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1. Základní informace o projektu 

1.1. Cíle kurzu 

Žijeme v době globalizace, která se pod požadavkem dosažení max. hospodářského růstu 
vyznačuje vzestupem organizovanosti, byrokracie, úzké výrobní i profesní specializace a tím i 
vysoké závislosti občanů na ekonomických, obchodních a sociálních strukturách (společnost 
směřuje doleva). Vysoké nároky na úroveň speciálních znalostí nedávají příliš prostoru ke 
vzdělávání občanů v ostatních potřebných oblastech. 

Především mladí lidé vstupují do samostatného života nedostatečně připraveni. Ještě 
výraznější absence „základní občanské vybavenosti“ je častá u těch, kteří v důsledku svého 
zaměření a výchovy jsou orientovaní k etickým hodnotám. Ti mívají často tendenci 
podceňovat nezbytnost pochopení a respektování základních pravidel určujících funkci 
společnosti. Důsledkem pak může být rezignace na snahu uplatnit se i v ekonomicky 
přínosných projektech a spíše přednostní směřování do méně konkurenčním tlakům vystavené 
sociální sféry. Častý je příklon k „socializujícímu myšlení“, jehož důsledkem je, mimo jiné, i 
nepoměr mezi rozvojem aktivit závislých na vnější podpoře a těch, které usilují o vytváření 
zdrojů. Vznikající problémy pak mnohdy přinášejí deziluzi a někdy i neoprávněnou kritiku a 
odmítání stávajícího společenského systému. 

Cílem tohoto kurzu je tedy poskytnout především mladým lidem koncentrovanou formou 
základní orientaci ve jmenovaných oblastech tak, aby se rozšířily možnosti jejich uplatnění a 
získali potřebný základ pro další vzdělávání. Podle potřeb a zájmu konkrétních skupin bude 
tento základní kurz každoročně opakován v podzimních termínech. V jarních termínech pak 
bude následovat nabídka již specializovanějšch kurzů navazujícího vzdělávání (např.: 
účetnictví a daně pro pracovníky neziskových organizací – podnikatele, finanční plánování, 
závazkové právo, marketing) prohlubující jednotlivá témata KOM a doplňujících kurzů: 
etiketa, čeština, styling – péče o vzhled a odívání, práce s médii - mediální prezentace atd. 
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Kurz je určen zejména pro mladé lidi vstupující do pracovního procesu, ale i pro další 
zájemce, kteří mají odpovědnost v rámci organizací, formálních i neformálních skupin 
(pracovníky nezisk. org., zaměstnance církví atd.). Kurz nemá komerční charakter,  
je dotován.  Kurzovné pokrývá cca 25 – 50% celkových nákladů.  

1.2. Předpokládaná detailnější struktura kurzu 

Níže je uvedena detailnější předpokládaná struktura jednotlivých bloků kurzu. Výsledná 
struktura bude přizpůsobována požadavkům účastníků kurzu (tj. nelze vyloučit, že v případě 
zájmu budou některé oblasti výrazně časovým rozsahem posíleny, v jiných případech mohou 
být určitá témata vynechána). 

A. MANAGEMENT V KOSTCE (PŘEDNÁŠKA, DISKUZE, MODELOVÁNÍ SITUACÍ A SPOLEČNÉ 

HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ) 
Kdo a kdy je manažerem? 
Cíl a efektivita  
Stanovení správných cílů, funkčních priorit, efektivních způsobů jejich dosažení, 
kontrola efektivity – nákladovost / reálný přínos /rozvoj  
Základní manažerské role 
Informační, personální, rozhodovací 
Tým 
Autorita, motivace, řízení odborníků 
Organizační struktury, kultura 
Míra formalizace, centralizace – decentralizace, autokratické - konsensuální řízení 
Motivace a hodnocení 
Co všechno lze měřit v penězích?  Stanovení ceny trhem, jinými způsoby a s tím 
spojená úskalí. Nefinanční odměny. 
Etické problémy 
Do jaké míry lze akceptovat a přizpůsobovat se převažující praxi? Aplikace etických 
hodnot v  prostředí soutěže? Konflikt. Uměřenost. 

 (Co když mnou druzí manipulují? Manipuluji i já? Jak tomu zabránit?) 

 

B. PRÁVO 
Systém našeho práva  
Právní pozitivizmus - čl. 2 odst. 4 ústavy, tři pilíře státní moci, veřejná správa a 
samospráva, struktura právních předpisů, kde právní předpisy najít  

 
Setkání s právem 
Právní odvětví (trestní – civilní) a terminologie, soudy, notář, advokát, právní služby 
 
Rodinné právo  
Uzavření manželství, Rodičovská zodpovědnost, Určení rodičovství, Vyživovací 
povinnost 
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Občanské a obchodní právo  

Právní subjektivita, fyzická osoba, právnická osoba, procesní způsobilost, zastoupení, 
právní úkony, spotřebitelské smlouvy, promlčení, počítání času, vlastnické právo, 
spoluvlastnictví, společné jmění manželů, odpovědnost za škodu, dědění, závazkové 
právo, vztah mezi občanským a obchodním zákoníkem, základní smluvní typy, základy 
obchodního práva, základy insolvence, oddlužení  

 
Správní právo   

Řízení před katastrálním úřadem (vklady do katastru nemovitostí), autorské právo 
(kopírování DVD, CD, knih, stahování souborů z internetu), přístup do krajiny (vstup 
na cizí pozemky, vstup do lesa), rozhlasové a televizní poplatky, územní a stavební 
řízení 

 

Evropské právo 

Alespoň stručný exkurz do evropského práva.  

Pracovní právo  

Pracovní smlouva, základní práva a povinnosti zaměstnance  

Trestní právo   

Úvod do trestní odpovědnosti, základy trestního řízení, účastníci trestního řízení, 
práva obviněného a poškozeného  

 

C. OBČAN A EKONOMIKA 
Daně a morálka. Zdanění běžného člověka (daň z příjmů, pojistné, daň darovací, daň 
z nemovitostí ….), zaměstnání a základy pracovního práva včetně daňové aplikace. 
Začínám podnikat – související povinnosti s důrazem na zdanění. 
Základy účetnictví (doklady, nutnost archivace, daňová evidence, inventarizace, 
účetnictví ….), zakládám společnost, související povinnosti, základy zdaňování.  

 

Budeme se snažit zachovat výše uvedenou posloupnost bloků, nicméně vyhrazujeme si právo 
pořadí bloků zaměňovat (například pro případ nemoci konkrétního lektora) 

 

2. Organizační záležitosti (platí přiměřeně i pro ostatní kurzy) 

2.1. Způsob přihlášení se do kurzu 

Formulář přihlášky v elektronické podobě si zájemce vyžádá (pokud ho nezíská jinak) na 
adrese: kom@fondlux.cz nebo si jej stáhne na www.fondlux.cz/kom, případně 
www.krizovatka.signaly.cz.  

Vyplněná přihláška se zasílá elektronicky na adresu kom@fondlux.cz. Kapacita kurzu je 30 
osob – v případě většího počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří se přihlásí první. 
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Na základě přijaté přihlášky zašleme potvrzení o zařazení do kurzu, které bude také obsahovat 
údaje pro provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol). Kurzovné je splatné do 10-ti dnů 
po odeslání potvrzení o zařazení do kurzu. Pokud by k zaplacení nedošlo, budeme 
kontaktovat další případné uchazeče. Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 
zájemců. V případě zrušení kurzu bude již přihlášeným kurzovné vráceno. 

2.2. Kurzovné 

Výše kurzovného je uvedena na pozvánkách, a to vždy jako standardní cena a cena pro 
nevýdělečně činnou mládež (do 26 let) a pro osoby v obtížné sociální situaci, které požádají o 
slevu.  

U osob v obtížné sociální situaci, které požádají o slevu, budou podmínky pro uplatnění slevy 
projednány vždy osobně a cena v takovém případě může být dojednána i odlišně (žádost  
o slevu s uvedením důvodů je potřebné zaslat e-mailem společně s přihláškou).  

V případě objektivních důvodů neúčasti na jednotlivé části kurzu (nemoc ….) bude na 
požádání vráceno 80 % ceny (alikvotní ceny).  

V rámci kurzu je zajištěno stravování a  možnost přespání (noc před a po kurzu)  - turistický 
standard s vlastním spacákem - za dobrovolný příspěvek. Je možné zajistit také  přespání na 
posteli s lůžkovinami. To je však potřebné v přihlášce objednat - cena 200 Kč / noc bude 
hrazena na místě.   

2.3. Místo a čas konání 

Kurzy se budou konat v budovách Centra mládeže Křižovatka v Příchovicích a Desné 
v Jizerských horách v termínech uvedených na pozvánkách. Samozřejmě je také možno zůstat 
v centru k dalšímu pobytu 

 

 

2.4    Lektorské zabezpečení 

Ing. Zdeněk Nejezchleb, auditor, specialista pro oblasti účetnictví, zdaňování (garant bloku C) 

Ing. Iva Modráčková, daňový poradce 

Mgr. Michal Strnad, asistent předsedy a mluvčí Krajského soudu HK (garant bloku B) 

Mgr. Jan Šimáček, konzultant, bývalý poradce J. Luxe (garant bloku A) 

JUDr. Vladimír Bek, advokát 

Mgr. Ing. Marie Nováková, členka předsednictva EF ČR, lektorka výuky psychosociálních 
dovedností  

JUDr. Jiří Fuks, Ph. D., soudce  

Dr. ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR 

Mgr. Aleš Václav Kratochvíl, právník ÚZSVVM 

Mgr. Stanislav Hykyš, advokát   
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2.5    Co s sebou 

Osobní věci, ručník, přezůvky a něco na poznámky. Kurz je však koncipován tak, že v jeho 
průběhu se nepředpokládá potřeba zapisování. Ubytování v centru je na úrovni jednoduchého, 
turistického standardu pro mládež s omezeným počtem lůžkovin. 

 

3. KONTAKTY: 

koordinátorka kurzu: Michaela Šimáčková 

tel. 731 60 40 20 

kom@fondlux.cz 

www.fondlux.cz/kom 

www.krizovatka.signaly.cz.  

Základní informace lze získat i přímo v Centru mládeže Příchovice, Příchovice 38,  
469 48 Kořenov, tel.: 483399218, dczm.krizovatka@gmail.com        


