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Základní informace 

 

Piktogramy 

Vás upozorní na N – novinku v katalogu, e – eLearningový kurz, A – akreditovaný kurz 

 

 
 

 
 
Místo konání výuky: 
 
 
Způsob přihlašování: 
 
 
 

 
 
 

Ceny kurzů: 
 
 

 

 
Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most 
 
 

 Přihláška na kurz je online na webových stránkách Institutu vždy u konkrétního kurzu  

 Můžete použít i univerzální pdf přihlášku, která je ke stažení na stránkách institutu zde, stáhnout 
si ji do počítače, vyplnit a odeslat Institutu datovou schránkou nebo na 
podatelna@institutpraha.cz 
 

Přihlášky na kurz NEMUSÍ být elektronicky podepsané 
 
Ceny uvedených kurzů v tomto katalogu jsou osvobozeny od DPH 
 
Nové kurzy mohou být doplňovány, sledujte web Institutu a Magistrátu města Most 

http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.institutpraha.cz/obj/files/3/sys_media_2456.pdf
mailto:podatelna@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.mesto-most.cz/skolici-misto-institut-pro-verejnou-spravu-praha/d-24969


datum: 8. 9. 2016 

délka kurzu: 4 hodiny 

kód kurzu: 2MORESMF162000 

cena: 690 Kč 

kontakty: 

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 

Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279) 
 

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 

Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505) 

Aplikace zákona o registru smluv 

 
Jaké povinnosti vyplývají z nového zákona o registru 

smluv? Dozvíte se zde! 
 
 

určeno pro: 

veřejnou správu 

 

 
 

co se naučíte: 

 získáte přehled o působnosti zákona 

 naučíte se postup pro správné zveřejnění smlouvy 

 seznámíte se s informačním systémem o registru smluv 

 

program:  

9:00 – 12:15 

 úvod do problematiky 

 osobní působnost zákona, povinné subjekty a jejich 
smluvní strany 

 věcná působnost zákona a výjimky z povinnosti uveřejnění 

 způsob uveřejňování smluv 

 následky uveřejnění a zrušení smlouvy 

 informační systém registru smluv 

 

lektor: 
Mgr. Martin KRAUS 

 zaměstnanec odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra 

 je metodikem pro aplikaci zákona o registru smluv 
 dříve působil v advokacii 
 

 



datum:  6. 12. 2016 

délka kurzu: 6 hodin 

kód kurzu: 2MOOBUTA162000 

cena: 890 Kč 

kontakty: 

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 

Mgr. Václav Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel: 224 241 283) 
 

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 

Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505) 

Oblast utajovaných informací – administrativní bezpečnost 

 
Chcete se naučit správně dodržovat ochranu utajovaných 
informací v oblasti administrativní bezpečnosti?  
 

určeno pro: 

Úředníci ÚSC a správních úřadů, kteří přicházejí do 

kontaktu s utajovanými informacemi 

 

 
co se naučíte: 

 naučíte se aplikovat ochranu utajovaných informací 
v praxi Vašeho úřadu 

 budete se orientovat v legislativních předpisech 
upravujících oblast ochrany utajovaných informací a 
administrativní bezpečnosti  

 naučíte se správně manipulovat s utajovanými 
písemnostmi 
 

 

program:  

9:00 – 14:30 

 obecná pravidla ochrany utajovaných informací, 
základní pojmy, definice, trendy vývoje ochrany  

 zákon č. 412/2005 Sb. a jeho struktura; cíle a druhy zajištění 
ochrany utajovaných informací; postavení NBÚ 

 utajované informace - stupně utajení; administrativní 
bezpečnost - pojem a působnost, administrativní pomůcky, 
předávání, přeprava, přenášení, ukládání, zapůjčování a 
vyřazování utajovaných písemností 

 
lektoři: 
Ing. Martin FIALKA 
• působí na NBÚ jako ředitel odboru administrativní a fyzické 
bezpečnosti; specialista na oblast ochrany utajovaných informací 
Jana KOREŇOVÁ 
• působí na NBÚ v odboru administrativní a fyzické bezpečnosti; 
specialistka na oblast administrativní bezpečnosti 

 



datum: 11. 10. 2016 

délka kurzu: 6 hodin 

kód kurzu: 2MORIPRA162000 

cena: 890 Kč 

kontakty: 

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 

Mgr. Václav Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel: 224 241 283) 
 

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 

Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505) 

Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
pozemních komunikacích 

 
Chcete správně řešit dopravní přestupkovou agendu? 

Poradíme Vám!  
 
 

určeno pro: 

Úředníky a vedoucí úředníky ÚSC, kteří vedou řízení 

o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu na pozemních komunikacích 

 
 

co se naučíte: 

 naučíte se správně aplikovat přestupkovou legislativu 
na oblast dopravně správní 

 seznámíte se s postupy správních orgánů v oblasti 
dopravních přestupků  

 

 

program:  

9:00 – 14:30 

 přestupkové právo obecně 

 přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích 

 příklady dobré praxe, případové studie 

 

 

lektorka: 
Mgr. Jana VRANÁ  

 zkušená lektorka s praxí v oblasti dopravně-správní v rámci 
ústředního orgánu státní správy i na úřadech územní správy 

 vyučující i odbornice na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

 s Institutem spolupracuje od roku 2006 
 

 



datum: 21. 9. 2016 

délka kurzu: 8 hodin 

kód kurzu: 2MOSPSLC162000 

cena: 1 190 Kč 

kontakty: 

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 

Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279) 
 

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 

Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505) 

Spisová služba 

 
Předejděte rizikům, která mohou vznikat při nesprávném 

výkonu agendy spisové služby  
 
 

určeno pro: 

veřejnou správu 

 

 
 

co se naučíte: 

 naučíte se vše o předarchivní péči o dokumenty 

 dozvíte se vše důležité pro efektivní výkon spisové 

služby 

 

program:  

9:00 – 16:15 

 základní principy ovládání spisové služby 

 předarchivní péče o analogové dokumenty 

 předarchivní péče o elektronické dokumenty 

 problémové příklady z praxe 

 praktické rady a doporučení 

 

lektor: 
Jan FRK 
 odborník na problematiku spisové služby a eGovernmentu 

 je členem řady profesních organizací s celorepublikovou 
působností 

 má bohaté zkušenosti z praktického uplatnění informačních 
technologií ve veřejné správě 

 



datum: 8. 12. 2016 

délka kurzu: 6 hodin 

kód kurzu: 2MOSHEXA162000 

cena: 890 Kč 

kontakty: 

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 

Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 241 278) 
 

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 

Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505) 

Zákon o právu shromažďovacím, extremismus 

 
Jaké povinnosti vyplývají pro obec ze zákona o právu 

shromažďovacím? 
 
 

určeno pro: 

veřejnou správu 

 

 
 

co se naučíte: 

 seznámíte se se zákonem o právu shromažďovacím a 

aplikační praxí 

 získáte informace o řešení problematických situací   

 osvojíte si přehled o aktuální extremistické scéně 

 

program:  

9:00 – 14:30 

 zákon o právu shromažďovacím, aplikace zákona  

 praktické problémy a jejich řešení 

 extremismus 

 

lektor: 
JUDr. Kateřina JAMBOROVÁ 
 přední odbornice na právo shromažďovací 
 odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky 

 
 
 

 

 


