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NOVÉ KURZY
Institut pro veřejnou správu Praha připravuje 
na 2. pololetí 2016 mnoho novinkových seminářů. Půjde 
mimo jiné v oblasti veřejné správy o následující kurzy: 
• Správní řád pro náročné
• Úvod do práva pro neprávníky
• Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
• Registr přestupků
• Nakládání s majetkem a pravidla hospodaření
• Úřední deska od A do Z
• Akční plán vzdělávání
• Vzdělávání vedoucích zaměstnanců správních 

úřadů
a v oblasti osobnostního rozvoje např. o:
• Seberozvojové techniky pro úředníky
• Trénuj svou paměť
• Efektivní komunikační dovednosti 
• Interní lektor ve veřejné správě
• Prevence syndromu vyhoření
Sledujte naši nabídku kurzů http://www.institut-
praha.cz/kurzy, kde se bližší informace k těmto 
novinkám včas objeví.

Vstupní vzdělávání 
úředníků podle zákona 

č. 312/2002 Sb.  
o úřednících územních  
samosprávných celků

Od 2. pololetí letošního roku bude Institut na žádost 
úřadů poskytovat vstupní vzdělávání úředníků dle zá-
kona č. 312/2002 Sb. Kurz bude rozdělen do 7 modu-
lů, prostřednictvím kterých se noví úředníci seznámí 
se základními znalostmi nezbytnými pro výkon agen-
dy územního samosprávného celku. Vstupní vzdělá-
vání bude realizováno distanční formou studia.

Agresivní klient
Je smutnou realitou, že se úředníci setkávají ve stou-
pající míře s agresivním chováním, a proto jsme 
chtěli nabídnout vzdělávací program, který by jim 
mohl pomoci takové situace zvládat. V letošním 
roce jsme do naší nabídky zařadili nový kurz „Agre-
sivní klient“. Je pro nás potěšením číst, jak pozitiv-
ně účastníci tento kurz hodnotí. Kurz jsme v prvním 
pololetí uskutečnili v deseti termínech, abychom tak 
pokryli mimořádně velký zájem. Podstatnou měrou 
se na úspěchu podílí PhDr. Aleš Hradečný. Je naším 
dlouholetým lektorem a téma agresivního klienta 
pojal způsobem, který je pro účastníky přínosný, ale 
zároveň zábavný a využívající jejich vlastní zkuše-
nosti. V hodnotících dotaznících oceňují široký roz-
hled lektora, příjemné vystupování, poutavý a vtip-
ný výklad, srozumitelnost a vysokou profesionalitu. 
Úspěšný kurz se stejným lektorem zařazujeme také 
na druhé pololetí letošního roku.

Pilotní provoz nových webových stránek Institu-
tu www.institutpraha.cz byl spuštěn 16. června. 
Kromě moderní grafiky a upravené struktury při-
nášejí návštěvníkům řadu novinek:
•  online přihlášky na kurzy, ve kterých se po vy-

plnění IČ objednatele automaticky doplní další 
údaje o subjektu

•  zcela nové vyhledávání kurzů s možností volby 

různých vyhledávacích kriterií
•  eSHOP s nabídkou skript vydaných Institutem
•  tematicky členěnou sekci Časté dotazy
Naším cílem při tvorbě nového webu bylo poskyt-
nout návštěvníkům co největší uživatelský kom-
fort při procházení stránek, přehledně uspořádané 
informace a snadné a spolehlivé vyhledávání jak 
v kurzech, tak v celém webu.

V Institutu pro veřejnou správu Praha působí 
od roku 2011. Lektorsky se podílí na vzdělávání 
vedoucích úředníků. Připravuje a vede kurzy prů-
běžného vzdělávání zejména v oblasti manažer-
ských a měkkých dovedností, zajišťuje řadu kurzů 
na objednávku pro organizace veřejné správy. 
Věnuje se samostatné lektorské a poradenské čin-
nosti. Průběžně se zapojuje do činnosti v evrop-
ských projektech, jeden z nich také jako manažer 
vedl. 

V kurzech Institutu zúročuje své vědomosti a zku-
šenosti, které získal nejen studiem na Filozofické 
fakultě UK v Praze, ale především za svého mana-
žerského působení v komerční sféře a ve veřejné 
správě. 
Jeho doménou jsou vzdělávací akce, kde může 
projevit své výborné komunikační dovednosti 
a schopnosti, dokonalou češtinu a velmi široký 
rozhled. Absolventi kurzů pro vedoucí úředníky 
ÚSC, time managementu či kurzů komunikačních 
dovedností u něj oceňují osobní vklad a používané 
příklady z pracovního života úředníků. Vyzdvihují 
i to, že je motivuje k přemýšlení nad tematikou 
i sebou samotnými. 
V hodnoceních jeho kurzů shodně uvádějí, že je 
lektor, který má velké vědomosti a dovednos-
ti, úžasný přednes, vytvoří výbornou atmosféru 
a všechny jeho kurzy jsou super. Mnozí přicházejí 
jen „na něj“, tedy na jeho další kurzy. Je též úřady 
opakovaně vyžadován jako lektor kurzů na objed-
návku.
V posledních týdnech se s ním setkávají úředníci 
nejčastěji na opakovaných kurzech na téma agre-
sivních klientů (viz na jiném místě newsletteru).
S panem doktorem Hradečným se můžete potkat 
nejen na našich kurzech, ale i na cyklostezkách 
a silnicích po celé republice. A to zejména nyní 
v letních měsících.

NEPŘEHLÉDNĚTE

PŘEDSTAVUJEME

Nový web Institutu

PhDr. Aleš Hradečný

INFORMACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU O VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH A KURZECH PRO PROFESNÍ I OSOBNOSTNÍ RŮST A O VZDĚLÁVÁNÍ NEBO SEMINÁŘÍCH NA OBJEDNÁVKU

PŘIPRAVUJEME
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Dne 1. října 2016 nabude účinnosti nový zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
který nahradí stávající zákon č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách. V této souvislosti připravuje 
Institut cyklus vzdělávacích akcí, jejichž cílem je 
pomoci zadavatelům získat přehled o nejvýznam-
nějších změnách oproti předchozí právní úpravě 
a naučit se novou legislativu používat v praxi. Kurzy 
kromě srozumitelného výkladu poskytnou také plat-
formu pro zodpovězení dotazů, výměnu zkušeností 
a diskuzi moderovanou zkušenými odborníky. Počí-
táme s realizací následujících seminářů:

1. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (6. září 
2016, 3. října 2016)

2. Aplikace zákona o registru smluv (30. srpna 2016)
3. Simulace veřejné zakázky (1. – 3. listopadu 2016)
4. Procesování veřejných zakázek pomocí elektro-

nického nástroje (v přípravě)
5. Veřejné zakázky aktuálně (v roce 2017)
6. Veřejné zakázky pro začátečníky (v roce 2017)
7. Veřejné zakázky pro pokročilé (v roce 2017)
Další informace lze získat u manažerů těchto kurzů:
• Mgr. Petr Kuš (e-mail: p.kus@institutpraha.cz)
• Bc. Tomáš Lukšík (e-mail: t.luk@institutpraha.cz) 

• Konference „Migrace a demografické výzvy“ 
pořádaná Českou demografickou společností 
proběhla v Jindřichově Hradci 26. – 27. května 
2016. Za Institut se akce zúčastnily PhDr. Lenka 
Hronová a Mgr. Jana Malinovská. Poster, pro-
střednictvím kterého představily příspěvek s ná-
zvem „Odraz migračních výzev v požadavcích 
na vzdělávání ve veřejné správě“ vzbudil velkou 
pozornost zájemců. Předvedl naše portfolio vzdě-
lávacích akcí souvisejících s tématem migrace 
a statistický nárůst zájmu veřejné správy o vzdě-
lávání v této oblasti. 

• Řada příspěvků vystupujících odborníků byla 
velmi inspirativní pro další plánování a tvorbu 
vzdělávacích programů Institutu. Hlavní referát 
přednesl doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na téma 
zahraniční migrace a uprchlické krize. Mimo-
řádně zajímavá byla přednáška PhDr. Tomáše 
Haišmana, ředitele Odboru azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra o prognózách dalšího 
vývoje nebo příspěvky od Mgr. Yany Leontiyevy, 
Ph.D. z Akademie věd a Mgr. Lucie Trlifajové 
z Multikulturního centra Praha na téma zdrojů dat 
pro mezinárodní migraci a jejich spolehlivost.

Z NAŠÍ ČINNOSTI

Aplikace zákona o registru smluv
Nový kurz „Aplikace zákona o registru smluv“ 
uspořádal Institut 9. června v prvním termínu. Cílem 
školení bylo seznámit účastníky s povinnostmi vy-
plývajícími z nového zákona o registru smluv, který 
začne platit 1. července tohoto roku. Povinnost zve-
řejňovat smlouvy se bude týkat územní samosprávy, 
ústředních správních úřadů, státních příspěvkových 
organizací a dalších institucí definovaných v zákoně. 
Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Mar-
tin Kraus, zaměstnanec odboru eGovernmentu Mini-
sterstva vnitra a hlavní metodik pro aplikaci zákona 
o registru smluv. Během školení představil frekven-
tantům samotný zákon, dále metodiku k aplikaci 
zákona a v neposlední řadě také informační systém, 
ve kterém se smlouvy budou uveřejňovat.
Z důvodu velkého zájmu o toto téma se kurz konal 
ve větších pronajatých prostorách.
Kurzy s tématikou registru smluv bude Institut pořá-
dat také ve 2. pololetí letošního roku.

PŘIPRAVUJEME

KONALO SE

Nový cyklus kurzů „Veřejné zakázky 
od A do Z“

Konference  
„Migrace a demografické výzvy“

Novinka –  
e-learningový 
kurz „Korupce, 
etika a whistle-

blowing“
Výsledkem spolupráce oddělení boje proti korupci 
Úřadu vlády České republiky a oddělení vzdělává-
ní Institutu je nový e-learningový kurz „Korupce, 
etika a whistleblowing“. Institut tak rozšiřuje svoji 
nabídku vzdělávání zaměřeného na korupci. Absol-
venti kurzu by následně měli umět rozpoznat po-
vahu korupčního jednání a jeho formy a detekovat 
oblasti, ve kterých se korupční nabídky objevují 
častěji. Kurz je určený zejména zaměstnancům 
veřejné správy, ale absolvovat ho mohou všichni 
zájemci o vzdělávání v oblasti boje proti korupci. 
Kurz „Korupce, etika a whistleblowing“ je rozdělen 
na dvě části. Úvodní teoretická část bude zpřístup-
něna ke studiu v měsíci červnu, zvláštní část potom 
na podzim 2016. Zvláštní část je zaměřená na analý-
zu modelových situací a  konkrétních případů, které 
mohou zaměstnance při výkonu zaměstnání potkat. 
Bude se také věnovat problematice přijímání darů 
a konkrétním preventivním opatřením.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

Účast na zasedání 
DISPA

Zástupce Institutu pro veřejnou správu Praha se kon-
cem dubna 2016 zúčastnil v nizozemském Haagu tra-
dičního setkání představitelů škol a institutů veřejné 
správy (DISPA). Tématem tohoto zasedání, jež pořádal 
nizozemský institut veřejné správy PBLQ, byla propo-
jená společnost a vytváření agilního učebního prostře-
dí. Kromě tematických přednášek a workshopů měl 
v rámci programu zástupce Institutu možnost prezento-
vat zkušenosti a dobrou praxi z realizace seminářů Ev-
ropského recipročního vzdělávacího programu (ERT). 

KONALO SE

Migrace, azylové  
řízení a integrace v ČR
Úvodem dvoudenního kurzu, který proběhl ve vzdě-
lávacím středisku Institutu v Benešově ve dnech 
15.–16. 6. 2016 a jehož cílem bylo poskytnout 
úředníkům reálné a věcné informace o problematice 
migrace v České republice, seznámil Mgr. Ondřej 
Brychta účastníky s aktuálními daty o počtech mig-
rantů a azylantů v ČR a zemích jejich původu. Tento 
pracovník odboru azylové a migrační politiky Mini-
sterstva vnitra ČR přednášel o legislativním rámci, 
který je z velké části dán mezinárodními a unijními 
předpisy. Následné vystoupení  PhDr. Heleny Dlu-
hošové se věnovalo státnímu integračnímu progra-
mu. Poslední blok prvního dne patřil pracovnicím 
Charity ČR Mgr. Pavle Müllerové a Mgr. Pavlíně 
Jilečkové, které představily konkrétní integrační 
aktivity, které vykonává Charita ČR jako generální 
partner Ministerstva vnitra ČR pro integraci.
Druhý den obeznámil Mgr. Jiří Staňa posluchače se 
zdrojovými zeměmi migrace. Program byl zakončen 
pohledem na problematiku islámu včetně stručné 
historie jeho vzniku a vývoje. 
Účastníci hodnotili kurz velice pozitivně a ocenili 
zejména faktické údaje.

Nová skripta
Bohatá nabídka ediční činnosti Institutu pro veřej-
nou správu Praha se brzy rozšíří o nové tituly. 
V létě vyjde publikace „Správní  řád“, kterou 
připravil zkušený lektor Mgr. Ivan Tobek z Mi-
nisterstva vnitra spolu se svými kolegy Mgr. Kar-
lem Hruškou a JUDr. Petrem Voříškem. Je určena 
k prvotnímu seznámení s problematikou zákona 
č. 500/2004 Sb. Obsahuje základní přehled právní 
úpravy správního řádu včetně aktuálního výkladu 
problematických ustanovení vycházejícího z odbor-
né literatury a judikatury správních soudů. Podstatná 
část textu je věnována správnímu řízení. Pro lepší 
pochopení jednotlivých témat uvádějí autoři prak-
tické příklady a přehledná schémata procesních in-
stitutů. Příručka může být vhodnou pomůckou pro 
úředníky územních samosprávných celků a pro stát-
ní zaměstnance připravující se na zákonem stanove-
né kvalifikační zkoušky. Dobře však poslouží také 
při každodenní aplikaci správního řádu při výkonu 
správních činností. 
Svým členěním publikace koresponduje s dal-
ší chystanou novinkou – cvičebnicí „500  cvičení 
ze  správního  řádu“, která se v nabídce Institutu 
pro veřejnou správu Praha objeví závěrem tohoto 
nebo počátkem příštího roku. Aktuálně na ní pra-

cují JUDr. Eva Zlámalová, Mgr. Jana Malinovská 
a Mgr. Petr Kuš.  
O prázdninách půjde do tisku další publikace, která 
ponese výstižný název „Územní samospráva pře-
hledně  a  v  příkladech“. Cílem tohoto studijního 
textu je systematicky a srozumitelně objasnit fun-
gování naší územní samosprávy. Jeho obsahovým 
základem je proto výklad vybraných ustanovení 
zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlav-
ním městě Praze a některých souvisejících právních 
předpisů. Může být užitečným pomocníkem úřed-
níkům územních samosprávných celků při přípravě 
na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobi-
losti nebo nově zvoleným členům zastupitelstva pro 
výkon jejich zodpovědné funkce. Tvůrci příručky 
jsou JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník městského 
úřadu a odborník na protikorupční tématiku na Úřa-
du vlády ČR, a Mgr. Petr Kuš, dlouholetý mana-
žer vzdělávání Institutu pro veřejnou správu Praha 
a spoluautor několika odborných publikací se zamě-
řením na veřejnou správu.        
Informaci o kompletní nabídce skript vydaných In-
stitutem pro veřejnou správu Praha a možnostech 
jejich zakoupení naleznete na webových stránkách 
www.institutpraha.cz.

I když končí výukový rok, tak Vám již nyní představujeme kurzy připravené na měsíce září a říjen 2016. Bližší informace naleznete v Katalogu kurzů na 2. pololetí 
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/. Máme pro Vás jistě příjemnou zprávu, že ceny našich kurzů se pro 2. pololetí nemění.
Připomínáme, že Institut nabízí 6týdenní e-learningový program Vstupního vzdělávání následného pro zaměstnance správních úřadů, kteří jsou v pracovním 
poměru dle zákoníku práce.

SRPEN
• Aplikace zákona o registru smluv - 30. 8. - 4 hodiny - Praha - 690 Kč - Mgr. Martin Kraus - novinka

ZÁŘÍ
• Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - 6. 9. - 6 hodin - Praha  - 890 Kč - JUDr. Bc. Martin Kakrda, Bc. Tomáš Štampach - novinka
• Úvod do práva pro neprávníky - 6. 9. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Mgr. David Slováček, Mgr. Ing. Jana Pecková Hodečková - novinka
• Komunikace v personální praxi - 13. 9. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Mgr. Dagmar Hošková

NABÍDKA KURZŮ

Kurzy září – říjen 2016

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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• Trénujte svou paměť - 15. 9. - 8 hodin - Praha - 1 190 Kč - Mgr. Gabriela Bajerová Zezulová -  novinka
• Územní plánování – financování z IROP a národního programu, řešení rozporů - 19. 9. - 8 hodin - Praha - 1 190 Kč - kolektiv lektorů MMR ČR - novinka
• Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením - 20. 9. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - PhDr. Dagmar Grauová
• Diplomatický protokol a veřejná správa - 21. 9. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - JUDr. Jiří Kubík - novinka
• Spisová služba - 21. 9. - 8 hodin - Most - 1 190 Kč - Jan Frk
• Správní řízení v praxi - opravné prostředky - 22. 9. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Mgr. Ivan Tobek
• Zákon o úřednících a zákoník práce v personální práci úředníků územních samosprávných celků - 22. 9. - 6 hodin - Praha  - 890 Kč - Mgr. Jiří Moskala, 

MPA - novinka
• Vidimace a legalizace - 23. 9. - 6 hodin - Praha  - 890 Kč - Mgr. Jitka Sedlačíková
• Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů do praxe - 27. 9. - 6 hodin - Brno - 890 Kč - Petra Shonová, DiS.

ŘÍJEN
• Mentoring a další metody práce v adaptačním procesu nových zaměstnanců na úřadech jako prevence fluktuace a syndromu vyhoření - 3. 10. - 6 hodin 

- Praha - 890 Kč - Mgr. Lucie Bukovská - novinka
• Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - 3. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - JUDr. Bc. Martin Kakrda, Bc. Tomáš Štampach - novinka
• Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě - 4. 10. - 8 hodin - Praha - 1 190 Kč - Mgr. Jana Jelínková
• Novým občanským zákoníkem krok za krokem II – Věci a věcná práva - 4. 10. - 8 hodin - Praha - 1 190 Kč - Mgr. Ing. Jan Strakoš - novinka
• Regionální rozvoj v kostce - 5. 10. - 6 hodin-  Praha - 890 Kč – novinka - Ing. Jan Vlk, CSc.
• Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při finančním hospodaření územních samo-

správných celků a jeho přezkumu) - 5. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Ing. Karel Kult
• Novým občanským zákoníkem krok za krokem V – Vybraná ustanovení pro obecní a městské úřady - 6. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Ing. Miroslava 

Vojtíšková - novinka
• Úvod do práce s portálem LinkedIn - 7. 10. - 4 hodiny - Praha - 690 Kč - Mgr. Eva Matyášová
• Kárná odpovědnost státních zaměstnanců, kárná pravomoc a kárné řízení - 7. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - JUDr. Miroslav Bělecký
• Akční plán vzdělávání - 10. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - PaedDr. Mgr. Pavel Schneider  - novinka
• Jak zkvalitnit pracovní výkon (timemanagement trochu jinak) - 10. 10. - 8 hodin - Praha - 1 190 Kč - PhDr. Aleš Hradečný
• Agresivní klient - 11. 10.  - 6 hodin - Praha - 890 Kč - PhDr. Aleš Hradečný
• Odpovědnost za protiprávní jednání v ochraně přírody - 1. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Mgr. Svatava Havelková
• Informační systém ODok – kurz pro uživatele aplikace eKLEP a zaměstnance orgánů státní správy - 11. 10. - 6 hodin - Benešov - 1 410 Kč (cena včetně 

oběda) -  JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
• Účetnictví obcí prakticky a aktuálně - 11. - 13. 10. 16 hodin (3 dny) - Benešov - 4 150 Kč - Ing. Monika Bušovská, Ph.D., Bc. Jitka Pohnerová, Ing. Bc. Jana 

Mašková
• Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem - 13. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Petra Shonová, DiS.
• Spisová služba - 13. 10. - 8 hodin - Praha - 1 190 Kč - Jan Frk
• Správní řád - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti - 13. 10. - 6 hodin - Olomouc - 890 Kč - JUDr. Marie Mazánková 
• Interní lektor ve veřejné správě - 13. 10., 25. 10., 8. 11. a 15. 11. - 32 hodin (4 dny) - Praha - 5 380 Kč - PhDr. Bohumír Fiala, Mgr. Petr Kuš
• Vytváříme efektní 3D prezentace v Prezi - 13. 10. - 6 hodin - Benešov - 1 410 Kč - Ing. Jaroslav Vobr
• Novela zákona o přestupcích - 14. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Ing. Mgr. Jan Strakoš
• Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při správním rozhodování a dozorové čin-

nosti v silniční dopravě) - 17. 10. - 6 hodin – Praha - 890 Kč - Ing. František Prošek
• Hodnocení ředitelů škol/školských zařízení - 18. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - PhDr. Dagmar Grauová - novinka
• Veřejná správa - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti - 18. 10.  - 6 hodin - Olomouc - 890 Kč - JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
• Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona o státní službě - 19. 10. - 8 hodin -Praha - 1 190 Kč - Mgr. Ing. Lenka Vajsarová
• Asistent kontaktního místa veřejné správy - práce s portálem Czech POINT - 20. 10. - 8 hodin - Benešov - 1 770 Kč - Mgr. Jarmila Marta Šmardová
• Nakládání s majetkem a pravidla hospodaření - 20. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Olga Sloupová - novinka
• Zákon o obcích v kostce - 20. 10. - 4 hodiny - Praha - 690 Kč - JUDr. Jan Horník, Ph.D. - novinka
• Úřední deska od A do Z - 21. 10. - 6 hodin - Praha - 690 Kč - JUDr. Jan Horník, Ph.D
• Služební hodnocení podle zákona o státní službě - 21. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - PhDr. Aleš Hradečný
• Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti - správní řád - 24. 10. - 4 hodiny - Praha - 690 Kč - JUDr. Svatava Vronská
• Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti - veřejná správa - 24. 10. - 4 hodiny - Praha - 690 Kč - JUDr. Miroslav Brůna
• Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků - obecná část - 24. - 26. 10. a 21. - 23. 11. - celkem 38 hodin - Benešov - 

8 700 Kč (za obě části kurzu) - kolektiv lektorů
• Pracujeme společně a jednoduše s nástroji Googlu - 25. 10. - 6 hodin - Benešov - 1 410 Kč - Bc. Tomáš Lukšík
• Správní řízení v praxi - doručování - 25. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Ing. Mgr. David Bohadlo
• Dětská hřiště - provoz a odpovědnost - 27. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Zdeňka Houžvičková
• Manipulace a my - 31. 10. - 8 hodin - Praha - 1 190 Kč - PhDr. Aleš Hradečný
• Příprava na obecnou část úřednické zkoušky - 31. 10. - 6 hodin - Praha - 890 Kč - Mgr. Jan Břeň
• Stavební zákon v praxi - 31. 10. - 1. 11. - 16 hodin - Benešov - 3 130 Kč - JUDr. Vladimíra Sedláčková, Mgr. Jana Machačková

Nadále platí, že tato témata katalogových kurzů je možné pro úřady připravit i jako kurzy na objednávku přímo v úřadě klienta.

Oslovit můžete v případě zájmu vedoucí oddělení vzdělávání Ing. Zdeňku Šilhovou (z.sil@institutpraha.cz; tel. 224 212 938 nebo 603 371 589) či PhDr. Pav-
la Dittricha (p.dit@institutpraha.cz; tel. 224 228 719 nebo 739 592 985).

Chcete se s námi podělit o své 
zkušenosti s tématy, o kterých píšeme?

Máte nějaké náměty či připomínky 
k obsahu Newsletteru?

Měníte svou e-mailovou adresu?

Nechcete Newsletter odebírat nebo si 
naopak přejete přihlásit k odběru další 

kolegy?

PIŠTE NA ADRESU 
newsletter@institutpraha.cz
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