Aktuální nabídka kurzů v Brně na rok 2020
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 info@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
akreditované MVČR a/nebo MPSV). V případě dvoudenních kurzů činí cena 3 780,- Kč bez DPH.
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.
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 pro veřejné zakázky (VZ)

Specialista na správní řízení (SŘ)

Specialista na přestupky (Př)

Specialista v sociální oblasti (SO)

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem (SNM)

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
Evidence obyvatel v kontextu institutů občanského práva
Současné právní otázky poskytování sociálních služeb
Nejčastější chyby při tvorbě a vydávání obecně závazných vyhlášek, včetně judikatury
Odpovědnost za vady dle občanského zákoníku a její řádné uplatnění

Termín konání

Balíček

Lektor

20. 8. 2020
26. 8. 2020
27. 8. 2020
28. 8. 2020

SŘ
SO
SNM, SŘ
SNM

Markéta Selucká
Kateřina Krkošková
Pavla Ládová
Radka Vacová

Název kurzu
Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu
Spisová služba a archivnictví včetně dopadů GDPR a aktuálních novel
Legalizace a vidimace - aktuální problémy aplikační praxe ve světle novely zákona o ověřování
Zásady kybernetické bezpečnosti pro každodenní praxi úředníka
Výchovná opatření v praxi OSPOD
Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele školské právnické osoby
Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích a jak se jim vyvarovat, včetně novely - praktický
konzultační seminář
Praktický rozbor pravidel pro ukládání trestu v řízení o přestupku (včetně dopadů novely)
Práva dítěte ve zdravotnictví
Spisová služba a archivnictví včetně dopadů GDPR a aktuálních novel
Hospodaření s majetkem obcí nebo kraje
Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu
Hmotněprávní a procesní aspekty náhradní péče
Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov
Bezchybný postup při vydávání osobních dokladů a řešení přestupků
Datové schránky v praxi
Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte
Čeština pro úředníky
Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytovatelů dotace
Aktuální problematika drogových deliktů
Zákon o střetu zájmů a sankce za jeho porušení
Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb
Postup před zahájením řízení o přestupku
Revoluce v poplatcích za komunální odpad a jiné změny v místních poplatcích dle novely
Identifikace nejlepšího zájmu dítěte
Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn
Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi - praktický a konzultační seminář
Trestní a správní odpovědnost úředníků
Dokazování v praxi OSPOD
Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek po 4 letech účinnosti zákona o zadávání veřejných
zakázek, a jak se jich vyvarovat
Bezvadný postup při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení
Bezchybný postup při vydávání řidičských průkazů a vedení registru řidičů a vozidel, včetně řešení
přestupků
Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě
Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování
staveb
Zákon o přestupcích a trestní zákoník k Zkoušce odborné způsobilosti
Řešení přestupku se zahraniční účastí (vč. otázky doručování a tlumočení)
Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb
Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcemi - včetně dopadů COVID-19
Adhezní řízení v přestupkovém právu
Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství
Procesní aspekty řízení o přestupku (včetně novely)
Úřední deska
Doručování ve správním řízení
Ztráty a nálezy v praxi měst a obcí
Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC
Okolnosti vylučující protiprávnost v řízení o přestupku
Koupě, darování a směna obcí a krajů s praktickými příklady

Termín konání

Balíček

Lektor

1. 9. 2020
2. 9. 2020
3. 9. 2020
4. 9. 2020
8. 9. 2020
9. 9. 2020

SNM
SŘ
SNM, SŘ
SNM, SŘ
SO, SŘ
SNM

Radka Vacová
Petra Juřátková
Lucie Maděrková
Emil Budín
Radovan Dávid
Lenka Piknová

10. 9. 2020

Př

11. 9. 2020
15. 9. 2020
16. 9. 2020
17. 9. 2020
18. 9. 2020
22. 9. 2020
23. 9. 2020
24. 9. 2020
25. 9. 2020
29. 9. 2020
30. 9. 2020
1. 10. 2020
2. 10. 2020
6. 10. 2020
7. 10. 2020
8. 10. 2020
9. 10. 2020
13. 10. 2020
14. 10. 2020
15. 10. 2020
16. 10. 2020
20. 10. 2020

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

21. 10. 2020

VZ, SNM

22. 10. 2020

SŘ

23. 10. 2020

Př, SŘ

Petra Juřátková
Petra Juřátková
Radovan Dávid
Petra Juřátková
Markéta Selucká
Zdeněk Kopečný
Radovan Dávid
Martin Krištof
Lucie Maděrková
Pavla Ládová
Radovan Dávid
Pavel Grenar
Martin Krištof
Eva Brucknerová
Petra Juřátková
Jiří Šimek
Zdeněk Kopečný
Pavla Ládová
Radovan Dávid
Jiří Moskala
Petra Juřátková
Eva Brucknerová
Radovan Dávid
Martin Krištof
Lucie Maděrková
Petra Juřátková

27. 10. 2020

SO

Radka Vacová

29. 10. 2020

SNM, SŘ

Radka Vacová

30. 10. 2020
3. 11. 2020
4. 11. 2020
5. 11. 2020
6. 11. 2020
10. 11. 2020
11. 11. 2020
12. 11. 2020
13. 11. 2020
16. 11. 2020
18. 11. 2020
19. 11. 2020
20. 11. 2020

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

Zdeněk Kopečný
Petra Juřátková
Martin Krištof
Jitka Gregorová
Eva Brucknerová
Radovan Dávid
Petra Juřátková
Pavla Ládová
Pavla Ládová
Tereza Chadimová
Martin Krištof
Zdeněk Kopečný
Radka Vacová

Mediace ve veřejné správě

23. 11. 2020

Př, SNM, SO, SŘ Tereza Chadimová

Svéprávnost nezletilého dítěte
Odpovědnost úředníka za újmu
Nejčastější chyby při aplikaci správního řádu pohledem judikatury správních soudů
Problematické aspekty řízení o přestupku - praktické konzultační školeni
Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?

24. 11. 2020
25. 11. 2020
26. 11. 2020
27. 11. 2020
1. 12. 2020

SO
SNM
SŘ
Př
SO

Radka Vacová
Petra Juřátková
Petra Juřátková
Zdeněk Kopečný
Radovan Dávid

Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a matričního úředníka

3. 12. 2020

Př, SŘ

Pavla Ládová

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 bohaté mikulášské
nadílky
Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti
Insolvenční řízení opatrovníky a sociální pracovníky
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení (včetně dopadů novely) - intenzivní dvoudenní
konzultační kurz (otázky žádoucí)
Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami
Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů
Katastr nemovitostí a jeho význam pro činnost správního orgánu
Zastupování v SŘ

4. 12. 2020

SŘ

Pavla Ládová

3. - 4. 12. 2020

Př, SŘ

Pavla Ládová

8. 12. 2020
9. 12. 2020

SO
SO

Radka Vacová
Kateřina Krkošková

10. - 11. 12. 2020

Př

Petra Juřátková

15. 12. 2020
16. 12. 2020
17. 12. 2020
18. 12. 2020

SO
SŘ
SNM, SŘ
SŘ

Radovan Dávid
Jiří Moskala
Jitka Gregorová
Pavla Ládová

Název kurzu
Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem
Zákon o pozemních komunikacích s důrazem na řešení škodních událostí

Termín konání

Balíček

22. 12. 2020
29. 12. 2020

Př
SNM

Lektor
Zdeněk Kopečný
Tereza Chadimová

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

