11. 2020

SNM, SŘ

Hana Krejčíková

19. 11. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

20. 11. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

19. - 20. 11. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

19. - 20. 11. 2020

Př, SŘ

24. 11. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

25. 11. 2020

SNM, VZ

Martin Krištof

SNM, VZ

Martin Krištof

Př, SO, SŘ
SO
SO

Radka Vacová
Radovan Dávid
Radovan Dávid

SO

Radovan Dávid

Opravy a rekonstrukce v praxi veřejné správy v kontextu zakázek na stavební práce dvoudenní intenzivní konzultační kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení 24. - 25. 11. 2020
dle aktuální nabídky
Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení
2. 12. 2020
Svéprávnost nezletilého dítěte
3. 12. 2020
Práva dítěte ve zdravotnictví
4. 12. 2020
Právní jednání nezletilých dětí a jejich zastoupení (jako bonus je vstupenka na Vánoční
3. - 4. 12. 2020
koncert Jakuba Smolíka na 3. 12. 2020 v 19:00 v Divadle Hybernia)
Hmotněprávní a procesní zastoupení nezletilých dětí (jako bonus je vstupenka na Vánoční
2. - 4. 12. 2020
koncert Jakuba Smolíka na 3. 12. 2020 v 19:00 v Divadle Hybernia)
Právní opatření na ochranu dětí
9. 12. 2020
Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti
10. 12. 2020

SO
SO
SO

Radka Vacová
Hana Krejčíková
Radovan Dávid
Hana Krejčíková
Radka Vacová a
Radovan Dávid

Petra Juřátková

Radovan Dávid, Radka
Vacová
Radovan Dávid
Radka Vacová

Předběžná opatření v praxi OSPOD

Název kurzu
Opatření na ochranu dětí v praxi OSPOD
Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte
Právní nástroje OSPOD k ochraně nezletilých dětí - třídenní intenzivní konzultační kurz s
bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky
Právní řešení vadného výkonu rodičovské odpovědnosti - dvoudenní intenzivní konzultační
kurz s bonusem v podobě vstupenky na kulturní představení dle aktuální nabídky

10. 12. 2020

SO

Termín konání

Balíček

9. - 10. 12. 2020
11. 12. 2020

SO
SO

9. - 11. 12. 2020

SO

10. - 11. 12. 2020

SO

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov a bytů ve veřejném vlastnictví s akcentem na
15. 12. 2020
kontrolu a revizí zařízení budov
Bezvadné zajištění rozúčtování a vyúčtování služeb a energií v budovách a bytech ve
16. 12. 2020
veřejném vlastnictví
Předvánoční speciál: Bezvadné komplexní zajištění správy budov a bytů ve veřejném
vlastnictví včetně rozúčtování nákladů (bonus: vstupenka na koncert Pocta Karlu Gottovi 15.
15. - 16. 12. 2020
12. 2020 nebo 16. 12. 2020 v 19:00 v O2 Aréně - 15. 12. přednostně pro ubytované a
mimopražské))
Aplikace správního řádu v praxi OSPOD
17. 12. 2020
Místní provozní pravidla a provozní řády včetně pravidel požární bezpečnosti a bezpečnosti
17. 12. 2020
práce v praxi veřejné správy
Předvánoční speciál: Bezvadné komplexní zajištění správy a bezpečnosti budov a bytů ve
vlastnictví či správě subjektů veřejné správy včetně rozúčtování nákladů (bonus: vstupenka
15. - 17. 12. 2020
na koncert Pocta Karlu Gottovi 15. 12. 2020 nebo 16. 12. 2020 v 19:00 v O2 Aréně - 15. 12.
přednostně pro ubytované a mimopražské)
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení (včetně dopadů novely) - intenzivní
16. - 17. 12. 2020
dvoudenní konzultační kurz (otázky žádoucí)
Dokazování v praxi OSPOD
18. 12. 2020
Řešení přestupku se zahraniční účastí (vč. otázky doručování, opatrovnictví a tlumočení)
Předvánoční speciál: Efektivní využití výchovných opatření v rozhodovací praxi OSPOD
(bonus: vstupenka na koncert Pocta Karlu Gottovi na 16. 12. 2020 v 19:00 v O2 Aréně)
Předvánoční speciál: Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení včetně zahraniční
účasti - intenzivní třídenní konzultační kurz (bonus: vstupenka na koncert Pocta Karlu
Gottovi na 16. 12. 2020 v 19:00 v O2 Aréně)

Radovan Dávid

Lektor
Radovan Dávid
Radovan Dávid
Radka Vacová a
Radovan Dávid
Radka Vacová a
Radovan Dávid

SNM

Martin Krištof

SNM

Martin Krištof

SNM

Martin Krištof

SO

Radovan Dávid

SNM

Martin Krištof

SNM

Martin Krištof

Př

Petra Juřátková

SO

Radovan Dávid

18. 12. 2020

Př

Petra Juřátková

16. - 18. 12. 2020

SO, SŘ

Radovan Dávid

16. - 18. 12. 2020

Př

Petra Juřátková

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

Kolumbus PM, s.r.o.
1733745, CZ1733745
Hrázka 618/32, 621 00 Brno
Sokolovská 215, 190 00 Praha-Vysočany
info@kolumbuspm.cz
603 161 456
www.kolumbuspm.cz

