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NABÍDKA PROLONGAČNÍCH A ZÁKLADNÍCH
REKVAL. KURZŮ PRO STRÁŽNÍKY A ČEKATELE
OBECNÍ/MĚSTSKÉ POLICIE NA ROK 2019
dle ustanovení § 4d a § 4e
zákona o obecní policii.

Nabízíme Vám realizaci základních a prolongačních kurzů pro čekatele
a strážníky OP/MP v prostorách školy TRIVIS v Praze, a dále možnost
připojení se ke kurzům realizovaných v prostorách městských policií
Most, Hradec Králové, Prostějov v termínech uvedených v následující
tabulce.
Realizace je také možná po domluvě ve zcela individuálních termínech
v prostorách našich dalších škol ve městech Ústí nad Labem, Karlovy Vary,
Třebechovice pod Orebem, Jihlava, Brno, Prostějov, Vodňany
nebo ve Vašich prostorách.

Prolongační kurzy

Prolongační kurzy

Prolongační kurzy

Základní kurzy

Praha
18. 2. – 22. 2. 2019
zkouška 28.2.2019
22. 4. – 26. 4. 2019
zkouška 2.5.2019
17.6. - 21. 6. 2019
zkouška 25.6.2019
9.10. -15. 10. 2019
zkouška 17.10.2019
4. 11. - 8. 11. 2019
zkouška 14.11.2019

Most
11. 3. - 15. 3. 2019
zkouška 19.3.2019
23. 9. – 27. 9. 2019
zkouška 3.10.2019
14. 11. - 20. 11. 2019
zkouška 21.11.2019

Prostějov
4. 2. - 8. 2. 2019
zkouška 13.2.2019

Praha
7. 1. – 5. 2. 2019
zkouška 7.2.2019
4. 3. – 2. 4. 2019
zkouška 3.4.2019
9. 5. – 7. 6. 2019
zkouška 11.6.2019
2. 9. - 2. 10. 2019
zkouška 3.10.2019
11. 11. - 10. 12. 2019
zkouška 3.10.2019

Prolongační kurzy - délka konání 5 dnů
Obsahová náplň a rozsah výuky je koncipována dle aktuálně platných zkušebních otázek
k ústní a písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele
a strážníka obecní policie.
Cena prolongačního kurzu:
Cena kurzovného je stanovena na částku 4 500 Kč/osoba.
Pro účastníky je možno pro kurzy pořádané v Praze zajistit ubytování v penzionu a
stravování.
Cena za tyto služby: ubytování – 1x nocleh/550 Kč/osoba/dvoulůžkový pokoj/včetně snídaně,
případně 600,-Kč /osoba/ jednolůžkový pokoj.
Oběd – 80,- Kč ve školní jídelně TRIVIS – výběr z menu.
V případě realizace prolongačního kurzu na vaší Obecní/Městské policii, bude cena
stanovena individuálně po vzájemné dohodě.
Termín kurzu lze stanovit po vzájemné dohodě tak, aby vyhovoval potřebám
objednavatele.

Základní rekvalifikační kurz pro čekatele OP/MP (4 týdny)
Obsah kurzu je realizován dle prováděcí vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon
o obecní policii č. 553/1991 Sb.
Obsahová náplň a rozsah výuky je koncipována dle aktuálně platných zkušebních otázek
Ministerstva Vnitra k ústní a písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů
čekatele a strážníka obecní policie.
Součástí a v ceně kurzu je zahrnut výcvik k získání odborné způsobilosti k používání
služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle tohoto nebo
zvláštního zákona dle § 4d, odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.
Cena je stanovena na částku 13 500 Kč při přihlášení 1 osoby.
2 – 5 přihlášených osob/13 000 Kč/osoba.
5 a více přihlášených osob/12 500 Kč/osoba.
Výstupem kurzu je osvědčení o rekvalifikaci, na jehož základě může čekatel absolvovat
zkoušku před komisí MVČR.
Pro účastníky je možno v místě zajistit ubytování a celodenní stravování.
Cena za tyto služby: ubytování – 1x nocleh/550 Kč/osoba/dvoulůžkový pokoj/včetně snídaně,
případně 600,-Kč /osoba/ jednolůžkový pokoj.
Oběd – 81,- Kč ve školní jídelně TRIVIS – výběr z menu.
Zároveň nabízíme nad rámec základního rekvalifikačního kurzu a to způsobem
jeho následného prodloužení o 7 výukových dnů realizaci výuky a výcviku k získání
zbrojního průkazu skupiny „D“ pro výkon zaměstnání nebo povolání (informace o ceně
tohoto kurzu poskytneme na vyžádání).

Tematické zaměření výuky

















Obecní policie - Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Obecní a krajské zřízení - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Shromažďování - Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
Policie České republiky - Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Živnostenské podnikání - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Střelné zbraně a střelivo - Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami - Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách.
Trestní právo - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009, trestní zákoník, a některé další zákony, Zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Přestupky - Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, Zákon č. 561/2000 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, Zákon č. 99/2004 Sb.,
o rybářství, Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Správní řízení - Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).
Bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích - Zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), Zákon
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Krizové řízení a integrovaný záchranný systém - Zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení.

Nabízíme vlastní zpracované studijní materiály:
Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele
a strážníka – teoretické otázky.
Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele
a strážníka – praktické příklady.
Těšíme se na spolupráci
Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS.
Manažer vzdělávání dospělých
TRIVIS - Centrum profesní přípravy, s.r.o.
GSM: +420 724936106
e-mail: poludova@trivis.cz

