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OSTRAVA
Novinka

BYTOVÁ OBLAST
Právo nemovitostí - vybrané problémy praxe
Právní úprava nemovitých věcí a právních poměrů s nimi souvisejících se vyskytuje napříč právním řádem, ať již jde o právo soukromé či právo veřejné. Každý,
kdo přichází do styku s problematikou nemovitostí, při jejich správě či jiných
dispozicích s nimi, by měl být vybaven hlubšími znalostmi nového pojetí věci
nemovité, důsledků návratu superficiální zásady, rozšířené úpravy věcných práv,
zejména věcných práv k věci cizí, včetně rozsáhlých změn v užívacích vztazích,
jako je nájem a pacht. Bez takových znalostí může u adresátů práva docházet
k fatálním chybám, či jiným negativním důsledkům, a to zejména mají-li povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Obsah semináře:
• Co je nemovitou věcí? Věc nemovitá hmotná a nehmotná.
• Co je stavbou ve smyslu občanskoprávním? Kdy je stavba samostatná věc
a kdy pouhá součást pozemku?
• Čí je stavba na cizím pozemku? Co když je stavba na více pozemcích?
• Co to je dočasná stavba? Co to je právo stavby a jak ho efektivně využít?
• Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací po první novelizaci
občanského zákoníku.
• Služebnosti a reálná břemena. Jejich nabývání, obsah a zánik.
• Vybrané problémy spoluvlastnictví nemovité věci.
• Vybrané problémy nájmu a pachtu nemovitých věcí.
Seminář je určen: Pracovníkům zodpovědným za správu nemovitého majetku a
dispozici s ním. Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají
ve své praxi. Vhodné pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele
nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.
Kdy: čtvrtek 12. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Adam ZÍTEK, Ph.D.,
advokát, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku
na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo
hmotné - závazkové právo
Cena: 1.800,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

4

www.tsmvyskov.cz

Ostrava - Olomouc září - říjen 2017

Aktuální změny v právních předpisech
při správě a provozu domu
• Služby závazně „upravené“ a „neupravené“ právními předpisy – klasifikace, charakteristika, logistika
• Stručný přehled právních předpisů ke službám spojeným s bydlením,
aktuální platné změny a odlišnosti pro rok 2018
• Měření resp. indikace tepla k vytápění - nově - Metodologie měření
tepla v teorii a v praxi (mezinárodní standard, česká právní úprava, praktické zkušenosti) – „vyúčtování“ a „rozúčtování“ (+ finanční vypořádání).
Ilustrativní příklady výpočtu individuálních úhrad v praxi - unikátně.
Výpočtová metoda – iterační princip spolu s hodnotami parametrů
pro výpočet tolerančních mezí úhrad a možnosti regulace rozptýlenosti
úhrad
• Centrálně poskytovaná teplá voda – metodika stanovení úhrad,
možnosti místního ujednání odlišit se od obecně závazných pravidel,
sankce SEI
• Poskytování studené vody a ostatní služby v domě – zásady, parametry a úhrady
• Ekonomické hodnocení užití služeb - volba metody oceňování služeb
s ohledem na odbornost, kontrolovatelnost a požadavek spravedlnosti při
stanovení individuálních úhrad; teorie a praxe, názory pro a proti
• Diskuze zaměřená na konzultace problémů
Doprovodný metodický text - 30 stran „Stanovení individuálních úhrad
za služby spojené s bydlením – metodika a zkušenosti s praktickým uplatňováním
v uplynulém zúčtovacím období“.
Kdy: středa 25. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Jiří SKUHRA, CSc.,
lektor a konzultant,
autor odborných textů z oblasti správy budov
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-302/2015.
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Novinka

CELNÍ OBLAST
Původ zboží 2018 pro dovoz, vývoz zboží,
uplatnění preference na cle a u statistiky Intrastat CZ
• Původ zboží a význam uvádění údajů o původu zboží v zahraničním obchodu EU, intrakomunitárním obchodu EU i vnitrostátním obchodu ČR
a vzájemné souvislosti
• Preferenční a nepreferenční původ zboží
• Preferenční původ zboží v zahraničním obchodu EU – možnost snížení cla,
DPH.
• Způsoby prokazování původu zboží v zahraničním obchodu EU.
• Certifikáty o původu zboží.
• Prohlášení o původu zboží.
• Osvědčení o původu zboží.
• Informace o původu zboží.
• Systém registrovaných vývozců (REX)
• Přehled preferenčních mezinárodních dohod s účastí EU
• Specifika preferenční úmluvy EU s Korejskou republikou
• Původní a nepůvodní materiál
• Minimální operace opracování
• Dostatečné a nedostatečné opracování zboží
• Metodika a postup při určování původu zboží při výrobě z původních
materiálů.
• Metodika a postup při určování původu zboží při výrobě z nepůvodních
materiálů.
• Původ zboží v praxi – dovoz, vývoz, statistika Intrastat CZ
• Odpovědnost za správnost údajů o původu zboží, správní delikty, sankce
Kdy: úterý 12. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:30 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Pavel MATOUŠEK,
Celní jednatelství
Cena: 1.800,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
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Zahraniční obchod se zbožím a službami
z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu
se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením
na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací, poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí
a poskytování služeb těmito osobami se zaměřením na uplatňování DPH.
Cílem semináře je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH
a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží
v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH, prezentace klíčových aspektů
problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.
Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických
a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat
základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
Obsah semináře:
Zboží
Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.
Definice mimounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.
Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: dodání
zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží,
bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování
dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH, dodání zboží do
jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku)
– místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH, dodání zboží
do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH
– místo zdanitelného plnění, daňové doklady, pořizování zboží z jiné členské
země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat
daň, dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů, konsignační
sklady, praktické příklady obchodních operací. Definice mimounijního obchodu
se zbožím a základních pravidel jeho provádění. Problematika DPH a celních
předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím. Uplatňování DPH při
dovozu a vývozu zboží. Praktické příklady obchodních operací.
Služby
Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy
o DPH. Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa
zdanitelného plnění, daňové doklady. Poskytování služeb do třetích zemí
– definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady. Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice
místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat
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DPH. Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění,
daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH. Praktické příklady
poskytování různých typů služeb.
Kdy: čtvrtek 5. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Marek REINOHA,
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován
jako lektor tématu INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní
komorou (ICC)

Novinka

Cena: 1.900,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)

Dodací podmínky Incoterms
a jejich dopad na celní hodnotu, CLO a DPH
a jejich vykazování ve statistice Intrastat CZ,
možnost ovlivnit finanční zatížení
v zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU
Obsah semináře:
• Struktura obecné obchodní smlouvy
• Speciální obsah určitých článků smlouvy v souvislosti s celní problematikou
u zahraničně obchodních operací a statistikou zahraničního obchodu
• Speciální obsah určitých článků smlouvy v souvislosti s problematikou
původu zboží
• Speciální obsah určitých článků smlouvy v souvislosti s problematikou
zboží dvojího užití
• Speciální obsah určitých článků smlouvy v souvislosti s problematikou
statistiky Intrastat CZ u intrakomunitárních obchodních operací
• Dodací podmínky Incoterms – součást obchodní smlouvy
• Dodací podmínky Incoterms – význam a vývoj
• Správné úplné uvádění dodacích podmínek
• Právní závaznost dodacích podmínek
• Druhy dodacích podmínek Incoterms 2010 a jejich členění, používané
zkratky a jejich užití při různých druzích dopravy nebo v rámci dopravy
kombinované
• Obsah jednotlivých dodacích podmínek Incoterms 2010 (místo dodání,
uzavírání přepravní smlouvy, celní doklady, dopravní náklady, odpovědnost
za rizika, pojištění, manipulace se zbožím, informační a důkazní povinnost,
placení cla, vykládka).
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Dodací
Dodací
Dodací
Dodací

podmínky
podmínky
podmínky
podmínky

a
a
a
a

celní hodnota
clo
DPH v dovozu (základ daně, daň)
statistika Intrastat CZ

Kdy: čtvrtek 19. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Pavel MATOUŠEK,
Celní jednatelství
Cena: 1.800,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)

Online přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz

Aktuální nabídku naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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EKONOMICKÁ OBLAST
(daně, účetnictví, podniková ekonomika)
Učetní a daňové doklady aktuálně
Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují s vydanými i přijatými
účetními a daňovými doklady.
Obsah semináře: Náležitosti externích dokladů. Náležitosti účetních dokladů
dle zákona o účetnictví – vysvětlení pojmů. Náležitosti daňových dokladů
dle zákona o DPH, zajištění zákonných podmínek dokladu, forma a uchovávání
daňových dokladů. Vysvětlení pojmů a použití jednotlivých druhů daňových
dokladů: běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, opravný daňový
doklad, daňový doklad k přijaté platbě, zvláštní daňové doklady - doklad
o použití, splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad. Daňové
doklady při fakturaci mezi tuzemskými subjekty, ve vztahu k EU a třetím
zemím. Aktuality k datu konání semináře. Dotazy, diskuse.
Kdy: úterý 10. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Jana BĚLOCHOVÁ,
účetní a daňová poradkyně
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-149/2006.

Technické zhodnocení investičního majetku,
opravy, pořizování a reprodukce majetku
dle účetních a daňových předpisů včetně jeho
zatřiďování a odpisování v roce 2017
Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční
majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební
a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace). Opravy
a udržovací práce, NOZ.
Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin. Sociální stavby,
rozčlenění DPH dle sazeb základní (21%) a snížené (15%) popř. druhé snížené
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sazby 10%. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo
do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky). Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek
financování reprodukce majetku.
Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého)
dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní). Základní
rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci
ve stavbě). Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice
a udržovací práce, vazba na účetní předpisy. Autorská a průmyslová práva
z hlediska majetku. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku. Vazba
na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce. Správní
a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb.
Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ.
Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci. Provozní náklady,
vstupní cena majetku, druh ceny. Zatřiďování a odpisování majetku u obcí
a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA,
HS/CN, KN). Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013
Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014 Sb. Zák. č. 593/1992
Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách
a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Zákon č. 235/2004
Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e). Zák.
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o
účetnictví. Přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona o DPH. Výměr MF
č. 01/2015. Diskuse, dotazy.
Kdy: čtvrtek 26. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Jiří BLAŽEK,
specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-154/2003.

On-line přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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OBCE, MĚSTA, MAGISTRÁTY, KRAJE
Podatelna od A do Z v praxi
Seminář je určen pro pracovníky obecní a krajské samosprávy, kteří pracují
na úseku pojmově zpravidla označovaném „vnitřní věci“ a zajišťují příjem, výdej,
evidenci a oběh podání a dokumentů v režimu podatelny.
Výklad bude nejprve zaměřen na přehled právní úpravy související s agendou podatelny obecních a krajských úřadů. Výklad bude věnován souvisejícím ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zejména
na příslušná ustanovení Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 646/2004 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. Ve shora
uvedeném se bude výklad soustřeďovat na problematiku přijímání dokumentů,
evidence dokumentů, rozdělování a oběh dokumentů v rámci příslušného
úřadu. Výklad bude také zaměřen na praktické zkušenosti v agendě podatelny z různých typů úřadů, a to zejména s ohledem na jejich velikost a rozsah agendy. Celým výkladem se bude prolínat provázanost agendy podatelny
na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Výklad
bude také věnován právním odlišnostem agendy podatelny a elektronické podatelny. Důraz bude kladen na příslušné právní předpisy upravující elektronickou podatelnu, a to zejména: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Vlády ČR č. 495/2004
Sb., o elektronických podatelnách; Vyhláška Ministerstva informatiky ČR č.
496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, ve znění pozdějších předpisů.
Výklad bude též obsahovat některé způsoby vnitřní právní úpravy obecních
a krajských úřadů agendy podatelny. V této části bude kladen důraz především
na praktické otázky agendy podatelny.
Účastníci semináře získají komplexní přehled o právní úpravě, přijímání,
evidenci, rozdělování a oběhu dokumentů v režimu agendy podatelny, a to
v odlišnostech podatelny a elektronické podatelny se zaměřením na jednotlivá
specifika.
Diskuse.
Kdy: úterý 26. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Michal BORTEL,
advokát, specialista na obce a kraje
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Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)

Novinka

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-319/2008.

Místní poplatky od A - Z
(včetně zajištění výkonu správy správce poplatku)
Program semináře:
• Aktuální záležitosti v oblasti místních poplatků.
• Souhrn změn od 1. 1. 2014 až po poslední novelu z roku 2017 v právní
úpravě daňového řádu a zákona o místních poplatcích (výklad bude veden
ve formě komentovaného znění a bude zpracován do písemného materiálu
k semináři).
• Jednotlivé místní poplatky zejména formou otázek a odpovědí
• Otázka nutnosti změn v OZV po novele zákona o místních poplatcích v
roce 2017.
• Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení.
• Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.
Součástí semináře je materiál k souhrnu změn v daňovém řádu a zákonu o
místních poplatcích v roce 2014, 2015, 2016 až po poslední novely v roce 2017.
Seminář je určen pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí
výkon správy místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování
obecně závazných vyhlášek. Jeho osnova je zaměřena na základě požadavku
obcí i na jednotlivá ustanovení zákona o místních poplatcích a na postupy
správce poplatku v souvislosti s jeho výkonem správy podle zákona o místních
poplatcích a daňového řádu.
Obsah semináře je rozšířen o výčet změn, které byly provedeny v daňovém
řádu a v zákoně o místních poplatcích v roce 2014, 2015, 2016 a v neposlední
řadě v roce 2017.
Kdy: úterý 3. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ,
specialistka s dlouholetou praxí
Cena: 1.850,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál - ÚZ Daňový řád)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-214/2003.
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Katastr nemovitostí
- změny nebo opravy údajů katastru nemovitostí
1. Přehled platných předpisů
2. Více o novele katastrální vyhlášky
• novela v otázkách právních informací
• novela v otázkách technických informací
3. Změny údajů katastru - upozornění na problémy se změnami
• druhy pozemků a způsoby využití
• změny u pozemků, na kterých se nachází účelové komunikace
• obvody staveb x zastavěný pozemek dle katastrálního zákona a stavebního
zákona
4. Opravy údajů katastru nemovitostí - upozornění na opravy hranic
• upozornění na námitkové řízení při obnově katastrálního operátu
• upozornění na hranice vymezeného rozsahu věcného břemene
5. Změny nebo opravy údajů katastru po zápisu provedeném dle listin
předložených k zápisu ke vkladu, záznamu, zápisu poznámkou
• kdy je možný postup změnou zápisu
• kdy je možný postup opravou zápisu
• kdy je vhodné využít zápisu příslušné poznámky
6. Rozdíl mezi změnou prohlášení ve smyslu ust. § 1169 občanského zákoníku
a odstraněním vady prohlášení po zápisu prohlášení o rozdělení práva
k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Úplné znění prohlášení.
7. Které údaje katastru nemovitostí je možné měnit z úřední povinnosti
• další prvky polohopisu
• mapové značky
• vality bodů, případně kódu způsobu určení výměry
• změny ve věci údajů katastru, které nejsou obsahem katastru nemovitostí
podle platných právních předpisů
8. Diskuse - aktuální poznatky ze správy katastru
Kdy: úterý 3. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Naděžda VITULOVÁ,
emeritní dlouholetá pracovnice resortu ČUZK Katastrálního
pracoviště Brno-město
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-222/2003.
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Záznamy a písemnosti
z kontroly příspěvkových organizací
I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
Přípravná fáze – oznámení o zahájení kontroly.
V průběhu kontroly – pověření k vykonání kontroly, podjatost, žádost o informace, zajištění dokladů, sdělení o zahájení správního řízení, záznam o zjištěných
rozdílech majetku.
Protokol o výsledku kontroly provedené na místě – náležitosti, námitky, dodatky k protokolu.
Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle aktuálního stavu legislativy)
Směrnice pro provádění vnitřní kontroly.
Schvalování příjmů a výdajů.
Záznam o provedení následné vnitřní kontroly.
IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze
– náplň)
Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro
kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý
účastník kurzu obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro
provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD.
Předběžné dotazy můžete zasílat na petr-sikora@centrum.cz.
Kdy: úterý 10. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Petr SIKORA,
vedoucí oddělení kontroly magistrátu statutárního města
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál + CD)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-103/2011.
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Administrace smluv
Vyhotovení nejrůznějších typů smluv, jejich anonymizace s důrazem na ochranu
osobních údajů v soukromoprávních vztazích či znečitelnění pro účely zveřejnění
v registru smluv klade vysoké nároky na administrátory, kteří nemají právní
vzdělání, a přesto mají vytvořit podmínky pro dosažení cíle smluvního vztahu
při nejvyšším možném zajištění právní jistoty zúčastněných stran. Vzhledem
k nepřebernému množství typů smluv se především zaměříme na smlouvy týkající se převodu nebo přechodu práv k nemovitým věcem. Naučíme se jak vaše
požadavky právně správně ujednat a omezit případná rizika vašeho smluvního
vztahu. Také zkontrolujeme vaše vypracované smlouvy.
Určeno pro administrátory smluv a zájemce o smluvní právo.
Program semináře:
1. Smluvní právo - zásady, obecná ujednání, obsah-forma-účinky smluv
2. Co vždy ujednat - Kupní smlouva pro převod pozemku, Kupní smlouva
pro převod stavby, Kupní smlouva pro převod bytové jednotky, Kupní smlouva
pro převod družstevního bytu (družstevních práv), Smlouva o smlouvě budoucí
kupní týkající se nemovité věci, Nájemní smlouva – nájem bytu, Nájemní smlouva
– nájem prostor pro podnikatelskou činnost, Smlouva o zřízení zástavního práva
k nemovité věci, Darovací smlouva pro převod pozemku, Darovací smlouva pro
převod stavby, Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty, Smlouva
o zřízení předkupního práva k nemovité věci (popř. smlouvy týkající se převodu
nebo přechodu práv k věcem movitým – kupní, darovací, nájemní)
3. Rozbor vypracovaných smluv účastníků
4. Diskuze k vybraným problémovým ujednáním
Kdy: úterý 17. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:30 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Blanka HANZELOVÁ,
specialistka
Cena: 1.800,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

Správa a údržba pozemních komunikací,
zimní údržba
Obsah semináře: Přehled platných předpisů. Vlastnictví a správa jednotlivých
kategorií pozemních komunikací. Práva a povinnosti vlastníka pozemní komunikace. Postavení vlastníka komunikace ve správním řízení. Péče vlastníka
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komunikace o komunikace v jeho vlastnictví. Evidence pozemních komunikací, jejich prohlídky. Vymezení pojmu zimní údržba komunikací. Plán zimní
údržby komunikací. Technologie zimní údržby. Lhůty pro zabezpečení sjízdnosti
a schůdnosti komunikací. Odpovědnost vlastníků komunikace za škody. Pasport
komunikací. Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 24. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ,
Magistrát města Brna, odbor dopravy
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-461/2013.

Vedení správních řízení ve věci dopravních
přestupků, námitková řízení týkající se dosažení
12 bodů v bodovém hodnocení řidiče
Aplikace správního řádu a problematiky dopravních přestupků (příp.
námitkových řízení). Aplikace zákona o přestupcích a zákona o silničním provozu
ve vazbě na výše uvedenou problematiku.
Nejčastější chyby ve správních řízeních o přestupcích v dopravě.
Správní řízení ve věci dopravních přestupků ve světle rozhodovací praxe NSS.
Požadavky na správní rozhodnutí o přestupcích v dopravě (případně na rozhodnutí o námitkách).
Nejefektivnější přístupy a postupy při ústním projednání dopravních přestupků.
Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 31. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Jana CÍCHOVÁ, LL.M.,
vedoucí oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-88/2016.
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PERSONÁLNÍ OBLAST
Pracovněprávní dokumentace
a aktuální soudní judikatura
Co mít upraveno v pracovní smlouvě a naopak co mít upraveno ve vnitřním
předpisu a v pracovním řádu?
Jak správně a bezchybně sepsat:
• Pracovní smlouvu výhodně pro zaměstnavatele či zaměstnance
• „Výtky“ za porušení tzv. pracovní kázně a výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
• Výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru
• Dohoda na rozvázání pracovního poměru
• Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
• Dohoda o provedení práce
• Dohoda o pracovní činnosti
• Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (tzv. hmotná
odpovědnost)
• Dohoda za ztrátu svěřených věcí a písemné potvrzení
• Povinnost informovat zaměstnance podle § 37 zákoníku práce
Aktuální soudní judikatura a problémy z praxe.
Seminář je určen pro začátečníky i pokročilé.
Kdy: čtvrtek 7. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA,
advokátka, členka redakční rady časopisu Ad Rem, členka
Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte
se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka
Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno,
spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.
JUDr. Adam VALÍČEK, MBA,
advokát, člen redakční rady časopisu Ad Rem, člen Kolegia
expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů,
autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů
pro Wolters Kluwer, a. s.
Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál
+ ÚZ Zákoník práce)
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Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů,
hodnocení uchazečů
Plánování lidských zdrojů - definování potřeb organizace, spolupráce vedoucích zaměstnanců a personalistů.
Popis pracovního místa - požadavky na uchazeče.
Získávání uchazečů - personální marketing, personální agentury, inzerce,
vlastní zdroje, intranet. Analýza získaných životopisů - telefonická, elektronická
komunikace s uchazečem, odmítnutí, pozvání na pohovor.
Příprava na pohovor - spolupráce vedoucích zaměstnanců a personalistů,
struktura pohovoru, vhodné a nevhodné otázky.
Průběh pohovoru - řízený rozhovor, role účastníků pohovoru, verbální a neverbální komunikace, naslouchání, komunikace s „nespolupracujícím“ uchazečem.
Psychodiagnostika.
Vyhodnocení uchazečů - protokol z výběrového řízení.
Komunikace s uchazeči - další postup před nástupem, odmítnutí uchazečů.
Nástup a adaptace nového zaměstnance - formální i neformální vedení.
Diskuse, dotazy.
Kdy: středa 20. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Dagmar HOŠKOVÁ,
bohaté praktické zkušenosti s personálními procesy,
dlouholetá vedoucí personálního oddělení NBÚ Praha
Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)

Novinka

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů
25. 5. 2018 je přelomové datum v ochraně osobních údajů jednotlivců
- v tento den totiž nabývá účinnosti Nařízení EU 2016/679 (General Data
Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které
vzhledem ke stávajícímu zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
výrazně mění situaci – jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, a proto zavádí řadu
nových, přísnějších povinností, jejichž nesplnění sankcionuje skutečně vysokými
finančními pokutami.
Tento seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají nebo hodlají zpracovávat osobní údaje třetích osob - ať už v rámci firmy, veřejné instituce nebo jako
www.tsmvyskov.cz
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jednotlivci, kteří zacházejí s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů
či dodavatelů - a chtějí být předem připraveni, aby pak nebyli překvapeni.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled o dané problematice a formou praktických příkladů usnadnit řádné plnění povinností
dle tohoto nařízení.
Obsah semináře:
• Právní stav na poli ochrany osobních údajů – dosavadní zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, versus nové Nařízení EU
2016/679 (GDPR) + Směrnice 2016/680. Důvody pro přijetí, aplikovatelnost v právním řádu ČR.
• Co je GDPR a co upravuje – co je považováno za osobní údaj fyzické osoby, zvláštní kategorie osobních údajů, pojem zpracování osobních údajů.
• Správce, zpracovatel, subjekt osobních údajů a jejich povinnosti a práva.
• Principy GDPR.
• Každé zpracování osobních údajů musí mít právní základ. Souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů, jeho udělení a odvolání. Zpracování
osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů.
• Jaká práva dává GDPR občanům = subjektům osobních údajů. Právo
na výmaz osobních údajů.
• Jaké povinnosti GDPR ukládá institucím a firmám. Povinnost informovat
občany o zpracování jejich osobních údajů, mít schválené postupy uchování a mazání osobních údajů a náležitého zabezpečení osobních údajů,
povinnost hlášení incidentů, posuzování vlivu na ochranu údajů.
• Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), jeho postavení a úkoly –
kdy musí být povinně jmenován (mj. u orgánů veřejné moci vyjma soudů).
• Dohled nad plněním povinností dle GDPR – Úřad pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ) a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB).
Jednotná výše sankcí v rámci celé EU.
Kdy: čtvrtek 21. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Darina KOCOVÁ,
specialistka
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
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Právní minimum pro personalisty
- včetně tzv. koncepční novely zákoníku práce
Kurz je zaměřen na základní seznámení se zákoníkem práce. Jeho cílem je
poskytnout posluchačům přehled zákoníku práce nejen z pohledu teorie,
ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad
personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je i pro začínající personalisty.
Čím se na semináři budeme zabývat?
I. blok
• Základní právní předpisy.
• Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce.
• Novela zákoníku práce – rámcové seznámení se změnami.
• Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (práce s osobními údaji; jaké
údaje zaměstnavatelé smějí/nesmějí požadovat; časté problémy v praxi
– informace o těhotenství, výpisy z rejstříku trestů, kopie občanských
průkazů apod.), osobní spis zaměstnance.
II. blok
• Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Pojem nelegální práce, práce
na zkoušku. Základní informace týkající dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
• Pracovní poměr. Postup před vznikem pracovního poměru.
• Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné
a možné náležitosti pracovní smlouvy.
• Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní
smlouvy a co nikoliv.
• Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: nejčastější problémy/chyby
při uzavírání pracovní smlouvy, forma pracovní smlouvy, doba určitá/
doba neurčitá (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků“),
zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi, odměňování
zaměstnance (minimální, zaručená mzda, rozdíl mezi mzdou a platem,
výplata mzdy, sjednání/stanovení mzdy), konkurenční doložka, apod.
• Dovolená. Druhy dovolené, jak čerpat, základní chyby v praxi. Lze dovolenou převádět?
III. blok
• Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Tzv. hmotná
odpovědnost zaměstnance. Základní informace týkající se pracovních
úrazů. Pracovní úrazy – základní pojmy.
• Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené
v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení
pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy
vznikající v praxi. Formulace „důtek“. Jak postupovat, když zaměstnanec
odmítne převzít výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru.
• Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.
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Novela zákoníku práce
Se stěžejními změnami budou účastníci seznámeni hned v úvodu semináře
v rámci obecného výkladu. Samotná novela zákoníku práce bude plynule
zařazena do výkladu lektorky se zdůrazněním, že jde o novelizaci.
Proč si vybrat právě tento seminář?
Lektorka se jako praktikující advokátka snaží výklad doplňovat o své zkušenosti
z praxe, o příklady a tipy pro praxi. Snaží se o to, aby si posluchači z kurzu „odnesli co nejvíce“, nepoužívá prezentace, je s posluchači v kontaktu.
Každý účastník obdrží lektorkou vytvořený písemný materiál; příklady včetně
případných odkazů na zajímavá soudní rozhodnutí lektorka uvádí (a píše
na tabuli/flipchart) ad hoc na každém semináři.
Poznámka: Rozdělení výkladu do bloků je orientační a závisí na dotazech/
diskuzi v průběhu semináře. Aktuality (včetně souvisejících legislativních změn)
k datu konání semináře.
Kdy: pátek 22. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ, MBA,
advokátka, členka Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání
a pracovních vztahů (AKV), členka redakční rady časopisu
pro personalisty a mzdové účetní Ad rem, členka Rady expertů
Unie personalistů, Regionálního sdružení personalistů v Brně
a Sdružení personalistů při OHK; spolupracovnice Wolters
Kluwer a. s. v on-line poradně Otázky & odpovědi
Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál + ÚZ
Zákoník práce)

Zákoník práce
- komplexní průvodce zákoníkem práce
- celodenní školení
Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního
školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak,
aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Obsah semináře:
1. Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců
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a jak tyto zaměstnance vybrat?
2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.
Zaměstnavatelé i zaměstnanci se často nevědomky vzdávají svých práv přímo
v pracovní smlouvě. Během školení rozebereme pracovní smlouvu, ukážeme
si nejčastější chyby v pracovních smlouvách a to, jak se jim vyvarovat.
3. Zkušební doba komplexně - k čemu slouží a jak ji správně sjednat?
4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou - výhody a nevýhody
pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít.
5. Změny pracovního poměru - je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele?
Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci? Pracovní
cesta a s ní spojené nejasnosti - překrývání s pracovní dobou, její odmítnutí
a s tím spojené následky.
6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní
rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů,
které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet. Kterým
zaměstnancům náleží odstupné a kdy je zaměstnanec povinen jej vrátit?
7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zákoníku
práce.
8. Pracovní doba a doba odpočinku - typy rozvržení, pružná pracovní doba,
konto pracovní doby, přestávky v práci, doba odpočinku atd. Mimo jiné budou vysvětleny rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, povinnost
zaměstnavatele umožnit práci na "zkrácený úvazek" některým zaměstnancům,
nejasnosti v praxi u konta pracovní doby, komu a v jaké délce náleží přestávky
v práci, vysvětlení, které přestávky se započítávají a které se nezapočítávají
do pracovní doby. Dále se zaměříme na základní přehled dob odpočinku, práci
přesčas a v noci či na pracovní pohotovost a odměnu s tím spojenou. Upozorníme na nejčastější sankce od inspekce práce v souvislosti s pracovní dobou
a možnosti obrany proti těmto sankcím.
9. Dovolená z pohledu teorie a praxe. Jednotlivé typy dovolené, čerpání
dovolené a čemu se v praxi vyvarovat.
10. Náhrada škody - Zaměstnanec způsobí škodu - jak má zaměstnavatel
postupovat? Jaké jsou jeho nároky a možné způsoby náhrady škody? Dohoda o srážkách ze mzdy a její změny. Rozebrána bude tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
z pohledu teorie i s praktickými příklady. Odpovědnost zaměstnavatele
za škodu způsobenou zaměstnanci.
11. Další instituty pracovního práva - Doručování, vnitřní předpis, osobní
spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti
zaměstnance i zaměstnavatele atd. Diskuse, dotazy.
Kdy: středa 25. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 16:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
www.tsmvyskov.cz
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Lektor: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA,
advokátka, členka redakční rady časopisu Ad Rem, členka
Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte
se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka
Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno,
spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.
JUDr. Adam VALÍČEK, MBA,
advokát, člen redakční rady časopisu Ad Rem, člen Kolegia
expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů,
autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů
pro Wolters Kluwer, a. s.
Cena: 1.999,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál
+ ÚZ Zákoník práce)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-112/2015.

Vydáváme časopis AD REM - K VĚCI
- pro personální a mzdovou oblast
Přihlášku k odběru časopisu zasílejte
na emailovou adresu:
adrem@tsmvyskov.cz
Aktuální i starší čísla časopisu
naleznete na www.tsmvyskov.cz

www.uniepersonalistu.cz
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Novinka

PRÁVNÍ OBLAST
Uzavírání smluv -jak správně uzavírat smlouvy
pro neprávníky
(od nadpisu smlouvy až po její podpis)
Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak správně
uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti,
vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací
(utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti
druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady, tipy
a doporučení při uzavírání smluv.
Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím
z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář
se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným
způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).
Z obsahu semináře:
• právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014
• kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní
zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním
rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí
člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby
v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací)
• lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní
právo?
• jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní,
limity při jejich uzavírání)
• předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace
(při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekaném ukončení
kontraktačního procesu apod.)
• jak (ne)správně označit smluvní strany
• nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
• v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně)
• lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?
• v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/
nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)
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• proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky
od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy
a jiné otázky)
• obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich
rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany,
tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky)
• obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla
(Incoterms 2010)
• jak do smlouvy správně začlenit přílohy
• zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
• podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti
smlouvy)
• tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření
smlouvy
• smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační
smlouvu nepodepíše?)
• je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
• úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní
pokutě a náhradě škody
• způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka
apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti,
výhody dokumentárního akreditivu aj.)
• optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada
škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)
• zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní
právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další
otázky, uznání závazku apod.)
• technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným
změnám
• podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky
jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?)
• doložka o řešení sporů
• promlčecí lhůta a dispozice s ní
• další otázky
• jednotlivá témata budou doplněna o pohled judikatury a praktická
doporučení
Kdy: středa 13. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
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Lektor: Doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.,
advokátka, odborná asistentka na katedře obchodního práva
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, rozhodce Rozhodčího
soudu při HK a AK ČR
Cena: 2.200,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-209/2015.

Insolvenční řízení
- základní otázky úpadkového práva
- velká novela 2017
Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního
řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno
od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona
a zejm. poslední velkou novelou z roku 2017. Insolvenční řízení po rekodifikaci
občanského práva v praxi.
Obsah semináře: Definice úpadku. Insolvenční rejstřík. Subjekty insolvenčního
řízení. Insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy. Rozhodnutí
soudu o insolvenčním návrhu. Zahájení insolvenčního řízení – účinky, dopad
na věřitele. Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
Přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek,
praktický nácvik vyplnění přihlášky. Přezkum pohledávek. Incidenční spory.
Majetková podstata. Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.
Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pro začátečníky.
Kdy: pátek 22. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Pavel GOTTWALD, MBA,
právník
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1367/2012.

www.tsmvyskov.cz
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Novinka

ROZVOJ OSOBNOSTI,
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Stres: Naučte se v něm plavat!
Stres, největší zabiják úspěšné a efektivní práce a spokojeného života!
Naučte se smysluplně pracovat se stresem, v opačném případě vás pomalu,
ale jistě požene do hlubin psychické nebo fyzické nepohody.
Připadáte si jako bárky na rozbouřeném moři? Máte pocit, že je váš život
extrémně zrychlený? Žonglujete mezi prací, partnerstvím, rodičovstvím a už jste
unaveni? Točíte se v hektickém životě, stále se zavděčujete, plníte očekávání
druhých a zcela ztrácíte sami sebe? Bolí vás celé tělo, častěji a častěji se dostavuje únava a vaše radost ze života se vytrácí? Práce je pro vás spíše trestem
než radostí? Už vám na nic nezbývá kapacita a vše začínáte raději odkládat?
Začínáte chybovat? Jste nepříjemní k sobě i druhým a mrzí vás to?
Seminář vám ukáže moře možnosti jak se naučit stresu čelit a proplouvat mezi
jeho vlnami. Nebudeme před stresem utíkat, ale naučíme se mu čelit. Záleží
totiž jen na vás, jak dalece si stres pustíte k tělu.
Seminář je prakticky zaměřený, poznatky se semináře můžete aplikovat
ihned do pracovního i osobního života.
Jedině člověk, který umí pracovat se stresem je vládcem svého života.
Kdy: pondělí 4. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Lucie MUCALOVÁ,
terapeutka, koučka osobního rozvoje
Cena: 1.990,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Absolventi seminářů obdrží osvědčení.
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2denní SPECIÁL
Nebojte se češtiny, získejte jistotu ve stylistice!
Úřední korespondence, novinky v ČSN 01 6910,
novinky v češtině, úřední tiskoviny, zpravodaje,
bulletiny, zápisy apod.
1. den
Nejčastější omyly (soubor nejčastějších prohřešků proti dobré češtině pokračování dřívějších kurzů lektorky), novinky v ČSN 01 69 10, opora = kde
hledat správná řešení. Tři kroky textologické úpravy (kondenzace x dekondenzace textu v příkladech z praxe: e-maily, úřední dopisy. Interaktivní přístup.
Lektorka: PhDr. Jiřina Salaquardová
2. den
Stylistika krok za krokem. Jak napsat jasný a srozumitelný text, e-mail, zápis,
zpravodaj, bulletin, zápis + další úřední listiny. Proporce, návaznost textu,
kompozice. Výuka na příkladech z praxe.
Žánry a jejich specifika, jejich užití ve zpravodajích.
Úprava textu; jak si poradit s balastními výrazy.
Jak zaujmout čtenáře, jak volit vhodné stylisticke prostředky vzhledem k cílovému publiku, jak se vyvarovat častých chyb (analýza souboru z praxe).
Lektorka: PhDr. Hana Homoláčová
Dvoudenní kurz nabízí kromě poznání k oboru také herní prvky, zábavu a
relaxační techniky.
Kdy: čtvrtek 7. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h),
pátek 8. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ,
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
katedra mediálních studií a žurnalistiky,
členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka
PhDr. Hana HOMOLÁČOVÁ,
překladatelka, redaktorka, členka Obce překladatelů
Cena: 3.980,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

www.tsmvyskov.cz
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Rozvoj osobnosti
Seminář je určen všem, kteří se chtějí o sobě i druhých dozvědět více
a naučit se, jak lépe využívat svůj potenciál a možnosti. Nabízí množství impulzů
k osobnímu rozvoji. Účastníci se učí poznávat svá nadání a schopnosti, posilovat svoji sebeúctu a sebedůvěru, seznamují se s principy účinné motivace.
Osvojují si metodu správného stanovování a dosahování cílů.
Obsah semináře: Vnitřní identita a potenciál - objevme své schopnosti
a nadání a využijme je co nejlépe v našem pracovním i osobním životě. Nízká
sebeúcta x zdravá sebeúcta - sebeúctu je možné zvyšovat - nikdy není
pozdě. Součásti zdravé sebeúcty - sebepoznání, sebevědomí, sebedůvěra, vztah
k druhým lidem. Motivace jako klíč k rozvoji potenciálu - motivace nám
dává sílu dosáhnout vytčených cílů. Způsoby motivace. Překážky na cestě
osobního rozvoje - abychom mohli překážky překonat, musíme je poznat.
Možné překážky na cestě osobního rozvoje. Vedení sebe sama - stanovení
cíle, zmapování reality, alternativní možnosti, volba. Využití vizualizace - síla
představivosti jako účinný prostředek při dosahování cílů. Základní osa osobního rozvoje - sebepoznání, vnitřní motivace, stanovení a dosažení cíle, zpětná
vazba. Celistvá osobnost - výsledkem rozvoje osobnosti je zralý člověk, který
umí maximálně využívat svůj potenciál. Praktické aktivity - v rámci semináře
se prostřednictvím praktických aktivit dozvíte mnoho o sobě, svých nadáních
a schopnostech, o své motivaci. Naučíte se stanovovat cíle a efektivně jich
dosahovat.
Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 12. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: PhDr. Jitka CRHOVÁ,
specialistka
Cena: 1.850,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-41/2014.

On-line přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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Úřední písemnosti – inspirace praxí
Chci psát srozumitelně a správně!
Dobrý text = vizitka úřadu a firmy
- norma ČSN 01 6910
- akademická příručka českého jazyka
Začínáte s tvorbou textu?
Je Vaším úkolem úprava písemností?
Chcete se profesně zdokonalit v tom, co jste již zvládli?
Chcete text zestručnit, rozvlnit, oživit, sjednotit? Logicky provázat, zbavit
komických nesmyslů? (A umět úpravy s jistotou obhájit?)
Čeština se neustále vyvíjí a mění.
Kurz praktických kapitol k tvorbě a úpravě textu Vás provede úskalím jazyka
krok za krokem – v praktických motivačních cvičeních – s odkazem na odbornou i popularizační literaturu. Diskuse, dotazy.
Norma ČSN 01 6910. Akademická příručka českého jazyka.
Kdy: pondělí 18. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ,
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
katedra mediálních studií a žurnalistiky,
členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka
Cena: 1.990,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)

Novinka

Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-231/2006.

Profesionální prodejní dovednosti
Seminář je určen obchodním zástupcům, prodejcům či obchodníkům a dále
všem, kteří přicházejí do osobního styku s obchodními partnery nebo jsou jinak
zaměřeni na obchodní činnost či komunikaci s klienty a tuto činnost již nějaký
čas vykonávají.
Cíle školení:
Zdokonalit principy profesionálního prodeje, osvojit si zásadní dovednosti vedení
prodejních rozhovorů, naučit se dobře zjišťovat potřeby zákazníků, efektivně
prezentovat své zboží nebo služby.
Obsah semináře:
www.tsmvyskov.cz
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Zásady efektivní komunikace
Nové trendy v obchodování
Naslouchání - co a proč je dobré si pamatovat
Komunikační šumy
Brzdy a ztráty při komunikaci
Umění empatie - klíč k ovládání taktu
Řeč těla - zdokonalení neverbálního projevu
Důležitost neverbální komunikace v obchodním jednání
Pozor na některé signály neverbálního sdělování – jak si nenaběhnout
Co všechno klient vidí a vnímá a co nám může uniknout
Některé stěžejní neverbální znaky a jejich vysvětlení
Základy obchodního jednání
6 etap obchodního jednání
Příprava na jednání - dobrá příprava = polovina úspěchu
Tipování zákazníka
Sběr materiálů o novém a stávajícím klientovi
Získej zákazníka v prvních 5 větách
První kontakt u nového zákazníka - nač si dát pozor
Kupní signály zákazníka
Co to je prodejní argument - prodávejte užitek
Tipy k jednání o ceně
Techniky podporující uzavření jednání - salámová technika, kývající pes,
strategie ticha…
• Péče o klienta - na co nesmím zapomenout
• Zpětná vazba z návštěvy zákazníka - co, proč, kam a jak si zapisovat
• Reflexe celého tréninku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kdy: středa 20. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:30 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Klára KADÉTOVÁ, Ph.D.,
dlouholetá lektorka z oblasti soft skills,
zaměřující se především na komunikaci a management
Cena: 1.990,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

32

www.tsmvyskov.cz

Ostrava - Olomouc září - říjen 2017

Jak (ne)ztratit nadšení pro práci
Cílem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky z oblasti pracovní
motivace, zejména o vlivu nadšení pro práci a pozitivních emocí na pracovní
výkon a spokojenost pracovníků.
Po absolvování semináře budete lépe rozumět funkci nadšení pro práci a
pozitivních emocí při motivování lidí a budete umět tyto pozitivní emoce posilovat a rozvíjet jak u sebe, tak i u druhých.
Seminář je určen nejen pro vedoucí pracovníky, nýbrž pro všechny, kteří
se chtějí něco dovědět o vlivu nadšení pro práci a pozitivních emocí na pracovní
výkon a naučit se je posilovat a rozvíjet ve svém osobním i pracovním životě.
Obsah semináře:
• Teorie pracovní motivace. Vnitřní a vnější motivace. Síla nadšení
pro práci a pozitivních emocí jako jedna z vnitřních determinant pracovního
výkonu.
• Význam a funkce nadšení a pozitivních emocí v osobním i pracovním životě,
zejména při vytyčování pracovních a životních cílů. Nadšení a pozitivní
emoce jako jeden z předpokladů úspěchu v práci i v životě.
• Proč se nadšení pro práci lidem vyplácí? Fenomén flow versus syndrom
vyhoření. Důsledky syndromu vyhoření pro vztah lidí k práci.
• Lze se vzniku syndromu vyhoření ničícího nadšení pro práci vyhnout?
• Jak u sebe i u druhých vzbudit nadšení pro práci?
• Co nadšení pro práci ničí a co s tím můžete dělat?
• Jak restartovat nadšení pro práci?
• Jak nadšení pro práci posilovat a rozvíjet v osobním i pracovním životě?
• Diskuze, dotazy, výměna zkušeností s posilováním a rozvíjením nadšení
u sebe i u druhých.
• Závěry - inspirace pro sebezdokonalování při posilování a rozvíjení nadšení
pro práci.
Kdy: čtvrtek 21. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada
Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Doc. PhDr. František VÍZDAL, CSc.,
docent psychologie s mnohaletou psychologickou
a pedagogickou praxí
Cena: 1.990,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
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S úsměvem a bez stresu
Pracovní stres a přetížení je v současné době bohužel tak běžným jevem,
nad kterým se již nikdo ani nepozastavuje. Dnes již nejen vysoce postavení
pracovníci firem kolabují – stresem a tlakem na výkony jsou zasaženi pracovníci
na všech úrovních. Jak si zachovat zdravou mysl, udělat inventuru v osobním
i pracovním životě a získat znovu pozitivní přístup.
Prakticky zaměřený workshop seznámí účastníky s možnostmi prevence
a práce se stresem a získáním pozitivního přístupu. Každý absolvent
po skončení kurzu dokáže identifikovat své spouštěče stresu a pracovat s nimi.
Obsah semináře: Proč se stresovat? – důležitost stresu v našem životě. Zdroje
stresu – co nás stresuje v osobním a pracovním životě, proč jsme pod tlakem.
Není stres jako stres – jak využít stres ve svůj prospěch. Projevy stresu a jejich dopad na zdraví – jaké projevy a dopady stresu si uvědomujeme a jaké už
ne. Syndrom vyhoření a jeho prevence – jak zapalovat, ale nevyhořet. Práce
se stresem a psychohygiena – jak dodržovat hygienu svého psychického zdraví,
inventura cílů a priorit. Alternativní způsoby práce se stresem – co vše lze
využít k práci se stresem. Pozitivní myšlení a způsob jeho aplikace do běžného
života. Smích jako lék – základy jógy smíchu. Arteterapie – vykreslete ze sebe
stres.
Hlavním cílem kurzu je seznámit s možnostmi prevence a řešení zvyšujícího
se tlaku na výkon a výsledky. Absolventi kurzu budou schopni jasně vydefinovat, co je u nich spouštěcím momentem psychické zátěže a stresu budou mít
k dispozici návrhy k řešení a práce se stresem. Součástí kurzu je seznámení
se základy alternativních způsobů práce se stresem.
Kdy: úterý 26. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Přemysl DOLEŽAL,
specialista
Cena: 1.990,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Absolventi seminářů obdrží osvědčení.

34

www.tsmvyskov.cz

Ostrava - Olomouc září - říjen 2017

Komunikovat efektivně!
(nácvik komunikačních dovedností)
Seminář je určen všem, kdo chtějí pracovat na svých komunikačních dovednostech a vylepšit je, a to jak v profesní sféře, tak i ve svém soukromém životě.
Motivační formou rozvíjí individuální schopnosti účastníka v souboru interaktivních psychoher a poznávacích testů. Je kladen důraz na individuální přístup
a potřeby účastníků.
V základních dvou blocích semináře (verbální a neverbální komunikace)
se zaměříme na: Určení našeho komunikačního typu (test), rozdílné prvky komunikace mužské a ženské, hra Rodokmen, hra Strategie, hra Gesta. Efektivní
formy komunikace (test empatie, určení zlozvyků a chyb, jichž se v komunikaci dopouštíme, trénink aktivního naslouchání, hra Ucho). Problematické
komunikační typy (klientů) a žádoucí formy komunikace s nimi (dle individuálních požadavků, test sebeprosazení, hra Principál). Zvládání konfliktních situací a manipulativního jednání (klientů), základy asertivních technik a
jejich nácvik (hra Rukavice, hra Lešení, hra Aréna). Syndrom vyhoření (test,
relaxace, nácvik relaxací). Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 26. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ,
specialistka
Cena: 1.990,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-266/2010.

Jak vytvářet dobré vztahy na pracovišti
Cílem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky z oblasti mezilidských vztahů a možnostmi jejich praktické aplikace při ovlivňování mezilidských vztahů na pracovišti.
Po absolvování semináře budete lépe rozumět mezilidským vztahům, budete si
uvědomovat podmínky a okolnosti, které mezilidské vztahy ovlivňují a je jen
na vás, zda budete tyto osvojené vědomosti používat při řízení mezilidských
vztahů.
Seminář je určen nejen pro pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů, personalisty a manažery personálních oddělení, nýbrž také pro liniové manažery
na všech stupních řízení (od vrcholového managementu přes střední managewww.tsmvyskov.cz
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ment až po nejnižší stupně řízení), kteří ve své každodenní praxi řízení lidí
realizují.
Obsah semináře:
• Význam mezilidských vztahů v životě lidí, objektivní a subjektivní význam
mezilidských vztahů. Druhy mezilidských vztahů. Vliv mezilidských vztahů
na tělesné i duševní zdraví, pracovní spokojenost a pracovní výkonnost.
• Mezilidské vztahy na pracovišti, specifické zvláštnosti. Vztahy formální
a neformální. Směry vztahů: vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, vztahy mezi podřízenými navzájem, vztahy mezi nadřízenými.
• Jak se tvoří vztahy mezi lidmi na pracovišti? Vliv organizační kultury,
sociálního klimatu a stylu vedení lidí na utváření mezilidských vztahů
na pracovišti. Fáze vývoje vztahů podle De Vita.
• Co napomáhá vytváření dobrých mezilidských vztahů na pracovišti
a co mezilidské vztahy na pracovišti kazí?
• Důvěra jako základní předpoklad vzniku a utváření dobrých vztahů mezi
lidmi na pracovišti. Budování důvěry zaměstnanců ve vedení.
• Vedení lidí spoluprací, efektivní komunikace, poskytování a přijímání zpětné
vazby, otevřenost a upřímnost v mezilidských vztazích jako nástroje utváření
a zlepšování mezilidských vztahů na pracovišti.
• Jak vytvářet upřímné vztahy s podřízenými?
• Jak vytvářet upřímné vztahy s nadřízenými?
• Jak posilovat vztahy uvnitř organizace?
• Jak pečovat o mezilidské vztahy na pracovišti?
• Diskuze, dotazy, individuální konzultace poskytované lektorem.
Kdy: čtvrtek 5. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada
Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Doc. PhDr. František VÍZDAL, CSc.,
docent psychologie s mnohaletou psychologickou
a pedagogickou praxí
Cena: 1.990,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Asertivita v praxi
Cílem semináře je objasnit podstatu asertivního jednání, zmapovat a zvládnout vlastní asertivní styl jednání, zdokonalit schopnost lépe hájit a prosazovat
zájmy své, svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, naučit se lépe čelit
manipulativnímu jednání, zdokonalit si komunikační dovednosti v symetrických
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(partnerských) i asymetrických vztazích (např. podřízený vs. nadřízený).
Obsah semináře: Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace. Negativa
a pozitiva asertivity. Reakce na problém, pasivní a agresivní jednání. Asertivní
práva, včetně praktické aplikace. Kognitivní rekonstrukce. Asertivní techniky,
jejich použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou. Negativní dotazování, negativní aserce, kritika a reakce na ni. Zpětná vazba s účastníky,
problémové oblasti, vysvětlení, diskuse.
Kdy: úterý 10. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: PhDr. Miroslav KADLČÍK,
psycholog, dlouhodobý lektor v oblasti krize a komunikačních
technik, zátěžových situací, v technikách komunikace,
vedení lidí a osobnostních předpokladů
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, písemný materiál)

Novinka

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-865/2017-2-208.

Jak předcházet zrakové únavě
při práci na počítači
Stručná charakteristika:
Při práci na počítači delší než dvě hodiny pociťuje až 80% lidí tyto zrakové
potíže: pálení, řezání, rozostřené vidění, dvojité obrazy, nemožnost zaostřit
do dálky, bolest hlavy. Tyto problémy snižují efektivitu práce a přestávka
přichází až v momentě, kdy už je pozdě. Ve většině případů k nápravě
a předcházení potíží, stačí oči správně a včas procvičovat, uvolňovat a relaxovat. Speciální cviky a sestavy oči uvolní, prokrví a vyživí, správné mrkání oči
zvlhčí, cviky na posílení očních svalů zlepší zaostřování a oddálí stárnutí oka.
Oční gymnastika procvičuje svaly oka, dodává oku živiny, oko není jednostranně
namáháno, je uvolněno, relaxováno a regenerováno.
Výukové cíle:
• Úleva od únavy očí, bolestí hlavy prací na PC.
• Správné návyky a jejich pravidelné používání.
• Relaxace očí v pauzách mezi pracovními povinnostmi.
• Prevence zhoršování zraku při dlouhodobé práci s počítačem.
• Zlepšení syndromu suchých očí.
• Silnější zrak, zlepšení schopnosti zaostřování.
• Snížení rizika očního onemocnění.
www.tsmvyskov.cz
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Program semináře:
• Vliv práce na počítači na oči.
• Nácvik základních očních cviků.
• Cviky a sestavy na snižování napětí v očích.
• Správné mrkání na podporu tvorby slz.
• Cviky na uvolnění očí.
• Cviky na uvolnění obličejových, krčních a zádových svalů.
• Relaxace zraku a celého těla.
• Oční návyky při práci na počítači, při práci náročné na zrak.
Metody výuky:
Výklad podpořený prezentací. Hlavní důraz v kurzu je kladen na praktický nácvik cviků na uvolnění očního napětí, posílení očních svalů, nácvik mrkání, oční
relaxační cvičení. Každý účastník obdrží výukový manuál.
Kdy: čtvrtek 12. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada
Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Marlena VÍTKOVÁ, DiS.,
certifikovaná licenční lektorka Rychločtení®
a racionálního čtení®, certifikovaná Trenérka paměti a členka
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging,
dipolomovaný specialista - oční optik a refrakční specialista
Cena: 1.800,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Profesionální sekretářka, asistentka
se zaměřením na úspěšnou komunikaci,
etiketu v zaměstnání a základy správného servisu
Seminář je určen asistentkám, sekretářkám, které se chtějí zdokonalit
v činnostech vztahujících se k výkonu jejich povolání.
S lektorem z oblasti psychologie, komunikace a gastronomie se seznámí
se základními principy komunikačních dovedností, zdokonalí se ve zvládání
náročných a konfliktních situací a základech profesionálního servisu.
Součástí semináře je i odborný výklad k etiketě v zaměstnání - zásady správného
etického jednání, oblékání, společenské konverzace... Posluchači získají informace také k základům správné obsluhy při podávání pokrmů a nápojů, naučí
se některé základní technologické postupy při přípravě občerstvení v zaměstnání.
Obsah semináře: Jak komunikovat, prezentovat se, oblékat, seznamovat
se, loučit se, diplomaticky řešit náročné a konfliktní situace. Jak telefono-
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vat. Jak zvládat „trapasy“ apod. Psychologické aspekty v komunikaci. Identifikace motivací. Diagnostika zákazníka-klienta. Budování pozitivního vztahu
apod. Vytvoření návyků, které mohou zlepšit komunikaci. Jak podávat nápoje
a pokrmy. Jaký používat inventář. Jak připravit stůl k obsluze. V jakém pořadí
a z jaké strany pokrmy a nápoje nabízet či podávat a další neméně zajímavé
a pro praxi přínosné informace.
Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 17. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: PhDr. Antonín BRYKS,
psychoterapeut, supervizor,
lektor v oblasti psychologie a komunikace
Cena: 1.800,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Pozitivní řešení konfliktů
aneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco získat
Seminář vychází z potřeb klientů komunikovat lépe a cíleněji ve složitých
komunikačních situacích s problematickými klienty.
V kurzu se budeme formou her a testů zabývat zejména následujícími tématy:
• Co pro nás samotné konflikt představuje – porozumění konfliktu.
• Můžeme se lépe vybavit na zvládání konfliktů a jak?
• Jaké existují typy konfliktů a jaké můžeme uplatnit styly a strategie na
jejich zvládnutí.
• Jak uklidnit vyhrocené emoce (naše i klientů).
• Rizika dlouhodobého stresu vznikající při špatném zvládání konfliktu - co
s tím?
• Diskuse.
Cíl semináře:
Jak si zachovat tvář (profesní) fazóny zář, zvládnout konflikt (jako profesionál) a zároveň se nezbláznit (jako člověk).
Kdy: středa 18. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

www.tsmvyskov.cz

39

Katalog odborných seminářů
Lektor: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ,
specialistka
Cena: 1.990,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-282/2010.

Úřední písemnosti
se zaměřením na současný český jazyk
- praktické kapitoly pro denní potřebu
- norma ČSN 01 6910
- akademická příručka českého jazyka
Motivační kurz je určen především těm, jejichž pracovní náplní je ústní a
písemná komunikace v českém jazyce, i těm, kteří si chtějí osvěžit znalosti
české gramatiky a doplnit své znalosti novými poznatky. Výuka je zaměřena
prakticky.
Cílem kurzu je nabídnout maximum prakticky využitelných informací zejména
v administrativním styku (korespondence, komunikace), seznámit účastníky
se základním souborem nejčastějších prohřešků proti normě spisovné češtiny
(gramatika, stylistika), zorientovat je v základních textologických postupech.
Kurz pracuje se speciální metodikou, jež obsahuje také zábavné a herní prvky.
Cílem je odstranit stereotypy v přístupu ke studiu českého jazyka (bývá často
hodnoceno jako obtížné, nezvládnutelné, suchopárné). V motivačních cvičných
textech upevní účastník své dosavadní znalosti, doplní je novými informacemi a
osvěží znalosti práce s pomocnou literaturou. Metodou korektur cvičných textů
(četnost chyb je volena podle potřeb sledovaného jevu v daném cvičení, tj. 1-5
chyb na řádku) a v následné společné analýze textu s lektorkou a skupinou zvládne účastník kurzu následující studijní okruhy (a odkazy k příslušným kapitolám v odborné literatuře). Grafika slov přejatých (základní pravidla psaní cizích
slov), soubor nejčastějších prohřešků. Psaní velkých a malých písmen, základní
pravidla, soubor nejčastějších prohřešků. Číslovky, zájmena, zkratky. Základní pravidla, soubor nejčastějších prohřešků. Dubletní tvary, základy editace
textu (norma, kodifikace a sjednocení textu), základní pravidla. Interpunkce,
základní pravidla, soubor nejčastějších chyb. Stylistika českého jazyka, funkční
styl administrativní, stručná charakteristika. Soubor nejčastějších stylistických
prohřešků. Tvorby textu vzhledem k cílové skupině. Základy práce s pomůckami
(Pravidla českého pravopisu, slovníky), základní odborná a popularizační literatura. Aktuality. Norma ČSN 01 6910. Akademická příručka českého jazyka.
Dotazy, diskuse.
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Kdy: pátek 20. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ,
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
katedra mediálních studií a žurnalistiky,
členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka
Cena: 1.990,- Kč (coffee break, oběd, studijní materiál)
Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-231/2006.

Absolventi seminářů obdrží osvědčení.

Nabízíme realizaci zakázkových školení
dle Vašich požadavků.
Kontakt:
tel. 517 333 699
email tsm@tsmvyskov.cz

www.tsmvyskov.cz
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SOCIÁLNÍ OBLAST
Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I.
Současná právní úprava vymáhání pohledávek v Česku je složitá již nejen
pro laiky, ale často i pro odbornou veřejnost. Nuceným výkonem práva
na základě zákonného zmocnění se zabývá hned několik různých státních
orgánů, největší podíl však mají exekuce vedené podle zákona č. 120/2001
Sb., exekuční řád. Exekuce prováděné soudními /tzv. „soukromými“/ exekutory jsou také nejvíce diskutované v médiích i mezi politiky. Proto se také
přednáška zaměřuje zejména na exekuce prováděné soudními exekutory a snaží
se odpovědět na otázky: Jaké jsou podmínky zahájení exekuce? Kdo je soudní exekutor, jaké má oprávnění on a jeho zaměstnanci? Jak se bránit proti
nezákonnému postupu exekutora? Kdy lze exekuci zastavit? Pomocí konkrétních příkladů a zkušeností z praxe si přednáška klade za cíl pomoci účastníkům
vyznat se v exekučním řízení a zvolit pro klienta nejvhodnější postup.
Kdy: čtvrtek 19. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ,
specialistka, advokátka
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-673/2011.

Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II.
Tento seminář je pokračováním kurzu Exekuční řízení pro sociální
a terénní pracovníky I.
Častou chybou člověka ve finanční tísni je rezignace a pasivita. V exekučním
řízení však více než jinde platí jedno ze základních nepsaných pravidel našeho
právního řádu - „Práva patří bdělým“. Jednotlivé způsoby provedení exekuce
mají svá vlastní pravidla a vyplatí se je alespoň rámcově znát. Postup soudního
exekutora nemusí být chybný či neoprávněný úmyslně, např. u movitých věcí je
to právě jejich majitel, který musí svá práva vůči exekutorovi bránit.
Navazující seminář se proto detailně věnuje tématům, která přinášejí
v praxi nejvíce problémů – exekuce prodejem movitých věcí, exekuce srážkami
ze mzdy, výpočet nákladů exekuce, postižení společného jmění manželů s ohledem
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na nový občanský zákoník či vztah exekučního a insolvenčního řízení.
Kdy: pátek 20. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ,
specialistka, advokátka
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1229/2012.

Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku
v praxi
Seminář je určen pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti,
zaměstnancům obcí vykonávajících úkoly opatrovníka a jejich nadřízeným
pracovníkům, opatrovníkům osob v jiných případech.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními problémy opatrovnictví
a příslušnou judikaturou, metodickým pokynem MVČR z roku 2015 (Základní
informace pro obce, jako veřejné opatrovníky) a dále právy a povinnostmi
opatrovníků, jež souvisejí zejména (nikoli však výhradně) s novým občanským
zákoníkem. Podstatnou součástí výkladu je rozbor aktuálních problémů
účastníků
Program semináře: Aktuální postřehy z praxe v oblasti opatrovnictví
se zaměřením na praktické problémy v životě opatrovníků, Metodický pokyn
MVČR z roku 2015 (Základní informace pro obce, jako veřejné opatrovníky),
problematika schválení právního jednání soudem, zásahy do integrity opatrovaných, dluhy a jejich řešení, nakládání s finančními prostředky, vyúčtování
správy a soupis jmění, a práva, povinnosti a odpovědnost opatrovníků....
Diskuse, dotazy (již v průběhu semináře).
Kdy: úterý 31. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK,
soudce
Cena: 1.800,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Je podána žádost na MPSV o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
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Novinka

SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE
Zadávání veřejných zakázek
- jak na otevřené a zjednodušené podlimitní řízení
od vyhlášení až po uzavření smlouvy
Účastníci budou seznámeni s právní úpravou dvou nejčastějších druhů zadávacích řízení – otevřené a zjednodušené podlimitní řízení.
Účastníci semináře získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání
veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení,
naučí se minimalizovat riziko porušení zákona.
Na semináři budou účastníci uvedeni do problematiky veřejných zakázek
z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Budou
seznámeni s nejzásadnějšími změnami procesu zadávání veřejných zakázek
prostřednictvím otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení. Dále se
základními pojmy, které se v rámci těchto zadávacích řízení vyskytují, postupně
budou seznámeni se způsoby zahájení, minimální zákonné lhůty v průběhu
řízení a také odlišnosti týkající se způsobu prokazování splnění kvalifikace.
V rámci semináře si účastníci projdou celý průběh zadávacího řízení, od
přípravy zadávací dokumentace, vyplnění formulářů, povinných dokumentů
zpracovávaných v průběhu řízení až po ukončení zadávacího řízení.
Účastníci budou seznámeni s jednotlivými dokumenty, které má zadavatel
povinnost z pohledu zákona zpracovat.
Účastníci budou upozorněni na rozsah možných požadavků na kvalifikaci a
způsob jejich prokazování, budou seznámení s postupy při otevírání, posuzování a hodnocení nabídek.
Program:
• Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení
• Porovnání průběhu zadávacího řízení
• Náležitosti zadávací dokumentace – příklad nastavení kvalifikačních
předpokladů, hodnotících kritérií, lhůt a dalších požadavků zadavatele
• Způsob zahájení zadávacího řízení
• Povinné formuláře uveřejňované v rámci otevřeného řízení
• Nastavení správných lhůt v rámci zadávacího řízení
• Způsob prokazování kvalifikace a jeho odlišnosti mezi oběma zadávacími
řízeními
• Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
• Mimořádně nízká nabídková cena
• Souhrn dokumentů, které zákon povinně ukládá zadavateli v průběhu
zadávacího řízení vyhotovit
• Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, zvláštní instituty
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• Proces uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její možné změny
• Dotazy, diskuze

Kdy: úterý 3. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Lektor: Mgr. Martin BUDIŠ,
odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona
o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení
školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003.

On-line přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz

Postrádáte-li v nabídce jakýkoliv odborný seminář,
kontaktujte nás,
rádi obohatíme náš příští nabídkový katalog.

www.tsmvyskov.cz
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STAVEBNÍ OBLAST
Stavební zákon - aplikace stavebního zákona
ve vztahu k občanskému zákoníku
Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně
spjata se soukromoprávním rozměrem.
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona
a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.
Obsah semináře:
• právní úprava
• věci a jejich rozdělení
• vlastnické právo k nemovitým věcem
• věcná práva k cizím věcem – právo stavby
• stavební řízení v kontextu soukromoprávních limitů
• terminologické rozpory stavebního zákona a občanského zákoníku
• dopady novely občanského zákoníku
• diskuse, dotazy
Kdy: čtvrtek 14. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:00 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Eva KUZMOVÁ,
právník odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu
Cena: 1.850,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)

Novinka

Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-142/2014.

Velká novela stavebního zákona
- zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním
rozhodování, povolování, užívání a odstraňování
staveb
Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná tzv. velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem
mění doposud užívané postupy ve stavebním právu.
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Výklad bude zaměřen na změny v základních pojmech, působnosti stavebních úřadů a přezkumu závazného stanoviska dle novelizovaného ustanovení §
4 stavebního zákona. Dále na změny v územním řízení, vč. změn v institutech
zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a společného územního
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Problematika
§ 96b - závazného stanoviska orgánu územního plánování.
Bude pojednáno o nové právní úpravě územního řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí (§94a-94i), společného územního a stavebního řízení (§ 94j94p) a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí (§ 94q-94y).
Změny v kategorizaci stavebních záměrů nevyžadující územní rozhodnutí
a územní souhlas a stavební povolení nebo ohlášení (§ 79 odst. 2 a 103 SZ).
Změny v ohlašování a povolování staveb.
Změny v problematice užívání staveb (kolaudace) – režim kolaudačního
souhlasu a kolaudačního řízení (§ 122a). Změny v problematice odstraňování
staveb. Přechodná ustanovení novely stavebného zákona.
Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Diskuse. Dotazy.
Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou
Kdy: čtvrtek 19. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. Michal KNECHT,
specialista v oboru stavebnictví
Cena: 1.900,- Kč (coffee break, oběd, ÚZ Stavební zákon)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1230/2012.

Místní a účelové komunikace
Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce které
podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.
Obsah semináře: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
novely č. 268/2015 Sb. Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č.
338/2015. Občanský zákoník, nezbytná cesta. Řešení otázek, je to komunikace,
cesta nebo pozemek. Vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní
řešení. Lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat
nebo je pouze udržovat. Technické parametry pozemních komunikací. Kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam. Účelové komunikace, polní
a lesní cesty. Překážky na místních komunikacích a jejich řešení. Určení právního
www.tsmvyskov.cz

47

Katalog odborných seminářů
stavu. Navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací. Možnosti omezení jízdy kamionů na MK. Komunikace - deklaratorní
řízení. Historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí.
Územní plány obcí a dopravně technické stavby. Věcná břemena, služebnosti
a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace. Kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo
vyvlastnit. Rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi.
Kdy: pátek 27. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Jiří BLAŽEK,
specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-676/2016.

Vedení stavebního deníku
Seminář je určen především stavbyvedoucím a jejich zástupcům, investorům
stavebních záměrů a svépomocným stavebníkům z řad laické veřejnosti.
Cílem kurzu je seznámení účastníků se zákonnou povinností vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a s náležitostmi a způsobem
vedení stavebního deníku dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Seminář je zaměřen na podrobný obsah denních záznamů, záznamů zvláštních
skutečností, které mohou při výstavbě nastat a na zásady správného vedení
stavebního deníku, včetně vymezení osob oprávněných k zápisu do něj.
Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 31. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. David DENGLER,
lektor, projektant, odborný technický dozor
Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
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ŠKOLY
Školní stravování
Organizace školního stravování. Legislativní rámec. Zařízení školního stravování. Činnosti, provozované školní jídelnou a klienti v zařízení školního stravování (školní jídelně). Hlavní a doplňková činnost a závodní stravování. Vybrané
ekonomické aspekty činnosti školní jídelny - hospodaření školní jídelny. Náklady
školní jídelny na zabezpečení stravovací služby. Výnosy školní jídelny. Kalkulace a stanovení ceny stravovací služby ve vazbě na klienty. Aktuální otázky
v oblasti školního stravování.
Diskuse.
Kdy: úterý 3. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada
Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Alena FÜRSTOVÁ,
specialistka

Novinka

Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)

Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi
Seminář se zaměřuje ve své první části v nezbytně nutné míře na obecné
právní znalosti a v části druhé přechází k jejich aplikaci na vybrané aktuální
jevy, které se dnes stávají součástí pedagogické praxe.
Seminář je rozdělen na tato témata:
• základy trestní odpovědnosti
• práva a povinnosti občana jako účastníka trestního řízení
• trestní odpovědnost pedagogů v praxi
• trestní odpovědnost dětí a mládeže
• trestné činy páchané na dětech a dětmi - rozbor současné situace, druhy
kriminality a trendy
• jak postupovat v případě podezření z trestné činnosti
• povinnosti školy a policie - vzájemný vztah z pohledu legislativy a praxe praktické postupy vyšetřování dítěte policií ve škole (musí škola umožnit
vyšetřování, za jakých podmínek, postup u zletilého a nezletilého dítěte,
přítomnost pedagoga)
• prevence a represe
• vztah školy a rodiny

www.tsmvyskov.cz
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• skutkové podstaty vybraných trestných činů
• kazuistika
Při výkladu je používána power-pointová prezentace a vybrané aktuální právní
předpisy.
Kdy: středa 11. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada
Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: JUDr. Jana MAHDALÍČKOVÁ, Ph.D.,
specialistka, autorka článků v periodiku Řízení škol
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MŠMT-865/2017-2-208.

Vydáváme časopis AD REM - K VĚCI
- pro personální a mzdovou oblast
Přihlášku k odběru časopisu zasílejte
na emailovou adresu:
adrem@tsmvyskov.cz
Aktuální i starší čísla časopisu
naleznete na www.tsmvyskov.cz
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ÚČETNICTVÍ ÚSC
A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace
- hospodaření příspěvkových organizací a vnější
kontrolní mechanismy
Seminář se zaměřuje na systém kontrolních mechanismů směřujících do hospodaření
příspěvkových organizací.
Pozornost bude věnována nastavení vnitřního kontrolního systému dle současného zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, zásadám při jeho zavádění s přesahem na připravovanou
změnu legislativy týkající se kontroly ve veřejné správě (návrh zákona byl vrácen senátem
do poslanecké sněmovny). Pozornost bude věnována také praktickým manažerským otázkám (chování řádného hospodáře) a základním směrnicím, které by měly být v organizaci
zavedeny.
Výklad bude rovněž cílit na vnější kontrolní mechanismy, které zahrnují zejména
veřejnoprávní kontrolu prováděnou zřizovatelem, schvalování účetních závěrek, ale také kontrolu hospodaření ze strany veřejnosti v návaznosti na registr smluv, zveřejňování rozpočtů
a poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Výklad bude doplněn praktickými příklady.
Seminář je určen zejména pro ředitele, manažery, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. jejich zřizovatelům.
Kdy: úterý 12. září 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut)
- šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru,
Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ,
daňová poradkyně
Cena: 1.750,- Kč (coffee break, písemný materiál)
Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
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Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC
a p. o. v r. 2017
Obsah semináře:
• Platná legislativa v r. 2017.
• Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a
soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu
ÚSC, změny v oblasti oprávnění poskytovatelů transferů, připravovaná
legislativa
• Připravované změny legislativy týkající se kontrol čerpání transferů a
odpovědností poskytovatelů dotací.
• Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování.
• Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně –
Pokyny GFŘ.
• Příjemce dotace a DPH.
• Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na
pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace
• Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele.
• Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové
rozlišení, dohadné položky.
• Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení
účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům.
• Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a
informace o výši transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a
jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku.
• Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku.
• Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové
řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu
nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem.
• Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.
• Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce,
možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR.
• Diskuse, dotazy.
Kdy: čtvrtek 14. září 2017 - zahájení v 8:30 hodin (8:30 - 13:30 h)

Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
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Lektor: Ing. Hana JURÁŇOVÁ,
daňová poradkyně a auditorka,
spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě
Cena: 1.750,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-242/2013.

Učetní a daňové doklady aktuálně
Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují s vydanými i přijatými
účetními a daňovými doklady.
Obsah semináře:
Náležitosti externích dokladů. Náležitosti účetních dokladů dle zákona o účetnictví – vysvětlení pojmů. Náležitosti daňových dokladů
dle zákona o DPH, zajištění zákonných podmínek dokladu, forma a uchovávání
daňových dokladů. Vysvětlení pojmů a použití jednotlivých druhů daňových
dokladů: běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, opravný daňový
doklad, daňový doklad k přijaté platbě, zvláštní daňové doklady - doklad
o použití, splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad. Daňové
doklady při fakturaci mezi tuzemskými subjekty, ve vztahu k EU a třetím
zemím. Aktuality k datu konání semináře. Dotazy, diskuse.
Kdy: úterý 10. října 2017 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Jana BĚLOCHOVÁ,
účetní a daňová poradkyně
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-149/2006.

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o.
v r. 2017, spojené daňové povinnosti
Obsah semináře:
• Legislativa pro r. 2017.
• Zákon o daních z příjmů – jeho změny v průběhu r. 2017 související se
zdaňováním nebo osvobozováním majetkového prospěchu u výpůjček
majetku, dopady bezúplatného převzetí dlouhodobého majetku. Možnost
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zahrnutí do přiznání k dani z příjmů za r. 2017
• Zákon o DPH a jeho změny od 1. 1. 2017 týkající se majetku, zejména
pozemků - výklady MFČR.
• Pojmy, členění majetku, smlouvy, právo stavby, věcná břemena.
• Výklad změn předpisů týkajících se dlouhodobého majetku u ÚSC a p. o.
pro r. 2017.
• Bezúplatné předávání majetku, vybrané účetní jednotky a ocenění majetku, změny u požadavků na informace o majetku předávaného do správy
příspěvkové organizaci.
• Dotace, dary, granty, účtování časového rozlišení dotací v průběhu odepisování majetku pořízeného z dotací. Příslušné účetní standardy.
• Odepisování majetku, odpisové plány, zbytkové hodnoty, vliv technického
zhodnocení na dobu odepisování majetku. Odpisy majetku a tvorba inv,
fondu
• Zobrazení majetku v účetních výkazech – výše ocenění, opravné položky,
vliv věcných břemen. Rezervy na opravy majetku. Výklad platných
účetních standardů.
• Evidence majetku – účetní a věcná, soubory majetku. Zodpovědnost
za údaje vedené v evidenci. Zařazovací protokoly, vyřazovací protokoly,
doporučený obsah.
• Technické zhodnocení majetku – nástavby, přístavby, rekonstrukce,
modernizace, stavební úpravy. Technické zhodnocení a opravy najatého
majetku, časové testy v případě uplatnění DPH.
• Majetek a DPH, zdanění na výstupu, právo uplatnění odpočtu na vstupu,
koeficient krácení nároku na odpočet. Nově pro r. 2017.
Kdy: čtvrtek 26. října 2017 - zahájení v 8:30 hodin (8:30 - 13:30 h)
Kde: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací
institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky
Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
Lektor: Ing. Hana JURÁŇOVÁ,
daňová poradkyně a auditorka,
spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě
Cena: 1.750,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-337/2010.
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OLOMOUC
ARCHIVNICTVÍ
Spisová a archivní služba a uchovávání
a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních
a soukromoprávních původců
Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů
jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky
nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace,
státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva
s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské
a odborové organizace, komerční spisovny a další.
Cíl semináře:
Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby
a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové
službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.
Zmíněná novela vešla v platnost 19. 9. 2016 pod č. 298/2016 Sb.
Vyhláška č. 283/2014 Sb. – platná od 1. 1. 2015, která mění vyhlášku
č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
Seminář je dělen do pěti bloků:
1) Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími
předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu
a kontrol.
2) Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním,
vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů - spisová služba
v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění
vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
3) Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich
odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií
do veřejných archivů.
Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho
realizace.
4) Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.
5) Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny.
Dotazy, diskuse.
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V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti
v souvislosti s přijetím předpisu EU EIDAS a navazující české legislativy
a novely zákona o archivnictví a spisové služby!
Kdy: čtvrtek 26. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: PhDr. Simona BINAROVÁ,
odborný poradce ve věci spisové služby, skartačního řízení
a výběru archiválií
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-219/2003.

Vydáváme časopis AD REM - K VĚCI
- pro personální a mzdovou oblast
Přihlášku k odběru časopisu zasílejte
na emailovou adresu:
adrem@tsmvyskov.cz

On-line přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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CELNÍ OBLAST
Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv
na uplatňování DPH a celních předpisů
při provádění zahraničního obchodu se zbožím
Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu
se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické
využití dodacích doložek INCOTERMS 2010.
Cílem semináře je přinést účastníkům:
• definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením
hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000
• schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
• přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění
jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku
Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či
prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
Obsah semináře:
1. dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním
obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
2. důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.
3. charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich
využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000
4. vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování
DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 1. 1. 2015
v praxi roku 2017 (předpoklad účinnosti novely DPH od 1. 4. 2017):
• při vnitrounijním obchodu se zbožím
• při dovozu a vývozu zboží
5. praktické příklady obchodních operací, diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
Kdy: pondělí 16. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Marek REINOHA,
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován
jako lektor tématu INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní
komorou (ICC)
Cena: 1.800,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
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EKONOMICKÁ OBLAST
(daně, účetnictví, podniková ekonomika)
Technické zhodnocení investičního majetku,
opravy, pořizování a reprodukce majetku
dle účetních a daňových předpisů včetně jeho
zatřiďování a odpisování v roce 2017
Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční
majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební
a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace). Opravy
a udržovací práce, NOZ.
Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin. Sociální stavby,
rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %) popř. druhé
snížené sazby 10%. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí,
provozních souborů a výpočetní techniky). Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek
financování reprodukce majetku.
Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého)
dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní). Základní
rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci
ve stavbě). Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice
a udržovací práce vazba na účetní předpisy. Autorská a průmyslová práva
z hlediska majetku. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku. Vazba
na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce. Správní
a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb.
Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ.
Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci. Provozní náklady,
vstupní cena majetku, druh ceny. Zatřiďování a odpisování majetku u obcí
a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA,
HS/CN, KN). Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013
Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014 Sb. Zák. č. 593/1992
Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách
a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Zákon č. 235/2004
Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e). Zák. č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví.
Přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona o DPH. Výměr MF č. 01/2015.
Diskuse, dotazy.
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Kdy: středa 25. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Ing. Jiří BLAŽEK,
specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-154/2003.

Absolventi seminářů obdrží osvědčení

Navázali jsme spolupráci s Komorou auditorů ČR
v oblasti uznávání školení v rámci systému
kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.
Bližší informace naleznete na www.tsmvyskov.cz
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OBCE, MĚSTA, MAGISTRÁTY, KRAJE
Záznamy a písemnosti
z kontroly příspěvkových organizací
I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
Přípravná fáze – oznámení o zahájení kontroly.
V průběhu kontroly – pověření k vykonání kontroly, podjatost, žádost o informace, zajištění dokladů, sdělení o zahájení správního řízení, záznam o zjištěných
rozdílech majetku.
Protokol o výsledku kontroly provedené na místě – náležitosti, námitky, dodatky k protokolu.
Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle aktuálního stavu legislativy)
Směrnice pro provádění vnitřní kontroly.
Schvalování příjmů a výdajů.
Záznam o provedení následné vnitřní kontroly.
IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze
– náplň)
Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro
kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý
účastník kurzu obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro
provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD.
Předběžné dotazy můžete zasílat na petr-sikora@centrum.cz.
Kdy: pondělí 11. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Ing. Petr SIKORA,
vedoucí oddělení kontroly magistrátu statutárního města
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál + CD)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-103/2011.
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Správní řád nejen pro nové úředníky
Seminář je určen nejen novým resp. začínajícím úředníkům jak v samosprávě
nebo státní správě, ale i těm, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti
či osoby mající zájem si své vědomosti zopakovat či prohloubit.
Cílem semináře je objasnění významu a používání základních procesních
institutů a některých dalších frekventovaných ustanovení správního řádu,
jejichž znalost je pro praxi správních orgánů nezbytná.
Program semináře: Úvod do problematiky. Působnost správního řádu. Vybrané
základní zásady činnosti správních orgánů. Správní řízení (pojem a význam).
Průběh správního řízení v I. stupni. Problematika dokazování. Rozhodování
ve správním řízení. Opravné prostředky. Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 12. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Miloslav KOKEŠ,
lektor se specializací na správní právo procesní a trestní
Cena: 1.800,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-703/2005.

Právní úprava svobodného přístupu k informacím
ve vztahu k veřejné správě - právo na informace
ve veřejné správě podle zákona o svobodném
přístupu k informacím a souvisejících právních
předpisů včetně judikatury
Seminář se věnuje problematice práva na informace ve veřejné správě podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na semináři je kladen důraz nejen na klasický výklad právní úpravy, ale i
na příklady z praxe, nejčastější spory, ochranu informací, proces vyřizování
žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu. Pozornost je věnována i vzájemnému vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů, zejména zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
správního řádu aj.
Seminář reaguje na nejnovější judikaturu a novelizační záměry Ministerstva
vnitra.
Obsah semináře: Úvod do práva na informace. Stručný vývoj právní úpravy,
mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny. Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných
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a oprávněných subjektů, judikatura. Vztah informačního zákona ke zvláštním
předpisům. Správní řád a další procesní řády. Zákon o ochraně osobních údajů.
Zákon o katastru nemovitostí. Zákon o evidenci obyvatel. Zákon o právu na
informace o životním prostředí. Zákon o přestupcích. Stavební zákon. Zákon
o veřejných zakázkách aj. Zvláštní případy poskytování informací. Nahlížení
do spisu. Pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů.
Zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci,
občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem). Veřejnost a neveřejnost
jednání. Informační součinnost s jinými orgány. Právo na informace hmotné.
Právo na informace a právo na ochranu informací. Ochrana utajovaných informací. Ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy.
Soukromí fyzické osoby a osobních údajů. Ochrana obchodního tajemství,
hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti. Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů. Zvláštní
případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném
zájmu. Interní a nové informace. Informace chráněné právem autorským a
právy duševního vlastnictví. Informace získané od třetích osob a v průběhu
kontrol. Další omezení práva na informace. Vztah k povinnosti mlčenlivosti.
Právo na informace procesní. Způsob poskytování informací a jiné způsoby
vyřízení žádosti. Rozhodování o odepření informací v prvním stupni. Opravné
prostředky a rozhodování v druhém stupni. Ochrana proti nečinnosti. Soudní
ochrana. Vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu. Zpoplatnění
informací. Aktuální návrhy Ministerstva vnitra na novelizaci. Diskuse, dotazy.
Kdy: čtvrtek 14. září 2017 - zahájení v 10:00 hodin (10:00 - 14:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D.,
právník, člen rozkladové komise ÚOHS, člen rozkladové komise
ČNB a člen legislativní komise Rady Jihomoravského kraje,
autor článků v odborném i populárním tisku
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-341/2006.

Správa a údržba pozemních komunikací,
zimní údržba
Obsah semináře: Přehled platných předpisů. Vlastnictví a správa jednotlivých
kategorií pozemních komunikací. Práva a povinnosti vlastníka pozemní komunikace. Postavení vlastníka komunikace ve správním řízení. Péče vlastníka
komunikace o komunikace v jeho vlastnictví. Evidence pozemních komunikací, jejich prohlídky. Vymezení pojmu zimní údržba komunikací. Plán zimní
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údržby komunikací. Technologie zimní údržby. Lhůty pro zabezpečení sjízdnosti
a schůdnosti komunikací. Odpovědnost vlastníků komunikace za škody. Pasport
komunikací. Diskuse, dotazy.
Kdy: čtvrtek 21. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ,
Magistrát města Brna, odbor dopravy
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)

Novinka

Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-461/2013.

Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav,
zkušenosti a praxe - zákon na ochranu zvířat
proti týrání a jeho novelizace
• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů - se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke
kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí
- právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
- účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
- projednávané novely zákona na ochranu zvířat,
- orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
- přestupky po novele zákona na ochranu zvířat a po nabytí účinnosti zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
- právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
- úprava veřejných vystoupení zvířat,
- problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich
ochrany v zákoně na ochranu zvířat.
• Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení
zákona o Policii České republiky a právo vstupu.
Kdy: čtvrtek 21. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Jana TRAPLOVÁ,
Ministerstvo zemědělství, odd. ochrany zvířat
Cena: 1.800,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-542/2010.
www.tsmvyskov.cz
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Katastr nemovitostí
- změny nebo opravy údajů katastru nemovitostí
1. Přehled platných předpisů
2. Více o novele katastrální vyhlášky
• novela v otázkách právních informací
• novela v otázkách technických informací
3. Změny údajů katastru - upozornění na problémy se změnami
• druhy pozemků a způsoby využití
• změny u pozemků, na kterých se nachází účelové komunikace
• obvody staveb x zastavěný pozemek dle katastrálního zákona a stavebního
zákona
4. Opravy údajů katastru nemovitostí - upozornění na opravy hranic
• upozornění na námitkové řízení při obnově katastrálního operátu
• upozornění na hranice vymezeného rozsahu věcného břemene
5. Změny nebo opravy údajů katastru po zápisu provedeném dle listin
předložených k zápisu ke vkladu, záznamu, zápisu poznámkou
• kdy je možný postup změnou zápisu
• kdy je možný postup opravou zápisu
• kdy je vhodné využít zápisu příslušné poznámky
6. Rozdíl mezi změnou prohlášení ve smyslu ust. § 1169 občanského
zákoníku a odstraněním vady prohlášení po zápisu prohlášení o rozdělení
práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Úplné znění
prohlášení
7. Které údaje katastru nemovitostí je možné měnit z úřední povinnosti
• další prvky polohopisu
• mapové značky
• kvality bodů, případně kódu způsobu určení výměry
• změny ve věci údajů katastru, které nejsou obsahem katastru nemovitostí
podle platných právních předpisů
8. Diskuse - aktuální poznatky ze správy katastru
Kdy: úterý 26. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)

Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Ing. Naděžda VITULOVÁ,
emeritní dlouholetá pracovnice resortu ČUZK
Katastrálního pracoviště Brno-město
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-222/2003.
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Místní poplatky od A - Z
(včetně zajištění výkonu správy správce poplatku)
Program semináře:
• Aktuální záležitosti v oblasti místních poplatků.
• Souhrn změn od 1. 1. 2014 až po poslední novelu z roku 2017 v právní
úpravě daňového řádu a zákona o místních poplatcích (výklad bude veden
ve formě komentovaného znění a bude zpracován do písemného materiálu
k semináři).
• Jednotlivé místní poplatky zejména formou otázek a odpovědí
• Otázka nutnosti změn v OZV po novele zákona o místních poplatcích
v roce 2017.
• Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení.
• Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.
Součástí semináře je materiál k souhrnu změn v daňovém řádu a zákonu
o místních poplatcích v roce 2014, 2015, 2016 až po poslední novely v roce
2017.
Seminář je určen pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí
výkon správy místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování
obecně závazných vyhlášek. Jeho osnova je zaměřena na základě požadavku
obcí i na jednotlivá ustanovení zákona o místních poplatcích a na postupy
správce poplatku v souvislosti s jeho výkonem správy podle zákona o místních
poplatcích a daňového řádu.
Obsah semináře je rozšířen o výčet změn, které byly provedeny v daňovém
řádu a v zákoně o místních poplatcích v roce 2014, 2015, 2016 a v neposlední
řadě v roce 2017.
Kdy: úterý 26. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ,
specialistka s dlouholetou praxí
Cena: 1.850,- Kč (coffee break, písemný materiál - ÚZ Daňový řád)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-214/2003.
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Zákon o registru smluv
- pracovní seminář k aplikaci registru smluv
Zda zveřejňujeme v souladu se zákonem s ohledem na čerstvé zkušenosti
spojené s registrem smluv, to je to oč tu běží. Z praxe vyplývá, že mnoho
právnických osob zveřejňuje více smluv, než musí, četné instituce využívají
možnost začernit jméno druhé smluvní strany nebo hodnotu smlouvy, asi 20%
smluv nemá hodnotu uvedenou. Po 1. 7. 2017 se aktivovala jediná sankce
dle zákona o registru smluv a je třeba znát obsah pojmů jako je prokázání aktivní legitimace žalobce, naléhavý právní zájem a veřejný zájem.
Program vzdělávací akce:
1. Shrnutí nejčastějších chyb ve zveřejňování smluv
2. Neplatnost smlouvy – role státního zastupitelství
3. Rozdílné právní výklady (např. dodatek smlouvy, uzavírání smluv
prostřednictvím elektronického tržiště)
4. Rozbor situací na základě otázek zaslaných účastníky
5. Modelové situace z praxe, které účastníci vyřeší pomocí poznatků získaných
v semináři
6. Výměna zkušeností s procesem zveřejňování
Metody:
Výklad, diskuze.
Určeno pro všechny právnické osoby, které zveřejňují smlouvy v registru smluv.
Účastníci zašlou spolu se závaznou přihláškou dotazy lektorovi ke zpracování
a následně se odpovědi na ně (s přiměřeným zdůvodněním) stanou součástí
praktické části semináře.
Cílem je zvýšit schopnosti účastníků akce správně právně vyhodnotit, jak aplikovat zákon o registru smluv.
Kdy: úterý 3. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Mgr. Blanka HANZELOVÁ,
specialistka
Cena: 1.800,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-708/2016.
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Správní řízení v praxi
(nejčastější vady řízení a rozhodnutí)
Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, státním
zaměstnancům a zaměstnancům jiných správních orgánů.
Výklad bude zaměřen na praktický průběh správního řízení s důrazem na jeho
problémové oblasti a nejčastější vady řízení na prvním stupni, odvolacího řízení
a neformálních úkonů.
Obsah semináře: Základní zásady činnosti správních orgánů (zejm. jejich
konkrétní dopad do jednotlivých ustanovení SŘ). Postup správního orgánu před
zahájením řízení (výčet nejčastějších chyb). Zahájení řízení (požadavky SŘ
na postup správních orgánů při zahajování z moci úřední/na žádost). Dokazování (způsob pořizování a provádění důkazů, důsledky vad jeho nedodržení).
Správní spis, nahlížení do něj a poskytování informací ze správních spisů.
Doručování. Správní rozhodnutí (judikatura k náležitostem a účinkům rozhodnutí). Náklady řízení. Náprava vad řízení a rozhodnutí (přehled možných
postupů včetně jejich výhod a nedostatků, judikatura). Neformální úkony podle
SŘ (včetně nápravy jejich vad).
Diskuse, dotazy.
Kdy: čtvrtek 12. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ,
dlouholetá lektorka, zkušenosti z praktického uplatnění
správního řádu, lektorka a členka zkušebních komisí IVS Praha,
odbornice v oblasti správního řádu
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-704/2005.

Aktuální nabídku seminářů naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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PERSONÁLNÍ OBLAST
Právní minimum pro personalisty
- včetně tzv. koncepční novely zákoníku práce
Kurz je zaměřen na základní seznámení se zákoníkem práce. Jeho cílem je
poskytnout posluchačům přehled zákoníku práce nejen z pohledu teorie, ale
rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad
personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je i pro začínající personalisty.
Čím se na semináři budeme zabývat?
I. blok
• Základní právní předpisy.
• Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce.
• Novela zákoníku práce – rámcové seznámení se změnami.
• Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (práce s osobními údaji; jaké
údaje zaměstnavatelé smějí/nesmějí požadovat; časté problémy v praxi
– informace o těhotenství, výpisy z rejstříku trestů, kopie občanských
průkazů apod.), osobní spis zaměstnance.
II. blok
• Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Pojem nelegální práce, práce
na zkoušku. Základní informace týkající se dohody o provedení práce
a dohody o pracovní činnosti.
• Pracovní poměr. Postup před vznikem pracovního poměru.
• Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné
a možné náležitosti pracovní smlouvy.
• Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní
smlouvy a co nikoliv.
• Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: nejčastější problémy/chyby
při uzavírání pracovní smlouvy, forma pracovní smlouvy, doba určitá/
doba neurčitá (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků“),
zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi, odměňování
zaměstnance (minimální, zaručená mzda, rozdíl mezi mzdou a platem,
výplata mzdy, sjednání/stanovení mzdy), konkurenční doložka, apod.
• Dovolená. Druhy dovolené, jak čerpat, základní chyby v praxi. Lze dovolenou převádět?
III. blok
• Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Tzv. hmotná
odpovědnost zaměstnance Základní informace týkající se pracovních úrazů.
Pracovní úrazy – základní pojmy.
• Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené
v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení
pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy
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vznikající v praxi. Formulace „důtek“. Jak postupovat, když zaměstnanec
odmítne převzít výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru.
• Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.
Novela zákoníku práce
Se stěžejními změnami budou účastníci seznámeni hned v úvodu semináře
v rámci obecného výkladu. Samotná novela zákoníku práce bude plynule
zařazena do výkladu lektorky se zdůrazněním, že jde o novelizaci.
Proč si vybrat právě tento seminář?
Lektorka se jako praktikující advokátka snaží výklad doplňovat o své zkušenosti
z praxe, o příklady a tipy pro praxi. Snaží se o to, aby si posluchači z kurzu „odnesli co nejvíce“, nepoužívá prezentace, je s posluchači v kontaktu.
Každý účastník obdrží lektorkou vytvořený písemný materiál; příklady včetně
případných odkazů na zajímavá soudní rozhodnutí lektorka uvádí (a píše
na tabuli/flipchart) ad hoc na každém semináři.
Poznámka: Rozdělení výkladu do bloků je orientační a závisí na dotazech/
diskuzi v průběhu semináře. Aktuality (včetně souvisejících legislativních změn)
k datu konání semináře.
Kdy: čtvrtek 12. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ, MBA,
advokátka, členka Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání
a pracovních vztahů (AKV), členka redakční rady časopisu
pro personalisty a mzdové účetní Ad rem, členka Rady expertů
Unie personalistů, Regionálního sdružení personalistů v Brně a
Sdružení personalistů při OHK; spolupracovnice Wolters Kluwer
a. s. v on-line poradně Otázky & odpovědi
Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál
+ ÚZ Zákoník práce)

Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů,
hodnocení uchazečů
Plánování lidských zdrojů - definování potřeb organizace, spolupráce vedoucích zaměstnanců a personalistů.
Popis pracovního místa - požadavky na uchazeče.
Získávání uchazečů - personální marketing, personální agentury, inzerce,
vlastní zdroje, intranet. Analýza získaných životopisů - telefonická, elektronická
komunikace s uchazečem, odmítnutí, pozvání na pohovor.
Příprava na pohovor - spolupráce vedoucích zaměstnanců a personalistů,
struktura pohovoru, vhodné a nevhodné otázky.
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Průběh pohovoru - řízený rozhovor, role účastníků pohovoru, verbální a neverbální komunikace, naslouchání, komunikace s „nespolupracujícím“ uchazečem.
Psychodiagnostika.
Vyhodnocení uchazečů - protokol z výběrového řízení.
Komunikace s uchazeči - další postup před nástupem, odmítnutí uchazečů.
Nástup a adaptace nového zaměstnance - formální i neformální vedení.
Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 31. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Mgr. Dagmar HOŠKOVÁ,
bohaté praktické zkušenosti s personálními procesy, dlouholetá
vedoucí personálního oddělení NBÚ Praha
Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Vydáváme časopis AD REM - K VĚCI
- pro personální a mzdovou oblast
Přihlášku k odběru časopisu zasílejte
na emailovou adresu:
adrem@tsmvyskov.cz

www.uniepersonalistu.cz
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PRÁVNÍ OBLAST
Insolvenční řízení
- základní otázky úpadkového práva
- velká novela 2017
Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního
řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno
od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona
a zejm. poslední velkou novelou z roku 2017. Insolvenční řízení po rekodifikaci
občanského práva v praxi.
Obsah semináře: Definice úpadku. Insolvenční rejstřík. Subjekty insolvenčního
řízení. Insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy. Rozhodnutí
soudu o insolvenčním návrhu. Zahájení insolvenčního řízení – účinky, dopad
na věřitele. Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
Přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky. Přezkum pohledávek. Incidenční spory. Majetková podstata. Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.
Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pro začátečníky.
Kdy: čtvrtek 12. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Mgr. Pavel GOTTWALD, MBA,
právník
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)

Novinka

Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1367/2012.

Uzavírání smluv
- jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky
(od nadpisu smlouvy až po její podpis)
Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak správně
uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti,
vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací
(utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti
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druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady, tipy
a doporučení při uzavírání smluv.
Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv
a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím
z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář
se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným
způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).
Z obsahu semináře:
• právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014
• kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní
zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním
rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí
člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby
v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací)
• lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo?
• jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání)
• předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace
(při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekaném ukončení kontraktačního
procesu apod.)
• jak (ne)správně označit smluvní strany
• nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
• v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně)
• lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?
• v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/
nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)
• proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky
od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy
a jiné otázky)
• obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich
rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany,
tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky)
• obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla
(Incoterms 2010)
• jak do smlouvy správně začlenit přílohy
• zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
• podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy)
• tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy
• smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační
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smlouvu nepodepíše?)
• je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
• úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě
a náhradě škody
• způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka
apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody
dokumentárního akreditivu aj.)
• optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada
škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)
• zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní
právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další
otázky, uznání závazku apod.)
• technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám
• podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich
absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?)
• doložka o řešení sporů
• promlčecí lhůta a dispozice s ní
• další otázky
• jednotlivá témata budou doplněna o pohled judikatury a praktická doporučení
Kdy: středa 25. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.,
advokátka, odborná asistentka na katedře obchodního práva
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, rozhodce
Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
Cena: 2.200,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-209/2015.

Aktuální nabídku seminářů naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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ROZVOJ OSOBNOSTI,
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Komunikovat efektivně!
(nácvik komunikačních dovedností)
Seminář je určen všem, kdo chtějí pracovat na svých komunikačních dovednostech a vylepšit je, a to jak v profesní sféře, tak i ve svém soukromém životě.
Motivační formou rozvíjí individuální schopnosti účastníka v souboru interaktivních psychoher a poznávacích testů. Je kladen důraz na individuální přístup
a potřeby účastníků.
V základních dvou blocích semináře (verbální a neverbální komunikace)
se zaměříme na: Určení našeho komunikačního typu (test), rozdílné prvky komunikace mužské a ženské, hra Rodokmen, hra Strategie, hra Gesta. Efektivní
formy komunikace (test empatie, určení zlozvyků a chyb, jichž se v komunikaci dopouštíme, trénink aktivního naslouchání, hra Ucho). Problematické
komunikační typy (klientů) a žádoucí formy komunikace s nimi (dle individuálních požadavků, test sebeprosazení, hra Principál). Zvládání konfliktních situací a manipulativního jednání (klientů), základy asertivních technik a jejich
nácvik (hra Rukavice, hra Lešení, hra Aréna). Syndrom vyhoření (test, relaxace, nácvik relaxací).
Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 12. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ,
specialistka
Cena: 1.990,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-266/2010.
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Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk
- praktické kapitoly pro denní potřebu
- norma ČSN 01 6910
- akademická příručka českého jazyka
Motivační kurz je určen především těm, jejichž pracovní náplní je ústní a
písemná komunikace v českém jazyce, i těm, kteří si chtějí osvěžit znalosti české
gramatiky a doplnit své znalosti novými poznatky. Výuka je zaměřena prakticky.
Cílem kurzu je nabídnout maximum prakticky využitelných informací zejména
v administrativním styku (korespondence, komunikace), seznámit účastníky
se základním souborem nejčastějších prohřešků proti normě spisovné češtiny
(gramatika, stylistika), zorientovat je v základních textologických postupech.
Kurz pracuje se speciální metodikou, jež obsahuje také zábavné a herní prvky.
Cílem je odstranit stereotypy v přístupu ke studiu českého jazyka (bývá často
hodnoceno jako obtížné, nezvládnutelné, suchopárné). V motivačních cvičných
textech upevní účastník své dosavadní znalosti, doplní je novými informacemi a
osvěží znalosti práce s pomocnou literaturou. Metodou korektur cvičných textů
(četnost chyb je volena podle potřeb sledovaného jevu v daném cvičení, tj. 1-5
chyb na řádku) a v následné společné analýze textu s lektorkou a skupinou zvládne účastník kurzu následující studijní okruhy (a odkazy k příslušným kapitolám v odborné literatuře). Grafika slov přejatých (základní pravidla psaní cizích
slov), soubor nejčastějších prohřešků. Psaní velkých a malých písmen, základní
pravidla, soubor nejčastějších prohřešků. Číslovky, zájmena, zkratky. Základní
pravidla, soubor nejčastějších prohřešků. Dubletní tvary, základy editace textu
(norma, kodifikace a sjednocení textu), základní pravidla. Interpunkce, základní
pravidla, soubor nejčastějších chyb. Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika. Soubor nejčastějších stylistických prohřešků.
Tvorby textu vzhledem k cílové skupině. Základy práce s pomůckami (Pravidla
českého pravopisu, slovníky), základní odborná a popularizační literatura. Aktuality. Norma ČSN 01 6910. Akademická příručka českého jazyka. Dotazy, diskuse.
Kdy: pondělí 25. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ,
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
katedra mediálních studií a žurnalistiky, členka Obce spisovatelů,
televizní a rozhlasová scenáristka
Cena: 1.990,- Kč (coffee break, oběd, studijní materiál)
Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-231/2006.
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Rozvoj osobnosti
Seminář je určen všem, kteří se chtějí o sobě i druhých dozvědět více
a naučit se, jak lépe využívat svůj potenciál a možnosti. Nabízí množství impulzů
k osobnímu rozvoji. Účastníci se učí poznávat svá nadání a schopnosti, posilovat svoji sebeúctu a sebedůvěru, seznamují se s principy účinné motivace.
Osvojují si metodu správného stanovování a dosahování cílů.
Obsah semináře: Vnitřní identita a potenciál - objevme své schopnosti a nadání
a využijme je co nejlépe v našem pracovním i osobním životě. Nízká sebeúcta
x zdravá sebeúcta - sebeúctu je možné zvyšovat – nikdy není pozdě. Součásti
zdravé sebeúcty - sebepoznání, sebevědomí, sebedůvěra, vztah k druhým lidem.
Motivace jako klíč k rozvoji potenciálu - motivace nám dává sílu dosáhnout
vytčených cílů. Způsoby motivace. Překážky na cestě osobního rozvoje - abychom mohli překážky překonat, musíme je poznat. Možné překážky na cestě
osobního rozvoje. Vedení sebe sama - stanovení cíle, zmapování reality, alternativní možnosti, volba. Využití vizualizace - síla představivosti jako účinný
prostředek při dosahování cílů. Základní osa osobního rozvoje - sebepoznání,
vnitřní motivace, stanovení a dosažení cíle, zpětná vazba. Celistvá osobnost
- výsledkem rozvoje osobnosti je zralý člověk, který umí maximálně využívat
svůj potenciál. Praktické aktivity - v rámci semináře se prostřednictvím praktických aktivit dozvíte mnoho o sobě, svých nadáních a schopnostech, o své
motivaci. Naučíte se stanovovat cíle a efektivně jich dosahovat.
Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 3. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: PhDr. Jitka CRHOVÁ,
specialistka
Cena: 1.850,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-41/2014.

Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem
V každé skupině najdeme dva protipóly lidí. Jedni, kteří jsou neustále
ve stresu, mají přehnané obavy, nevěří si a bojí se změn a druzí, kteří se stále
usmívají, šíří pozitivní energii, věří si a vítají nové výzvy, změny. Co je možné
udělat pro to, abychom překročili své myšlenkové stereotypy a získali nebo
upevnili pozitivní přístup? Je možné se optimismus naučit?
Prakticky zaměřený workshop seznámí účastníky s možnostmi tréninku optimismu a pozitivního přístupu k životu a pracovním úkolům. Účastníci si v průběhu
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kurzu vyzkouší jednotlivé přístupy na modelových situacích a příkladech. Kurz
zohledňuje individuální potřeby.
Obsah semináře:
• Osobní vize – definice osobní vize, spokojenosti a osobní pohody
• Pozitivní myšlení - optimismus, zdravá sebedůvěra, podpora silných
stránek, aplikace do osobního i pracovního života
• Pozitivní vztahy s okolím – pozitivní komunikace, efektivní zvládání
konfliktů
• Práce se stresem a psychohygiena – jak dodržovat hygienu svého psychického zdraví
Kdy: čtvrtek 5. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Ing. Přemysl DOLEŽAL,
specialista
Cena: 1.990,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Bali time
aneb seminář Energie pro život
Termín:
od 7. 10. 2017 - 13. 10. 2017
Co vás čeká:
• Workshopy osobního rozvoje
• Zpomalení a relaxace
• Spojení s balijským klidem
• Místní detoxikační strava
• Nádherná exotická příroda
• Masáže a setkání se šamanem
• Na přání adrenalin a výlety
Co seminářem získáte?
• Prostor pro zastavení, zpomalení, pochopení, co je v životě důležité
• Sebepřijetí, vyrovnání se s minulostí
• Posílení sebedůvěry, sebeúcty, sebemotivace
• Pochopení, jak využívat své emoce k osobnímu růstu
• Hospodaření s fyzickou a psychickou energií
• Nastartování životní energie do další životní etapy
• Možnost uvědomění si vlastních hodnot a priorit
www.tsmvyskov.cz
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Detailnější informace na www.hladinaalfa.cz
Cena pobytu s plným programem, včetně stravy bez letenky:
34.980,- Kč do vyčerpání kapacity 12 osob.
Letenky (i skupinové) pro nás zajištuje CK Inspiration Travel.
V ceně je:
• 6 nocí s plnou penzí
• Transfer z letiště a na letiště
• 1 výlet k chrámům Pura Bukit
• 1 výlet na úpatí sopky
• 1 výlet do dílny na sarongy
• Pojištění
• Česky/indonésky mluvící průvodce po celou dobu pobytu v Nirartě

Profesionální sekretářka, asistentka
se zaměřením na úspěšnou komunikaci,
etiketu v zaměstnání a základy správného servisu
Seminář je určen asistentkám, sekretářkám, které se chtějí zdokonalit
v činnostech vztahujících se k výkonu jejich povolání.
S lektorem z oblasti psychologie, komunikace a gastronomie se seznámí
se základními principy komunikačních dovedností, zdokonalí se ve zvládání
náročných a konfliktních situací a základech profesionálního servisu.
Součástí semináře je i odborný výklad k etiketě v zaměstnání - zásady správného
etického jednání, oblékání, společenské konverzace... Posluchači získají informace také k základům správné obsluhy při podávání pokrmů a nápojů, naučí
se některé základní technologické postupy při přípravě občerstvení v zaměstnání.
Obsah semináře: Jak komunikovat, prezentovat se, oblékat, seznamovat
se, loučit se, diplomaticky řešit náročné a konfliktní situace. Jak telefonovat. Jak zvládat „trapasy“ apod. Psychologické aspekty v komunikaci. Identifikace motivací. Diagnostika zákazníka-klienta. Budování pozitivního vztahu
apod. Vytvoření návyků, které mohou zlepšit komunikaci. Jak podávat nápoje
a pokrmy. Jaký používat inventář. Jak připravit stůl k obsluze. V jakém pořadí
a z jaké strany pokrmy a nápoje nabízet či podávat a další neméně zajímavé
a pro praxi přínosné informace. Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 10. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
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Lektor: PhDr. Antonín BRYKS,
psychoterapeut, supervizor, lektor v oblasti psychologie
a komunikace
Cena: 1.800,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky
Umíme si poradit s neodbytným hrubiánem, neúnavným potížistou,
nezdvořáckým zuřivcem, sprosťáckým ´zuřivcem´, neústupným tvrdohlavcem,
´harašícím´ nedočkavcem, nasupeným právo-plavcem, puntičkářským tazatelem, dramatickým žadatelem, vševědoucím kazatelem – prostě s těmi, s
kterými se domlouvá jen těžko?
Seminář je zaměřen: na první pomoc v nouzi (verbální desatero) a získání
jistoty v nepříjemných situacích. Hlas, intenzita, modulace, intonace, nácvik. Struktury verbálních obran, neverbální podpora, nácvik. Při hledání cest
ze složitých komunikačních bludišť se v modelových situacích pobaví aktivní
účastníci (ale stejně tak vítáme i ostýchavější pozorovatele). V analýze příkladů
z praxe budeme společně hledat nejlepší, zdvořilé, komunikační varianty, abychom úřadu, firmě zachovali dobré jméno – a sobě noblesu.
Diskuse, dotazy.
Kdy: pátek 13. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ,
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
katedra mediálních studií a žurnalistiky,
členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka
Cena: 1.990,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-582/2012.

Úspěšná komunikace, jak ji neznáte
Máte pocit, že už jste vyzkoušeli všechno a přesto se vám nedaří vést úspěšně
jednání s klienty, kolegy, nebo vašimi partnery?
Zdá se vám, že lidé někdy používají stejný jazyk jako vy, ale hovoří úplně jinou
řečí?
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Jak snadno přesvědčit ostatní, aby v různých situacích udělali to, co chcete,
se naučíte na tomto kurzu.
Program: Jak rychle navázat spřízněný vztah. Jak efektivně komunikovat
s lidmi za použití jejich způsobů a forem komunikace. Skryté řízení rozhovoru
pomocí hypnotického jazyka. Magická slova a přesvědčovací jazykové vzorce
v praxi. Hypnotické jazykové vzorce – jednoduchá slova a věty, kterými zvýšíte
svůj vliv na ostatní.
Kurz je určen:
• Každému, kdo se chce naučit používat vzorce hypnotického jazyka v reálných životních situacích.
• Všem, kdo se chtějí naučit, jak pomocí metod NLP dosáhnout svých cílů,
aniž by se druhá strana cítila být manipulována.
• Všem, kdo potřebují o něčem přesvědčit ostatní.
Použité techniky:
• Neuro-lingvistické – programování (NLP).
• Hypnotický jazyk – hypnotické přesvědčování, zvládání nesouhlasu, změna
vnitřních představ.
Pomocí unikátních technik NLP se naučíte: Odhalit komunikační kanál
u ostatních a podle toho jednat. Úspěšně a rychle navázat vztah a vazbu
(raport) s komunikovanou osobou. Měnit směr myšlení a emoce lidí. Používat
hypnotický jazyk a jeho vzorce k úspěšné komunikaci.
Kdy: pondělí 16. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Nasťa MIKLOVÁ,
lektorka v oblasti vzdělávání manažerů s využitím technik NLP,
trenérka obchodních, komunikačních a prezentačních dovedností
Cena: 1.990,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Asertivita v praxi
Cílem semináře je objasnit podstatu asertivního jednání, zmapovat a zvládnout vlastní asertivní styl jednání, zdokonalit schopnost lépe hájit a prosazovat
zájmy své, svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, naučit se lépe čelit
manipulativnímu jednání, zdokonalit si komunikační dovednosti v symetrických
(partnerských) i asymetrických vztazích (např. podřízený vs. nadřízený).
Obsah semináře: Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace. Negativa a pozitiva asertivity. Reakce na problém, pasivní a agresivní jednání. Asertivní práva,
včetně praktické aplikace. Kognitivní rekonstrukce. Asertivní techniky, jejich
použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou. Negativní dotazování,
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negativní aserce, kritika a reakce na ni. Zpětná vazba s účastníky, problémové
oblasti, vysvětlení, diskuse.
Kdy: úterý 17. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: PhDr. Miroslav KADLČÍK,
psycholog, dlouhodobý lektor v oblasti krize a komunikačních
technik, zátěžových situací, v technikách komunikace, vedení lidí
a osobnostních předpokladů
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, písemný materiál)

Novinka

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-865/2017-2-208.

Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači
Stručná charakteristika:
Při práci na počítači delší než dvě hodiny pociťuje až 80% lidí tyto zrakové
potíže: pálení, řezání, rozostřené vidění, dvojité obrazy, nemožnost zaostřit
do dálky, bolest hlavy. Tyto problémy snižují efektivitu práce a přestávka
přichází až v momentě, kdy už je pozdě. Ve většině případů k nápravě
a předcházení potíží, stačí oči správně a včas procvičovat, uvolňovat a relaxovat. Speciální cviky a sestavy oči uvolní, prokrví a vyživí, správné mrkání oči
zvlhčí, cviky na posílení očních svalů zlepší zaostřování a oddálí stárnutí oka.
Oční gymnastika procvičuje svaly oka, dodává oku živiny, oko není jednostranně
namáháno, je uvolněno, relaxováno a regenerováno.
Výukové cíle:
• Úleva od únavy očí, bolestí hlavy prací na PC.
• Správné návyky a jejich pravidelné používání.
• Relaxace očí v pauzách mezi pracovními povinnostmi.
• Prevence zhoršování zraku při dlouhodobé práci s počítačem.
• Zlepšení syndromu suchých očí.
• Silnější zrak, zlepšení schopnosti zaostřování.
• Snížení rizika očního onemocnění.
Program:
• Vliv práce na počítači na oči.
• Nácvik základních očních cviků.
• Cviky a sestavy na snižování napětí v očích.
• Správné mrkání na podporu tvorby slz.
• Cviky na uvolnění očí.
• Cviky na uvolnění obličejových, krčních a zádových svalů.
• Relaxace zraku a celého těla.
www.tsmvyskov.cz
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• Oční návyky při práci na počítači, při práci náročné na zrak.
Metody výuky:
Výklad podpořený prezentací. Hlavní důraz v kurzu je kladen na praktický
nácvik cviků na uvolnění očního napětí, posílení očních svalů, nácvik mrkání,
oční relaxační cvičení. Každý účastník obdrží výukový manuál.
Kdy: úterý 31. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Marlena VÍTKOVÁ, DiS.,
certifikovaná licenční lektorka Rychločtení®
a racionálního čtení®, certifikovaná Trenérka paměti a členka
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging,
dipolomovaný specialista - oční optik a refrakční specialista
Cena: 1.800,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

On-line přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz

Postrádáte-li v nabídce jakýkoliv odborný seminář,
kontaktujte nás,
rádi obohatíme náš příští nabídkový katalog.
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SOCIÁLNÍ OBLAST
Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi
Seminář je určen pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti,
zaměstnancům obcí vykonávajících úkoly opatrovníka a jejich nadřízeným
pracovníkům, opatrovníkům osob v jiných případech.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními problémy opatrovnictví
a příslušnou judikaturou, metodickým pokynem MVČR z roku 2015 (Základní
informace pro obce, jako veřejné opatrovníky) a dále právy a povinnostmi
opatrovníků, jež souvisejí zejména (nikoli však výhradně) s novým občanským
zákoníkem. Podstatnou součástí výkladu je rozbor aktuálních problémů
účastníků.
Program semináře: Aktuální postřehy z praxe v oblasti opatrovnictví
se zaměřením na praktické problémy v životě opatrovníků, Metodický pokyn
MVČR z roku 2015 (Základní informace pro obce, jako veřejné opatrovníky),
problematika schválení právního jednání soudem, zásahy do integrity opatrovaných, dluhy a jejich řešení, nakládání s finančními prostředky, vyúčtování
správy a soupis jmění, a práva, povinnosti a odpovědnost opatrovníků.... Diskuse, dotazy (již v průběhu).
Kdy: úterý 24. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK,
soudce
Cena: 1.800,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Je podána žádost na MPSV o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

Aktuální nabídku naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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Novinka

SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE
Zadávání veřejných zakázek
- jak na otevřené a zjednodušené podlimitní řízení
od vyhlášení až po uzavření smlouvy
Účastníci budou seznámeni s právní úpravou dvou nejčastějších druhů zadávacích řízení – otevřené a zjednodušené podlimitní řízení.
Účastníci semináře získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání
veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení,
naučí se minimalizovat riziko porušení zákona.
Na semináři budou účastníci uvedeni do problematiky veřejných zakázek z
pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Budou
seznámeni s nejzásadnějšími změnami procesu zadávání veřejných zakázek
prostřednictvím otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení. Dále se
základními pojmy, které se v rámci těchto zadávacích řízení vyskytují, postupně
budou seznámeni se způsoby zahájení, minimální zákonné lhůty v průběhu
řízení a také odlišnosti týkající se způsobu prokazování splnění kvalifikace.
V rámci semináře si účastníci projdou celý průběh zadávacího řízení, od
přípravy zadávací dokumentace, vyplnění formulářů, povinných dokumentů
zpracovávaných v průběhu řízení až po ukončení zadávacího řízení.
Účastníci budou seznámeni s jednotlivými dokumenty, které má zadavatel
povinnost z pohledu zákona zpracovat.
Účastníci budou upozorněni na rozsah možných požadavků na kvalifikaci
a způsob jejich prokazování, budou seznámení s postupy při otevírání, posuzování a hodnocení nabídek.
Program:
• Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení
• Porovnání průběhu zadávacího řízení
• Náležitosti zadávací dokumentace – příklad nastavení kvalifikačních
předpokladů, hodnotících kritérií, lhůt a dalších požadavků zadavatele
• Způsob zahájení zadávacího řízení
• Povinné formuláře uveřejňované v rámci otevřeného řízení
• Nastavení správných lhůt v rámci zadávacího řízení
• Způsob prokazování kvalifikace a jeho odlišnosti mezi oběma zadávacími
řízeními
• Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
• Mimořádně nízká nabídková cena
• Souhrn dokumentů, které zákon povinně ukládá zadavateli v průběhu
zadávacího řízení vyhotovit
• Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, zvláštní instituty
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• Proces uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její možné změny
• Dotazy, diskuze

Kdy: čtvrtek 5. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek

Lektor: Mgr. Martin BUDIŠ,
odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona
o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení
školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003.

Absolventi seminářů obdrží osvědčení.

Nabízíme realizaci zakázkových školení
dle Vašich požadavků.
Kontakt:
tel. 517 333 699
email tsm@tsmvyskov.cz

www.tsmvyskov.cz
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Novinka

STAVEBNÍ OBLAST
Stavební zákon
- aplikace stavebního zákona
ve vztahu k občanskému zákoníku
Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata
se soukromoprávním rozměrem. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky
s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah,
definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.
Obsah semináře:
• právní úprava
• věci a jejich rozdělení
• vlastnické právo k nemovitým věcem
• věcná práva k cizím věcem – právo stavby
• stavební řízení v kontextu soukromoprávních limitů
• terminologické rozpory stavebního zákona a občanského zákoníku
• dopady novely občanského zákoníku
• diskuse, dotazy
Kdy: úterý 19. září 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)

Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Eva KUZMOVÁ,
právník odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu
Cena: 1.850,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-142/2014.

Aktuální nabídku semiářů naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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Velká novela stavebního zákona
- zákon č. 225/2017 Sb.,
změny v územním rozhodování, povolování,
užívání a odstraňování staveb
Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná tzv. velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem
mění doposud užívané postupy ve stavebním právu.
Výklad bude zaměřen na změny v základních pojmech, působnosti stavebních úřadů a přezkumu závazného stanoviska dle novelizovaného ustanovení
§ 4 stavebního zákona.
Dále na změny v územním řízení, vč. změn v institutech zjednodušeného
územního řízení, územního souhlasu a společného územního souhlasu a souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru. Problematika § 96b - závazného
stanoviska orgánu územního plánování. Bude pojednáno o nové právní úpravě
územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§94a-94i), společného
územního a stavebního řízení (§ 94j-94p) a společného územního a stavebního
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94q-94y).
Změny v kategorizaci stavebních záměrů nevyžadující územní rozhodnutí
a územní souhlas a stavební povolení nebo ohlášení (§ 79 odst. 2 a 103 SZ).
Změny v ohlašování a povolování staveb. Změny v problematice užívání
staveb (kolaudace) – režim kolaudačního souhlasu a kolaudačního řízení (§
122a). Změny v problematice odstraňování staveb. Přechodná ustanovení
novely stavebného zákona. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního
práva. Diskuse. Dotazy.
Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou
Kdy: úterý 24. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Mgr. Michal KNECHT,
specialista v oboru stavebnictví
Cena: 1.900,- Kč (coffee break, oběd, ÚZ Stavební zákon)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1230/2012.

On-line přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz
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ŠKOLY
Školní stravování
Organizace školního stravování. Legislativní rámec. Zařízení školního
stravování. Činnosti, provozované školní jídelnou a klienti v zařízení školního
stravování (školní jídelně). Hlavní a doplňková činnost a závodní stravování.
Vybrané ekonomické aspekty činnosti školní jídelny - hospodaření školní jídelny.
Náklady školní jídelny na zabezpečení stravovací služby. Výnosy školní jídelny.
Kalkulace a stanovení ceny stravovací služby ve vazbě na klienty. Aktuální
otázky v oblasti školního stravování.
Diskuse.
Kdy: úterý 17. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Ing. Alena FÜRSTOVÁ,
specialistka

Novinka

Cena: 1.700,- Kč (DPH, coffee break, oběd, písemný materiál)

Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi
Seminář se zaměřuje ve své první části v nezbytně nutné míře na obecné
právní znalosti a v části druhé přechází k jejich aplikaci na vybrané aktuální
jevy, které se dnes stávají součástí pedagogické praxe.
Je rozdělen na tato témata:
• základy trestní odpovědnosti
• práva a povinnosti občana jako účastníka trestního řízení
• trestní odpovědnost pedagogů v praxi
• trestní odpovědnost dětí a mládeže
• trestné činy páchané na dětech a dětmi - rozbor současné situace, druhy
kriminality a trendy
• jak postupovat v případě podezření z trestné činnosti
• povinnosti školy a policie - vzájemný vztah z pohledu legislativy a praxe
- praktické postupy vyšetřování dítěte policií ve škole (musí škola umožnit
vyšetřování, za jakých podmínek, postup u zletilého a nezletilého dítěte,
přítomnost pedagoga)
• prevence a represe
• vztah školy a rodiny
• skutkové podstaty vybraných trestných činů
• kazuistika
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Při výkladu je používána power-pointová prezentace a vybrané aktuální právní předpisy.
Kdy: středa 18. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: JUDr. Jana MAHDALÍČKOVÁ, Ph.D.,
specialistka, autorka článků v periodiku Řízení škol
Cena: 1.700,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MŠMT-865/2017-2-208.

Hygienické minimum pro provozovatele
a pracovníky pracující v potravinářství
(restaurace, občerstvení, potravinářské
prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně,
výrobny potravin a pokrmů apod.)
Seminář je určen pro osoby pracující v oblasti stravovacích služeb, při výrobě
a prodeji potravin.
Cílem kurzu je seznámení se s požadavky v oblasti provozování stravovacích
služeb, prodeje a výroby potravin dle platné české a evropské legislativy,
se zásadami správné hygienické praxe a výrobní praxe založené na principech
systému bezpečnosti potravin.
Obsah semináře: Co je bezpečná potravina, úvod do mikrobiologie, rizika
a jejich následná prevence (mikrobiální = onemocnění a otravy z potravin,
fyzikální = poškození zdraví, chemická = intoxikace – otravy z potravin),
osobní hygiena, sanitace = čištění a dezinfekce, deratizace, dezinsekce, hygienické požadavky na provozovny a zařízení, požadavky na potraviny – příjem,
manipulace, skladování, dodržování teplotních řetězců, zpracování a uvádění
výrobků do oběhu, zavedení preventivního systému k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin, legislativa. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu
hygienického minima. Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 24. října 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: MUDr. Irena POSPÍŠILOVÁ,
vedoucí oddělení výživy Krajské hygienické stanice,
oblastní pracoviště
Cena: 1.650,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-345/2014.
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ÚČETNICTVÍ ÚSC
A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Dotace (transfery)
a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v roce 2017
Obsah semináře:
• Platná legislativa v r. 2017.
• Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a
soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu
ÚSC, změny v oblasti oprávnění poskytovatelů transferů, připravovaná
legislativa
• Připravované změny legislativy týkající se kontrol čerpání transferů a
odpovědností poskytovatelů dotací.
• Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování.
• Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně –
Pokyny GFŘ.
• Příjemce dotace a DPH.
• Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na
pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace
• Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele.
• Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové
rozlišení, dohadné položky.
• Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení
účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům.
• Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a
informace o výši transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a
jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku.
• Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku.
• Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové
řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu
nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem.
• Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.
• Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce,
možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR. Diskuse, dotazy.
Kdy: úterý 12. září 2017 - zahájení v 8:30 hodin (8:30 - 13:30 h)
Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
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Lektor: Ing. Hana JURÁŇOVÁ,
daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace
Inventarizace ve veřejné správě
Cena: 1.750,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)

Novinka

Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-242/2013.

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o.
v r. 2017, spojené daňové povinnosti
Obsah semináře:
• Legislativa pro r. 2017.
• Zákon o daních z příjmů – jeho změny v průběhu r. 2017 související se
zdaňováním nebo osvobozováním majetkového prospěchu u výpůjček
majetku, dopady bezúplatného převzetí dlouhodobého majetku. Možnost
zahrnutí do přiznání k dani z příjmů za r. 2017
• Zákon o DPH a jeho změny od 1. 1. 2017 týkající se majetku, zejména
pozemků - výklady MFČR.
• Pojmy, členění majetku, smlouvy, právo stavby, věcná břemena.
• Výklad změn předpisů týkajících se dlouhodobého majetku u ÚSC a p. o.
pro r. 2017.
• Bezúplatné předávání majetku, vybrané účetní jednotky a ocenění majetku, změny u požadavků na informace o majetku předávaného do správy
příspěvkové organizaci.
• Dotace, dary, granty, účtování časového rozlišení dotací v průběhu odepisování majetku pořízeného z dotací. Příslušné účetní standardy.
• Odepisování majetku, odpisové plány, zbytkové hodnoty, vliv technického
zhodnocení na dobu odepisování majetku. Odpisy majetku a tvorba inv,
fondu
• Zobrazení majetku v účetních výkazech – výše ocenění, opravné položky,
vliv věcných břemen. Rezervy na opravy majetku. Výklad platných
účetních standardů.
• Evidence majetku – účetní a věcná, soubory majetku. Zodpovědnost
za údaje vedené v evidenci. Zařazovací protokoly, vyřazovací protokoly,
doporučený obsah.
• Technické zhodnocení majetku – nástavby, přístavby, rekonstrukce,
modernizace, stavební úpravy. Technické zhodnocení a opravy najatého
majetku, časové testy v případě uplatnění DPH.
• Majetek a DPH, zdanění na výstupu, právo uplatnění odpočtu na vstupu,
koeficient krácení nároku na odpočet. Nově pro r. 2017.
Kdy: úterý 3. října 2017 - zahájení v 8:30 hodin (8:30 - 13:30 h)
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Kde: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
Lektor: Ing. Hana JURÁŇOVÁ,
daňová poradkyně a auditorka,
spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě
Cena: 1.750,- Kč (coffee break, oběd, písemný materiál)
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-337/2010.

On-line přihlášku naleznete
na www.tsmvyskov.cz

Postrádáte-li v nabídce jakýkoliv odborný seminář,
kontaktujte nás,
rádi obohatíme náš příští nabídkový katalog.

Děkujeme za Váš čas věnovaný katalogu.
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INFORMACE
Pokyny účastníkům

Uzávěrka přihlášek pět pracovních dnů před akcí – pozdější přihlášky pouze na základě
telefonické konzultace. Vaše předběžné dotazy přiložte k závazné přihlášce. Přihlašující
se organizace se zavazuje k úhradě účastnického poplatku bankovním převodem od 2
do 15 pracovních dnů před konáním semináře nebo v hotovosti v den konání semináře.
Účastník semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den konání semináře nebo datum přijetí platby na účet. Prosíme
účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem – prezence účastníků 30 minut
před zahájením semináře. Čas ukončení semináře je uveden orientačně, bude odvozen od
množství dotazů v závěru a během přednášky. Vzdělávací agentura TSM, spol. s r. o. nebere
žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při
svých vlastních službách posluchačům seminářů. Dále nebere zodpovědnost za zranění,
škody a ztráty vzniklé posluchačům nebo posluchači způsobené. Tyto náklady způsobené
uvedenými okolnostmi ponese výhradně posluchač semináře. Postrádáte-li v nabídce
jakýkoliv odborný seminář, kontaktujte nás, rádi obohatíme náš příští nabídkový katalog.

Obchodní podmínky

Odesláním přihlášky stvrzuji souhlas s následujícími podmínkami vzdělávací
agentury TSM, spol. s r. o.: Přihlašující se organizace akceptuje nabídku pořadatele
a závazně přihlašuje pracovníka(ky) k účasti na školení nejpozději do pěti pracovních
dnů před konáním akce. Údaje sdělené na přihlášce mohou být použity pro marketingové účely vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o. Zpracováním osobních údajů zákazníka
může korporace pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících listovní zásilky nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím
osobám. Účetní doklady však mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto
doklady kontrolovat (správce daně, apod.). Vaše data můžete kdykoliv nechat změnit
nebo smazat. Smluvní cena za jednoho účastníka je stanovena u každé akce v Kč (zahrnuje
DPH). Semináře akreditované MV ČR, MŠMT pro DVPP a MPSV jsou od 1. 1. 2009 dle
§ 57 odst. 1 písm. d) Zákona o DPH osvobozené od DPH. Účastníci budou zařazeni podle došlých
přihlášek. Přijetí přihlášky organizátor nepotvrzuje. V případě neúčasti přihlášeného pracovníka
se účastnický poplatek nevrací, organizace má právo vyslat náhradního účastníka. V případě,
že organizace zruší přihlášku pracovníka do 5 pracovních dnů před uzávěrkou přihlášek, bude
účtován stornovací poplatek ve výši 10 % ceny školení. Na pozdější zrušení není možné brát,
z provozních důvodů, zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Případná změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu či zrušení semináře
z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena. Úplné znění podmínek naleznete na
www.tsmvyskov.cz.
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ZAKÁZKOVÉ
SEMINÁŘE
Pro podnikatelské subjekty:
Jsme držitelé certifikace
ISO 9001 od roku 2004

Semináře určené
pro neziskovou sféru
jsou akreditovány:
- MV ČR
- MŠMT pro DVPP
- MPSV

KONTAKTUJTE NÁS!
517 333 699, 602 777 283
tsm@tsmvyskov.cz
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Rádi Vám vytvoříme
kurz na míru!
- školení lze realizovat
v prostorách zadavatele,
lze však i využít plně funkční
prostory vzdělávací agentury
TSM, spol. s r. o.
v Brně nebo v Praze
- téma akce přizpůsobíme
dle Vašeho přání
- náš tým je tvořen zkušenými
lektory a trenéry s odbornou
a lektorskou praxí

OSTRAVA, budova HOMOLA a. s. (Severomoravský vzdělávací institut)
Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, 2. patro
Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:
Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová
Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je
před budovou Homola a. s. - šedozelená nová budova).
Z hlavního vlakového nádraží:
- tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu
se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru
(zastávka je před budovou Homola a. s. - šedozelená nová budova),
cesta trvá cca 25 minut
- tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup
na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Homola a. s. - šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut
- tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na
tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít
na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je
před budovou Homola a. s. - šedozelená nová budova), cesta trvá cca
25 minut
POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť - jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou
tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.
POZOR!!! tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04,
7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut
(8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).
Parkování - u budovy zdarma.
OLOMOUC – BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1
od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
Parkování - placené u BEA centra.
Mapy míst konání seminářů naleznete na www.tsmvyskov.cz

Mapy míst konání a dopravu do míst konání naleznete na www.tsmvyskov.cz

Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov
tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544;
mobil: 736 216 375, 723 028 849
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz, skype: tsm.prihlasky
ID datové schránky: aaqave

