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ÚPRAVA DOKUMENTŮ PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910
19001 v. s.
Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během
doktorského studia se zabývala češtinou, především na morfologií českého jazyka
a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů
a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.
Termín: úterý 15. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-71/2017, AK/VE-44/2017
Program:
Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava
dokumentů zpracovaných textovými procesory. Šablony pro různé typy písemností
v - úřední praxi, - obchodní praxi. Jednotný vizuální styl. Zásady pro: - psaní
e-mailů, - vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů doručovaných prostřednictvím
datových schránek.
Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně
peněžních částek, časových údajů, kalendářních dat apod.). Pravidla pro
- zvýrazňování, - členění, - označování v textu a jeho částí. Zásady pro psaní titulů.
Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu. Český pravopis a česká
stylistika v praxi stručně a jasně.
Účastníci vzdělávacího programu obdrží šablony úředních a obchodních dopisů.
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STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA
(aktuální znění s účinností od 1. 9. 2018)
19004 v. s.
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová
Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních
údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového
zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje
od roku 2013.
Termín: pátek 18. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-104/2018, AK/VE-61/2018
Program:















základní pojmy;
závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav
s účinností od 1. 9. 2018);
působnost stavebních úřadů;
souhlas vlastníka dle § 184a SZ;
územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní
souhlas, společný souhlas;
územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení;
společné územní a stavební řízení;
územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí;
souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116
SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI;
změna stavby před dokončením;
kolaudace;
změna v účelu užívání;
přechodná ustanovení novely;
diskuze, dotazy.

www.profesim.cz
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ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO,
KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE
19007 v. s.
Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová
Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti v oblasti
rozvoje osobnosti.
Termín: čtvrtek 24. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-106/2017, AK/VE-60/2017
Program:
Seminář je zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik
konkrétních situací.
 Definice asertivity.
 Základní typy sociálního jednání:
- pasivní jednání,
- agresivní jednání,
- asertivní jednání,
- manipulativní chování.
 Základní asertivní práva.
 Asertivní schopnosti komunikace.
 Asertivní techniky:
- technika pokažené gramodesky;
- umění odmítnout - říci „ne“ bez pocitu viny;
- umění požádat druhé o laskavost;
- přijatelný kompromis = asertivní mistrovství;
- vyslovování a přijímání komplimentu;
- technika otevřených dveří;
- jak na kritiku;
- dotazování na negativa;
- technika zpětné vazby.
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ZÁKON O OBCÍCH
19008 v. s.
Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová
Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace
– veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.
Termín: čtvrtek 24. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Program:
Ptáte se, co je obec? Kde se vůbec vzala územní samospráva reprezentovaná zastupiteli? Je
samosprávná moc odvozená od státu nebo stát odvozuje svoji moc od ní?
Mnoho těchto otázek a jim podobných si zodpovíme na semináři. Zařadíme územní
samosprávu do systému veřejné správy, vysvětlíme si, jak jaké postavení má obec z právního
hlediska, jaké působnosti vykonává a jaké dopady to má do fungování obce. Vyčleníme orgány
obce teoreticky i prakticky. V závěru si osvětlíme rozdíl mezi dozorem a kontrolou
a vysvětlíme si jejich limity.
Cílem semináře je poskytnout komplexní pohled na obec. Zahrnuje nejen rovinu teoretickou
z pohledu práva, ale i praktické návody a zkušenosti. Obsah semináře je obohacen související
judikaturou českých soudů.
Osnova:
• Kde se vzala veřejná správa?
Soukromá správa vs. veřejná správa.
Zařazení územní samosprávy v systému veřejné správy.
Ústavněprávní východiska územní samosprávy.
• Postavení obce v systému veřejné správy.
Smíšený model.
Obec po právní stránce.
Působnost obce.
• Orgány obce.
Zastupitelstvo.
Rada.
Starosta.
Městský úřad.
Zvláštní orgány obce.
• Dozor a kontrola.

www.profesim.cz
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ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH –
NOVÉ VYHLÁŠKY
V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
19032 v. s.
Přednáší: Ing. Marie Boehmová
Zkušená dlouholetá odbornice v problematice odpadů a obalů.
Termín: úterý 29. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 650 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-133/2017, AK/VE-76/2017
Program:
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění
zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem.
Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti
původců a povinnosti provozovatelů zařízení při nakládání s odpady (nejčastější
správní delikty, zkušenosti z praxe). Nové povinnosti při nakládání s autovraky,
elektroodpady, zpětný odběr pneumatik. Evidence a plnění ohlašovací povinnosti. Nové
vyhlášky
v
oblasti nakládání
s odpady
(podstatné
změny
vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Sankční řízení. Přestupkové
řízení. Diskuse.
Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Právní předpisy pro
nakládání s obaly – (současně platná legislativa). Povinnosti výrobců, dovozců
a distributorů. Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů
a jak zajistit plnění těchto povinností. Na koho se vztahuje povinnost podat návrh na
zápis do seznamu osob. Evidence obalů, ohlašovací povinnost. Sankční řízení – přísnější
postihy správních deliktů. Diskuse.
Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové
hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového
hospodářství.
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY
ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH
A CHYSTANÝCH NOVELÁCH
19010 v. s.
Přednáší: Mgr. Petr Beck
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – vrchní ministerský rada, odbor nepojistných
sociálních a rodinných dávek, dlouholetá lektorská činnost. Působí jako zkušební
komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení
o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
Termín: úterý 5. února 2019, 9.00–cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 850 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-75/2017, AK/VE-48/2017
akreditovaný seminář MPSV ČR – A2017/0033-SP/PC
Program:
Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných
a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné
doporučení obce, snižování nákladů na bydlení u ubytoven apod.).
 Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
 Chystané novely zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel:
- veřejná služba,
- částky na živobytí osob v hmotné nouzi,
- opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu,
- chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.
 Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi
a jejich řešení.
 Postupy při řízení o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou
pomoc.
 Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému
pomoci v hmotné nouzi.
 Další související zákony, jejich připomenutí a možné problémy.
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních
službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových
systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

www.profesim.cz
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM –
NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ
19009 v. s.
Přednáší: Ing. Robert Páleník
Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, též jako odborný konzultant v oblasti veřejných
zakázek, v současné době působí v Projektové kanceláři Kraje vysočina jako specialista
na veřejné zakázky, zabývá se poradenstvím a lektorskou činností.
Termín: úterý 5. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-107/2017, AK/VE-61/2017
Program:
Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb., který 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006
Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky
související s elektronizací veřejných zakázek.
► Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních,
elektronické nástroje a profil zadavatele (nové definice, změny, předpokládaná hodnota,
formy spolupráce zadavatelů, některé výjimky a smíšené zakázky).
► Zadávací podmínky, novinky v administraci průběhu zadávacích řízení (komise),
technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava
subdodavatelství atd.
► Podlimitní režim (nové zjednodušené podlimitní řízení).
► Nadlimitní režim (podmínky pro použití druhů řízení, nové druhy řízení
a postup v nich).
► Kvalifikace (nové principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost
dodavatele).
► Otevírání, posouzení, hodnocení (nová pravidla pro mimořádně nízkou cenu
a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace.
► Uzavření smlouvy a zrušení, uveřejnění smlouvy (registr smluv), podmínky změny
smlouvy a dodatečných zakázek.
► Průběžná diskuse s účastníky v průběhu celého semináře.
www.profesim.cz
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ZÁKON O DPH - NOVELA
(PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 2019-2021)
19014 v. s.
Přednáší: Ing. Olga Hochmannová
Daňová poradkyně, specialistka na DPH, zabývá se ekonomickým i daňovým
poradenstvím. Dříve působila na finančním úřadu a na Ministerstvu financí ČR. Je
autorkou i spoluautorkou publikací, pravidelně publikuje odborné články.
Termín: úterý 12. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Program:
• Aktuální informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravované
změny DPH v ČR i v Bruselu.
• Navržené změny DPH 2019 - 2021 a jejich dopad do praxe.
• Snížení sazby daně u vybraných plnění – 10%, příloha č. 2a.
• Nová definice „ekonomické činnosti“, „dotace k ceně“ – dopad na ZD, výpočet
koeficientu ad.
• Změny zvláštního režimu jednoho správního místa.
• Zacházení s poukazy – jednoúčelový, víceúčelový poukaz, povinnost přiznat daň ze
zaplacení poukazu.
•Vznik povinnosti přiznat daň – změny některých ustanovení.
• Změny ve vystavování daňových dokladů, doručování daňového dokladu.
• Základ daně, obvyklá cena.
• Změny v opravě ZD, nový institut oprava ZD u nedobytné pohledávky.
• Nájem nemovitých věcí – omezení možnosti zdaňovat nájem.
• Odpočty, oprava odpočtu.
• Úprava odpočtu daně z významné opravy nemovité věci.
• Změny u odpočtu při registraci plátce, vrácení odpočtu při zrušení registrace.
• Úprava RPDP – poskytnutí veřejnoprávním subjektům, možnost předpokládat, že
plnění podléhá RPDP.
• Identifikované osoby – povinnost elektronického podání.
• Ostatní navržené změny, stručný přehled dalších návrhů.
• Diskuze, dotazy.

www.profesim.cz
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ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY včetně novely
19015 v. s.
Přednáší: Ing. Ivana Grunerová
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy
Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.
Termín: úterý 12. února 2019, 9.00–cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR - A2017/0375-SP/PC
Program:
1. Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků.
2. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na
péči – včetně novely.
3. Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům.
4. Podmínky vzniku nároku na dávku.
5. Pečující osoby.
6. Stupně závislosti.
7. Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové
služby.
8. Výše příspěvku a možnosti jeho navýšení.
9. Specifika řízení o dávce.
10. Přechod nároku na dávku.
11. Přeplatky.
12. Diskuse, zhodnocení.
www.profesim.cz
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ZÁTĚŽ A STRES -

jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření
19016 v. s.
Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal
Psycholog, lektor osobního rozvoje, jedná se o erudovaného lektora, který má
dlouhodobé zkušenosti s přípravou osob vysílaných do krizových oblastí, terapeutickou
prací s osobami v režimu zvýšené zátěže a zejména přednáškami zaměřenými do
oblasti prevence proti škodlivému stresu. V současné době pracuje na Oddělení klinické
psychologie ve Vojenské nemocnici v Olomouci.
Termín: čtvrtek 14. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-108/2017, AK/VE-62/2017
Program:
Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců veřejné správy a dalších osob
a preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu vyhoření.
Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností cílové skupiny. Je
v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik tzv. civilizačních chorob,
které spočívají zejména v enormní psychické zátěži kladené na lidský organismus
v důsledku pracovního procesu.
Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít
i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
1. kognitivní cíl: pochopení probíraných pojmů, vztahů mezi nimi;
2. afektivní cíl: nácvik praktických psychorelaxačních technik.
ZÁTĚŽ A STRES – úvod do problematiky, definování stresorů. Součástí je anatomie
zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny a faktory vzniku zátěže,
prevence civilizačních chorob. Seminář je veden tréninkovou formou a je koncipován
na získání dovedností a návyků vedoucích k eliminaci negativního stresu. Podstatnou
součástí programu je nácvik psychorelaxačních technik. Doplňkový prvek
programu tvoří rovněž dotazníky zaměřené na zjištění individuální úrovně stresu
a syndromu vyhoření.
Výstupem semináře je orientace v dané problematice a získání praktických
dovedností, které může účastník použít nejen v praxi, ale i v osobním životě.
www.profesim.cz
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ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY
A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017)
A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON
(zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)
19017 v. s.
Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001-2015 vedoucí právního
odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka publikace
- „Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí“, nakladatelství C.H.Beck, červen 2018.
Termín: čtvrtek 14. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 850 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-322/2017, AK/VE-174/2017

Program:
● Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změnový zákon
č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy) < účel nové úpravy:
kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních
ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se stávají přestupky;
< vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinuita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy
výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě apod.
● Časová působnost, územní působnost, osobní působnost - retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání
u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku.
● Základy odpovědnosti za přestupek < materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči
trestnému činu; < vývojová stádia přestupku a jejich trestnost, přestupky pokračující, trvající, hromadné;
< odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního
důvodu); < odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti
jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného
subjektu/ů (zadavatele díla apod.); < okolnosti vylučující protiprávnost; < zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce
(PO a PFO); vztah k ustanovením dosavadních zákonů o lhůtách pro uložení pokuty/pro zahájení řízení o pokutě; < správní
tresty a jejich ukládání; vztah k ustanovením dosavadních zákonů o kritériích pro stanovení výše pokuty, k judikatuře
o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.;
< obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu; < souběhy deliktů,
zásada ne bis in idem, totožnost skutku.
● Řízení o přestupcích < věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku;
< doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení; < účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah
k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.); < postupy před
zahájením řízení (nově: usnesení o odložení věci), řízení navazující na kontrolu; < zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní
obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení; < společné řízení,
porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy; < náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta
pro vydání rozhodnutí; < zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok); < odvolací řízení - specifika: neplatí
koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení
- specifika oproti správnímu řádu; < přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO.
● Evidence vybraných přestupků.
● Přechodná ustanovení - skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu do
31.12.2022 a po tomto datu.
● Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)
< nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze
uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty).
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VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU
19018 v. s.
Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová
Personalistka, lektorka a koučka s několikaletou praxí. Externě vyučuje i na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity, kde vystudovala obor Andragogika (rozvoj a vzdělávání
dospělých). V současné době působí jako HR Business Partner v mezinárodní
poradenské společnosti.
Termín: čtvrtek 14. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Program:
Praktický seminář zaměřený na výběr zaměstnanců, jehož cílem je seznámit jeho
účastníky s dostupnými zdroji, metodami a procesem náboru a výběru zaměstnanců,
včetně možných úskalí, tipů a triků. Účastník si rovněž vyzkouší samotné vedení
pohovoru vč. možných alternativ přístupů.
Obsah semináře:
-

analýza pracovního místa a stanovení profilu kandidáta;
metody náboru zaměstnanců (inzerce, aktivní nábor, zdroje);
metody výběru zaměstnanců (individuální, skupinové, diagnostické apod.);
techniky vedení pohovorů;
závěr výběrového řízení a onboarding.

www.profesim.cz
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ČEŠTINA NENÍ DŘINA PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY
19019 v. s.
Přednáší: Mgr. Monika Stoklásková
Vystudovala český jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působila na Rektorátu
Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný pracovník celoživotního vzdělávání se
specializací na přípravu studijních distančních opor v celoživotním vzdělávání,
korektorka. Projektová spolupráce na Rektorátu UP v Olomouci – Podpora
pedagogických pracovníků, - Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině, Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP – POMEZI.
V současné době na Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci působí jako externí
lektorka pro písemný projev.
Termín: úterý 19. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-74/2017, AK/VE-47/2017
Program:
 Úvod do problematiky.
 Práce s odbornou literaturou:
- slovníky spisovné a současné češtiny;
- pravidla českého pravopisu;
- ostatní publikace věnované češtině;
- online zdroje.
 Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele
a nejčastější prohřešky proti spisovné normě.
 Čeština nejen v úřední korespondenci se zaměřením na stylistiku:
- dovednost stylizovat úřední písemnosti a e-maily;
- zásady pro psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic.
 Grafické prostředky: - písmo, - členění textu, - označování částí textu,
- tvorba tabulky.
Součástí programu jsou i praktické příklady.

www.profesim.cz
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METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY
ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM –
ÚVOD DO PROBLEMATIKY aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě,
vedení dokumentace a GDPR
19029 v. s.
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy, odborný lektor
s bohatou praxí v dané oblasti.

Termín: čtvrtek 21. února 2019, 9.00–cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR – A2017/0484-SP/PC
Program:
 Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním
postižením.
 Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka.
 Problematika příjmové nedostatečnosti osob se zdravotním postižením,
příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
 Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a nepojistných sociálních dávek.
 Podepisování smluv v návaznosti na ust. § 91 odst. 6 zákona o sociálních
službách.
 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.
 Shrnutí, závěr.

www.profesim.cz

17

ÚPRAVA DOKUMENTŮ
(PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)
19023 v. s.
Přednáší: Mgr. Monika Stoklásková
Vystudovala český jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působila na Rektorátu
Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný pracovník celoživotního vzdělávání se
specializací na přípravu studijních distančních opor v celoživotním vzdělávání,
korektorka. Projektová spolupráce na Rektorátu UP v Olomouci – Podpora
pedagogických pracovníků, - Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině, Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP – POMEZI.
V současné době na Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci působí jako externí
lektorka pro písemný projev.
Termín: čtvrtek 21. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-71/2017, AK/VE-44/2017
Program:
Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava
dokumentů zpracovaných textovými procesory. Šablony pro různé typy písemností
v - úřední praxi, - obchodní praxi. Jednotný vizuální styl. Zásady pro: - psaní
e-mailů, - vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů doručovaných prostřednictvím
datových schránek.
Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně
peněžních částek, časových údajů, kalendářních dat apod.). Pravidla pro
- zvýrazňování, - členění, - označování v textu a jeho částí. Zásady pro psaní titulů.
Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu. Český pravopis a česká
stylistika v praxi stručně a jasně.

Účastníci vzdělávacího programu obdrží šablony úředních a obchodních dopisů.

www.profesim.cz
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK včetně novel
zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro
osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči
19026 v. s.
Přednáší: Ing. Ivana Grunerová
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy
Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.
Termín: čtvrtek 28. února 2019, 9.00–cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR – A2017/0039-SP/PC
Program:
Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o pomoci
v hmotné nouzi, která mění podmínky nároku a stanovení výše doplatku na
bydlení a problematiku ubytovacích zařízení. Podmínky vzniku nároku na dávky,
typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich povinnosti.
Aktuální právní úprava systému sociálních dávek:
a) sociální pomoc:
 systém pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu),
 zákon o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením (zákon
č. 329/2011 Sb.),
 příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
b) systém státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře).
Specifika správního řízení v sociálních dávkách. Diskuse.
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PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
19027
v. s.
Přednáší: Mgr. Renata Václavková
Působí jako supervizor v sociálních a zdravotnických službách a lektor měkkých
dovedností. Pracuje jako lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách.
Absolventka Ostravské univerzity ve studijním oboru Sociální práce a poradenství, dále
Psychoterapeutického výcviku Umění pomáhat, Umění terapie a Systemické supervize
a koučování.
Termín: čtvrtek 28. února 2019, 9.00–cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Program:
•

Stres. Co představuje stres u pracovníků v sociálních službách. Stres - vznik,
fáze, stresory v sociální oblasti. Temperament - typy. Osobnost člověka.

•

Moje stresory – vnitřní - sebeuvědomění - v čem mám silné stránky, v čem
rezervy. Můžeme něco dělat jinak? Vnější stresory - nápor v práci
pracovníka v sociálních službách. Psychohygiena.

•

Eustres, distres - situace - výhody, nevýhody.

•

Syndrom vyhoření - vznik, fáze, situace. Využívání technik prevence
syndromu vyhoření v sociálních službách. Test míry ohrožení syndromem
vyhoření.
Relaxace. Progresivní svalová relaxace podle Jacobsona. Princip autogenního
tréninku.

•

Zpětná vazba účastníků, diskuse, poznatky.
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ZÁTĚŽ A STRES -

jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření
19002 v. s.
Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal
Psycholog, lektor osobního rozvoje, jedná se o erudovaného lektora, který má
dlouhodobé zkušenosti s přípravou osob vysílaných do krizových oblastí, terapeutickou
prací s osobami v režimu zvýšené zátěže a zejména přednáškami zaměřenými do
oblasti prevence proti škodlivému stresu. V současné době pracuje na Oddělení klinické
psychologie ve Vojenské nemocnici v Olomouci.
Termín: čtvrtek 17. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-108/2017, AK/VE-62/2017
Program:
Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců veřejné správy a dalších osob
a preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu vyhoření.
Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností cílové skupiny. Je
v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik tzv. civilizačních chorob,
které spočívají zejména v enormní psychické zátěži kladené na lidský organismus
v důsledku pracovního procesu.
Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít
i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
3. kognitivní cíl: pochopení probíraných pojmů, vztahů mezi nimi;
4. afektivní cíl: nácvik praktických psychorelaxačních technik.
ZÁTĚŽ A STRES – úvod do problematiky, definování stresorů. Součástí je anatomie
zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny a faktory vzniku zátěže,
prevence civilizačních chorob. Seminář je veden tréninkovou formou a je koncipován
na získání dovedností a návyků vedoucích k eliminaci negativního stresu. Podstatnou
součástí programu je nácvik psychorelaxačních technik. Doplňkový prvek
programu tvoří rovněž dotazníky zaměřené na zjištění individuální úrovně stresu
a syndromu vyhoření.
Výstupem semináře je orientace v dané problematice a získání praktických
dovedností, které může účastník použít nejen v praxi, ale i v osobním životě.
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ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY
A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017)
A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON
(zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)
19003 v. s.
Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001-2015 vedoucí právního
odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka publikace
- „Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí“, nakladatelství C.H.Beck, červen 2018.
Termín: čtvrtek 17. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 850 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-322/2017, AK/VE-174/2017
Program:
● Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změnový zákon
č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy) < účel nové úpravy:
kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních
ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se stávají přestupky;
< vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinuita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy
výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě apod.
● Časová působnost, územní působnost, osobní působnost - retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání
u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku.
● Základy odpovědnosti za přestupek < materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči
trestnému činu; < vývojová stádia přestupku a jejich trestnost, přestupky pokračující, trvající, hromadné;
< odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního
důvodu); < odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti
jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného
subjektu/ů (zadavatele díla apod.); < okolnosti vylučující protiprávnost; < zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce
(PO a PFO); vztah k ustanovením dosavadních zákonů o lhůtách pro uložení pokuty/pro zahájení řízení o pokutě; < správní
tresty a jejich ukládání; vztah k ustanovením dosavadních zákonů o kritériích pro stanovení výše pokuty, k judikatuře
o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.;
< obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu; < souběhy deliktů,
zásada ne bis in idem, totožnost skutku.
● Řízení o přestupcích < věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku;
< doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení; < účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah
k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.); < postupy před
zahájením řízení (nově: usnesení o odložení věci), řízení navazující na kontrolu; < zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní
obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení; < společné řízení,
porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy; < náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta
pro vydání rozhodnutí; < zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok); < odvolací řízení - specifika: neplatí
koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení
- specifika oproti správnímu řádu; < přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO.
● Evidence vybraných přestupků.
● Přechodná ustanovení - skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu do
31.12.2022 a po tomto datu.
● Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)
< nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze
uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty).
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METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY
ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM –
ÚVOD DO PROBLEMATIKY –
aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě,
vedení dokumentace a GDPR
19028 v. s.
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy, odborný lektor
s bohatou praxí v dané oblasti.

Termín: čtvrtek 17. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR – A2017/0484-SP/PC
Program:
 Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním
postižením.
 Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka.
 Problematika příjmové nedostatečnosti osob se zdravotním postižením,
příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
 Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a nepojistných sociálních dávek.
 Podepisování smluv v návaznosti na ust. § 91 odst. 6 zákona o sociálních
službách.
 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.
 Shrnutí, závěr.
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY
ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH
A CHYSTANÝCH NOVELÁCH
19005 v. s.
Přednáší: Mgr. Petr Beck
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – vrchní ministerský rada, odbor nepojistných
sociálních a rodinných dávek, dlouholetá lektorská činnost. Působí jako zkušební
komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení
o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
Termín: úterý 22. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 850 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-75/2017, AK/VE-48/2017
akreditovaný seminář MPSV ČR – A2017/0033-SP/PC
Program:
Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných
a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné
doporučení obce, snižování nákladů na bydlení u ubytoven apod.).
 Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
 Chystané novely zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel:
- veřejná služba,
- částky na živobytí osob v hmotné nouzi,
- opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu,
- chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.
 Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi
a jejich řešení.
 Postupy při řízení o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou
pomoc.
 Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému
pomoci v hmotné nouzi.
 Další související zákony, jejich připomenutí a možné problémy.
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních
službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových
systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.
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ZÁKON O DPH - NOVELA
(PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 2019-2021)
19006 v. s.
Přednáší: Ing. Olga Hochmannová
Daňová poradkyně, specialistka na DPH, zabývá se ekonomickým i daňovým
poradenstvím. Dříve působila na finančním úřadu a na Ministerstvu financí ČR. Je
autorkou i spoluautorkou publikací, pravidelně publikuje odborné články.
Termín: úterý 22. ledna 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Program:
• Aktuální informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravované
změny DPH v ČR i v Bruselu.
• Navržené změny DPH 2019-2021 a jejich dopad do praxe.
• Snížení sazby daně u vybraných plnění – 10%, příloha č. 2a.
• Nová definice „ekonomické činnosti“, „dotace k ceně“ – dopad na ZD, výpočet
koeficientu ad.
• Změny zvláštního režimu jednoho správního místa.
• Zacházení s poukazy – jednoúčelový, víceúčelový poukaz, povinnost přiznat daň ze
zaplacení poukazu.
•Vznik povinnosti přiznat daň – změny některých ustanovení.
• Změny ve vystavování daňových dokladů, doručování daňového dokladu.
• Základ daně, obvyklá cena.
• Změny v opravě ZD, nový institut oprava ZD u nedobytné pohledávky.
• Nájem nemovitých věcí – omezení možnosti zdaňovat nájem.
• Odpočty, oprava odpočtu.
• Úprava odpočtu daně z významné opravy nemovité věci.
• Změny u odpočtu při registraci plátce, vrácení odpočtu při zrušení registrace.
• Úprava RPDP – poskytnutí veřejnoprávním subjektům, možnost předpokládat, že
plnění podléhá RPDP.
• Identifikované osoby – povinnost elektronického podání.
• Ostatní navržené změny, stručný přehled dalších návrhů.
• Diskuze, dotazy.
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JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT
19011 v. s.
Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil
Od roku 1990 má odbornou praxi ve veřejné správě na úseku správních činností.
Pracoval jako vedoucí referátu v postavení odvolacího a prvostupňového orgánu,
zástupce přednosty okresního úřadu, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu,
nyní pracuje jako vedoucí občansko-správního a obecního živnostenského úřadu. Je
zařazen do seznamu odborníků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti.
Termín: čtvrtek 7. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-724/2017, AK-VE-368/2017
Program:
■
■
■
■

Význam a účel doručování ve správním procesu.
Úprava doručování v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád.
Společná ustanovení k doručování.
Doručování:
- fyzickým osobám,
- právnickým osobám.
■ Datové schránky.
■ Doručování veřejnou vyhláškou.
■ Doručování v řízení se zástupcem a opatrovníkem.
■ Doručování orgánům veřejné moci.
■ Seznámení s doručováním podle jiných procesních předpisů:
- daňový řád,
- občanský soudní řád.
■ Příklady nesprávně doručovaných zásilek – reklamační proces u držitele
poštovní licence.
■ Judikatura Nejvyššího správního soudu na úseku doručování písemností
a oznamování rozhodnutí.
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KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ
19013 v. s.
Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová
Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti v oblasti
rozvoje osobnosti.
Termín: čtvrtek 7. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-221/2017, AK/VE-122/2017
Program:
Cílem je poznat mechanismus vzniku konfliktů, získat návod, jak překonat neefektivní
stereotypy v jednání, seznámit se s doporučeními, jak efektivně ovlivňovat druhé právě
v konfliktních situacích a procvičit si některé osvědčené postupy.

 Co je to konflikt?
 Vznik, příčiny a důsledky konfliktu.
 Typologie konfliktů.
 Autodiagnostika stylů řešení konfliktů.
 Strategie řešení konfliktů.
 Komunikace při konfliktech.
 Vyjednávání.
 Praktická cvičení.
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ZÁKON O OBCÍCH
19012 v. s.
Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová
Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace
– veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.
Termín: čtvrtek 7. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 790 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Program:
Ptáte se, co je obec? Kde se vůbec vzala územní samospráva reprezentovaná zastupiteli? Je
samosprávná moc odvozená od státu nebo stát odvozuje svoji moc od ní?
Mnoho těchto otázek a jim podobných si zodpovíme na semináři. Zařadíme územní
samosprávu do systému veřejné správy, vysvětlíme si, jak jaké postavení má obec z právního
hlediska, jaké působnosti vykonává a jaké dopady to má do fungování obce. Vyčleníme orgány
obce teoreticky i prakticky. V závěru si osvětlíme rozdíl mezi dozorem a kontrolou
a vysvětlíme si jejich limity.
Cílem semináře je poskytnout komplexní pohled na obec. Zahrnuje nejen rovinu teoretickou
z pohledu práva, ale i praktické návody a zkušenosti. Obsah semináře je obohacen související
judikaturou českých soudů.
Osnova:
• Kde se vzala veřejná správa?
Soukromá správa vs. veřejná správa.
Zařazení územní samosprávy v systému veřejné správy.
Ústavněprávní východiska územní samosprávy.
• Postavení obce v systému veřejné správy.
Smíšený model.
Obec po právní stránce.
Působnost obce.
• Orgány obce.
Zastupitelstvo.
Rada.
Starosta.
Městský úřad.
Zvláštní orgány obce.
• Dozor a kontrola.
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NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
(zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti
+ digitalizace)
19024 v. s.
Přednáší: Petra Shonová, DiS.
Ministerstvo dopravy ČR, odbor agend řidičů. Provádí poradenskou a konzultační
činnost v oblasti řidičských oprávnění, řidičských průkazů a vzdělávání řidičů. Dále se
podílí na tvorbě legislativních předpisů, usměrnění a metodik MD souvisejících
s dopravou.
Termín: úterý 26. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 790 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-124/2017, AK/VE-70/2017
Program:
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
- řidičské oprávnění, řidičský průkaz.
 Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek.
 Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel včetně dopravně
psychologického vyšetření.
 Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel.
 Řidičské oprávnění - udělení,
- rozšíření,
- pozastavení,
- pozbytí,
- odnětí.
 Řidičský průkaz.
 Mezinárodní řidičský průkaz.
 Řidičské průkazy vydané členskými státy.
 Řidičské průkazy vydané cizími státy.
 Poznatky a příklady z praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností.

www.profesim.cz
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ČEŠTINA NENÍ DŘINA PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY
19025 v. s.
Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během
doktorského studia se zabývala češtinou, především na morfologií českého jazyka
a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů
a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.
Termín: úterý 26. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-74/2017, AK/VE-47/2017
Program:
 Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla
českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje.
 Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele a nejčastější
prohřešky proti spisovné normě.
 Čeština v úřední korespondenci: dovednosti stylizovat úřední písemnosti
a e-maily, zásady pro psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel
a číslic.
 Grafické prostředky: písmo, členění textu, označování částí textu, tvorba
tabulky.
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ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH –
nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
19033 v. s.
Přednáší: Ing. Marie Boehmová
Zkušená dlouholetá odbornice v problematice odpadů a obalů.
Termín: úterý 26. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1 650 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-133/2017, AK/VE-76/2017
Program:
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění
zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem.
Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti
původců a povinnosti provozovatelů zařízení při nakládání s odpady (nejčastější
správní delikty, zkušenosti z praxe). Nové povinnosti při nakládání s autovraky,
elektroodpady, zpětný odběr pneumatik. Evidence a plnění ohlašovací povinnosti. Nové
vyhlášky v oblasti nakládání s odpady (podstatné změny vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady). Sankční řízení. Přestupkové řízení. Diskuse.
Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Právní předpisy pro
nakládání s obaly – (současně platná legislativa). Povinnosti výrobců, dovozců
a distributorů. Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů
a jak zajistit plnění těchto povinností. Na koho se vztahuje povinnost podat návrh na
zápis do seznamu osob. Evidence obalů, ohlašovací povinnost. Sankční řízení – přísnější
postihy správních deliktů. Diskuse.
Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové
hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového
hospodářství.
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ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
19020 v. s.
Přednáší: Mgr. Jiří Moskala, MPA
Tajemník městského úřadu, odborník na danou problematiku.
Termín: 19. února 2019 PŘEŘAZENO NA úterý 25. června 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Ostrava-Zábřeh, AKORD & POKLAD, náměstí SNP 1, salonek
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-277/2017, AK/VE-149/2017
Program:
Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se
k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon o obcích
a zákon o úřednících.
Co bychom měli znát o úřadu, jako o organizaci kde pracujeme? Vnitřní členění
úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní předpisy úřadu
vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci – úřadu. Vnitrofiremní kultura.
Na co se zaměřit ve svých osobních personálních materiálech? Předávací protokoly.
Pracovní smlouva. Platový výměr a další.
Pracujeme s lidmi - co bychom měli vědět o lidech? Osobnost, temperament,
charakter. Motivace a motivy chování.
Pracujeme v týmu, co o něm vědět? Pracovní tým, konflikty a stres.
Často ve své práci komunikujeme. Co bychom měli vědět o komunikaci?
Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění vedení
rozhovoru. Vztah s veřejností, vlastní image úředníka.
Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka? Jaké jsou nutné předpoklady pro
výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní výkon. Jak poznávat sám sebe,
jak a proč se motivovat. Základní chyby v řízení pracovního času a nutnost jeho
plánování. Volný čas a relaxace.
www.profesim.cz
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ZÁTĚŽ A STRES -

jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření
19021 v. s.
Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal
Psycholog, lektor osobního rozvoje, jedná se o erudovaného lektora, který má
dlouhodobé zkušenosti s přípravou osob vysílaných do krizových oblastí, terapeutickou
prací s osobami v režimu zvýšené zátěže a zejména přednáškami zaměřenými do
oblasti prevence proti škodlivému stresu. V současné době pracuje na Oddělení klinické
psychologie ve Vojenské nemocnici v Olomouci.
Termín: úterý 19. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Ostrava-Zábřeh, AKORD & POKLAD, náměstí SNP 1, salonek
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-108/2017, AK/VE-62/2017
Program:
Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců veřejné správy a dalších osob
a preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu vyhoření.
Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností cílové skupiny. Je
v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik tzv. civilizačních chorob,
které spočívají zejména v enormní psychické zátěži kladené na lidský organismus
v důsledku pracovního procesu.
Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít
i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
5. kognitivní cíl: pochopení probíraných pojmů, vztahů mezi nimi;
6. afektivní cíl: nácvik praktických psychorelaxačních technik.
ZÁTĚŽ A STRES – úvod do problematiky, definování stresorů. Součástí je anatomie
zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny a faktory vzniku zátěže,
prevence civilizačních chorob. Seminář je veden tréninkovou formou a je koncipován
na získání dovedností a návyků vedoucích k eliminaci negativního stresu. Podstatnou
součástí programu je nácvik psychorelaxačních technik. Doplňkový prvek
programu tvoří rovněž dotazníky zaměřené na zjištění individuální úrovně stresu
a syndromu vyhoření.
Výstupem semináře je orientace v dané problematice a získání praktických
dovedností, které může účastník použít nejen v praxi, ale i v osobním životě.
www.profesim.cz
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GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
19022 v. s.
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová
Právník specializující se na problematiku GDPR a ochrany osobních údajů, zákona
o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona, správního řádu,
přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové
činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: středa 20. února 2019, 9.00–cca 14.00 h
Místo: Zlín, Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, salonek
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-708/2017, AK/VE-365/2017
Program:
 Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní,
- evropské, - národní úrovni.
 GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní
úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních
údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení
nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektu údajů,
zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů.
 Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím.
 Právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat
informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona
a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem
informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových
informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na
informace – důvody pro neposkytnutí informace.
 Vyřizování žádostí o poskytnutí informace: - žadatel a způsob podání žádosti;
- náležitosti žádosti; - vady žádosti a způsoby jejich odstranění; - lhůty pro vyřízení
žádosti; - jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti; - opakované žádosti.
 Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
 Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací.
www.profesim.cz
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OBSLUHA A MANIPULACE
S TLAKOVÝMI NÁDOBAMI K DOPRAVĚ PLYNŮ

Přednáší: Zdeněk Zapletal
Revizní technik. Provádí školení a revize na základě osvědčení a oprávnění vydaného
Technickou inspekcí České republiky, organizace státního odborného dozoru – revize
a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, tlakové nádoby s nejvyšším pracovním
přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než
1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B). Má několikaleté zkušenosti.
Termín a místo: na základě telefonické domluvy, tel.: 603 717 305
Program:
Zákon č. 262/2006 Sb., § 101-108 – základní povinnosti zaměstnavatele
a zaměstnanců, vyhledávání a vyhodnocování bezpečnostních rizik z hlediska působení
tlaku.
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru.
ČSN 078304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů-provozní pravidla.
ČSN 078305 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů-technická pravidla.
Vyhláška ČUBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení.
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
Vyhláška ČÚBP č. 18/79 Sb. + související Vyhláška č. 551/1990 Sb. + Vyhláška
č. 118/2003 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb., - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení.

Na závěr předán certifikát o absolvování semináře v oboru tlakových zařízení.
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TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

Přednáší: Zdeněk Zapletal
Revizní technik. Provádí školení a revize na základě osvědčení a oprávnění vydaného
Technickou inspekcí České republiky, organizace státního odborného dozoru – revize
a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, tlakové nádoby s nejvyšším pracovním
přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než
1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B). Má několikaleté zkušenosti.
Termín a místo: na základě telefonické domluvy, tel.: 603 717 305
Program:
Zákon č. 262/2006 Sb., § 101-108 - základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců,
vyhledávání a vyhodnocování bezpečnostních rizik z hlediska působení tlaku.
ČSN 69 0012 - provozní požadavky TNS + praktický zácvik.
ČSN 69 0010 - technická pravidla TNS
část 2.1 - Kategorizace nádob.
5.1 - Konstrukce a základní požadavky.
5.2 - Výstroj tlakových nádob.
7.1 - Zkoušení a dokumentace.
7.1 - Pasport.
9.1 - Konzervace a nátěry tlakových nádob.
ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení.
Vyhláška ČÚBP č. 18/79 Sb. + související Vyhláška č. 551/1990 Sb. + Vyhláška
č. 118/2003 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb. - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení.
Vyhláška ČÚBP č. 91/93 Sb. - Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Na závěr předán certifikát o absolvování semináře v oboru tlakových zařízení.

www.profesim.cz

36

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ:
Název semináře:………………………………………………………………………………………..…v. s.……............................................
Účastník - jméno, příjmení, titul: (u akreditovaných seminářů datum a místo narození
+ pracovní zařazení – úředník, vedoucí úředník, vedoucí úřadu, ostatní)

1………………………………………………………..……………………………………………………………………...…………………..........................
2………………………………………………………..……………………………………………………………………...…………………..........................
Název organizace:………………………………………………………………………………………...………………...........………................
Ulice, obec, PSČ:……………………………………………………………………………………………...……………………………..............…
IČ:……………………………………………………….…………DIČ:…………………………...……………………………………………...................
Tel.:………………………………………………………………E-mail:…………………...…………………………………………….……………....
Seminář uhradím:

bankovním převodem

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ:
Název semináře:………………………………………………………………………………………..…v. s.……............................................
Účastník - jméno, příjmení, titul: (u akreditovaných seminářů datum a místo narození
+ pracovní zařazení – úředník, vedoucí úředník, vedoucí úřadu, ostatní)

1………………………………………………………..……………………………………………………………………...…………………..........................
2………………………………………………………..……………………………………………………………………...…………………..........................
Název organizace:………………………………………………………………………………………...………………...........………................
Ulice, obec, PSČ:……………………………………………………………………………………………...……………………………..............…
IČ:……………………………………………………….…………DIČ:…………………………...……………………………………………...................
Tel.:………………………………………………………………E-mail:…………………...…………………………………………….……………....
Seminář uhradím:

bankovním převodem
www.profesim.cz
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihlášení na seminář:
1. on-line přihláškou na www.profesim.cz;
2. e-mailem na kurzy@profesim.cz (vypište - název semináře, v. s.,...);
3. telefonicky: 603 717 305.
Úhrada semináře:
Bankovním převodem na číslo účtu 115-3875290227/0100 (na základě Vaší přihlášky
Vám zašleme na e-mail zálohovou fakturu).
Obchodní podmínky:
 Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením
účastníka(ů) na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním
semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě.
 Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí
přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním
obdržíte u prezence v den konání semináře.
 Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději
2 pracovní dny před seminářem na číslo účtu pořadatele 115-3875290227/0100.
 Pořadatel není plátce DPH.
 Prezence začíná v 8.30 h.
 Součástí většiny seminářů jsou studijní materiály zpracované lektorem a každý
účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.
 Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních
důvodů vyhrazeno.
 Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse.
 Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit
semináře, má možnost: a) vyslat za sebe náhradníka, b) vybrat si náhradní seminář
v průběhu roku, c) jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním,
vrátíme kurzovné zpět na daný účet.
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