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Spolupráce Insti-
tutu a Krajského 
úřadu Ústeckého 

kraje
Ředitel Institutu doc. JUDr. David ZÁMEK, Ph.D., 
LL.M. a ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Ing. Milan Zemaník podepsali Memorandum o spo-
lupráci při zajišťování vzdělávání úředníků a zaměst-
nanců územních samosprávných celků. Institut bude 
od podzimu organizovat vybrané kurzy v prostorách 
krajského úřadu. Nabídka bude sestavována ve spo-
lupráci s pracovníky krajského úřadu tak, aby co 
nejvíce odpovídala potřebám regionu. Přihlašování 
na kurzy bude probíhat standardním způsobem jako 
u jiných kurzů Institutu.

Spolupráce s Ev-
ropským ústavem 
práva a soudního 

inženýrství
Ředitel Institutu doc. JUDr. David ZÁMEK, Ph.D., 
LL.M. a generální ředitel Evropského ústavu práva 
a soudního inženýrství JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrá-
bek, LLM. podepsali Memorandum o spolupráci 
při zajišťování vzdělávání úředníků veřejné správy 
v České republice. 

Lenka Hronová se stala naší kolegyní v roce 2007 
a působí v Institutu jako pedagogická specialistka. 
Zodpovídá za organizaci vzdělávání a zkoušek úřed-
níků územních samosprávných celků, zejména v ob-
lastech sociální agendy, zdravotnictví, památkové 
péče, krizového řízení, matrik a veřejného pořádku 
včetně kurzů průběžného vzdělávání navazujících 
na tyto široké oblasti. Pořádá i kurzy průběžného 
vzdělávání pro úředníky dle zákona o sociálních 
službách, dále pak zabezpečuje školení komunikač-
ních a tzv. měkkých dovedností. Taktéž lektorovala 
semináře zabývající se eGovernmentovými doved-
nostmi a je zkušebním komisařem pro autorizova-
nou konverzi dokumentů.
Po absolvování Filosofické fakulty Univerzity Kar-
lovy působila jako odborný redaktor ve zdravot-
nickém nakladatelství Avicenum.  Před nástupem 
do Institutu se zabývala zdravotnickými registry 
v Koordinačním středisku pro resortní zdravotnické 
informační systémy.
Mezi její záliby patří především rodina, četba a pes.

Ve dnech 13. a 14. června 2017 proběhla pod zá-
štitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Mi-
chaely Marksové a ve spolupráci s Vysokou školou 
finanční a správní ve Vzdělávacím středisku Institu-
tu pro veřejnou správu Praha v Benešově vědecká 
konference s mezinárodní účastí „Quo Vadis, soci-
ální práce v ČR?“
Konference se zúčastnili přední odborníci z oblasti 
vysokého školství i veřejné správy z České i Sloven-
ské republiky. Program byl rozdělen do čtyř sekcí: 
Sociální práce, Vzdělávání a sociální práce, Sociál-
ně-právní ochrana dětí a Sociální práce s pachatelem 

trestného činu. Zajímavé přednášky vyvolaly živou 
diskuzi a přinesly i doporučení a náměty, které 
z Konference vzešly a budou předány zaštiťujícím 
ministerstvům. Dalším výstupem bude vědecká mo-
nografie, která by měla být vydána v září letošního 
roku.
V rámci závěrečného shrnutí ředitel IVS Praha 
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. poděkoval 
všem zúčastněným a pozval je na druhý ročník kon-
ference „Quo Vadis, sociální práce v ČR?“, který se 
bude konat v příštím roce.

NAŠI LIDÉ - PŘEDSTAVUJEME

PhDr. Lenka Hronová

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

NOVINKY

STALO SE

Konference „Quo Vadis, sociální práce 
v ČR?“

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


2

2
2017Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, www.institutpraha.cz, newsletter@institutpraha.cz

PŘIPRAVUJEME

Nové kurzy pro 2. pololetí 2017
Na 2. pololetí pro Vás Institut pro veřejnou správu 
Praha připravil mnoho nových kurzů. Níže jsou uve-
deny k jednotlivým kurzům stručné shrnující infor-
mace. Více se o nich dozvíte v naší nabídce, kde za-
dáním názvu naleznete podrobnou anotaci, příslušné 
termíny konání a pokyny k přihlášení viz http://
www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/ .  
„SMOGOVÁ SITUACE A OBEC - seminář 
k řešení smogové problematiky v ČR“ 
Smog jako chemické znečištění atmosféry neod-
diskutovatelně poškozuje zdraví člověka i přírodu. 
Emise z průmyslu sice dlouhodobě klesají, ale kva-
lita ovzduší se příliš nezlepšuje. Na jednodenním 
semináři se bude probírat, jak závažná je aktuální 
situace, zda je šance se nějak bránit a co je možné 
v místních podmínkách ovlivnit.
„VOZIDLA S POHONEM NA PLYNNÁ PALI-
VA  - přehled právních předpisů nejen z pohledu 
požární ochrany“ 
Podle Národního akčního plánu čisté mobility by 
měla státní správa nakupovat i vozidla s alternativním 
pohonem a usilovat o dosažení 25% podílu těchto vo-
zidel do roku 2020. Zejména pro parkování a servis 
vozidel s pohonem na plynná paliva je nutné dodržet 
množství právních a technických požadavků.

„SPRÁVNÍ A PRÁVNÍ MINIMUM PRO ASIS-
TENTKY A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍKY“
Kurz seznamuje zaměstnance zajišťující organizač-
ní práce na úřadech se základními právními předpisy 
vztahujícími se k jejich práci a jednotlivými druhy 
správních činností. Osvojí si zásady označování pí-
semností, doručování, zveřejňování na úřední desce. 
Naučí se zpracovávat zápisy ze zasedání orgánů, 
protokoly, petice a stížnosti, žádosti o informace, 
evidence různých druhů. 
„ZKOUŠKOVÁ ÚSKALÍ – VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 
a „ZKOUŠKOVÁ ÚSKALÍ – SPRÁVNÍ ŘÁD“ 
Kurzy jsou určené posluchačům, kteří mají zájem 
procvičit vybrané pasáže učiva z veřejné správy 

a správního řádu, které jsou obsahem obecné části 
zkoušky odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků a jsou vnímána jako „zkouš-
ková úskalí“. Kurzy jsou vedené zkušenými zkušeb-
ními komisaři.  
„KONTROLA A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NAVAZU-
JÍCÍ NA KONTROLU“ 
Kurz bude zaměřen nejen na postup před zaháje-
ním kontroly, zahájení kontroly, práva a povinnosti 
kontrolujících, kontrolovaných a přizvaných osob 
nebo vedení spisu a protokolu, ale také na specifika 
správního řízení a rozhodnutí navazujícího na kont-
rolu. Důraz bude kladen na nejčastější chyby v této 
oblasti veřejné správy a možnosti jejich řešení.
„SPRÁVNÍ ŘÁD VE VĚCECH STÁTNÍ SLUŽ-
BY“ 
Kurz je určen zejména představeným státních za-
městnanců. V centru pozornosti jeho teoretické části 
budou řádné správní postupy služebního orgánu. 
Nedílnou součástí výuky bude řešení případových 
studií. 
„ROZUMĚJME SI PŘI KAŽDODENNÍ KO-
MUNIKACI“
Cílem kurzu je naučit posluchače předcházet nechtě-
ným nedorozuměním při běžné komunikaci. Kurz je 
veden interaktivní formou, v rámci které jsou účast-
níci vtahováni do výuky díky velkému množství 
praktických nácviků a cvičení.
„NEŽ ZAČNETE MLUVIT – více než jen pre-
zentační dovednosti“
Nový kurz Vám poskytne návody jak s nadhledem 
a sebejistotou prezentovat a s přehledem reagovat 
na publikum.
„KOMUNIKACE, MANIPULACE A OVLIV-
ŇOVÁNÍ“
Jak naslouchat a komunikovat, abyste dokázali 
sebejistě obhajovat svůj názor, odolávat manipula-
ci, reagovat v konfliktních situacích a vyrovnávat 
se s nimi.

Odraz změn v pře-
stupkovém právu 

v aktivitách Institutu 
pro veřejnou správu 

Praha
Významná změna v přestupkovém právu, která na-
bývá účinnosti 1. 7. 2017, se pochopitelně odrazila  
v aktivitách Institutu. Již v prosinci 2016 se v našem 
vzdělávacím středisku v Benešově uskutečnil dvou-
denní „Seminář ke změnám v přestupkovém právu“. 
V prvním pololetí 2017 jsme do harmonogramu 
zařadili kurz „Zákon o některých přestupcích“ a tři-
krát „Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich“. Pro další zájemce jsme 19. dubna uspořáda-
li „Seminář k zákonu o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich“ na Novotného lávce v Praze. Řada 
úřadů využila naší nabídky kurzů na objednávku, 
a tak jsme vyjeli s tématem přestupků například 
do Rumburku, Mostu, Karlových Varů, Znojma 
nebo Olomouce.
Navíc jsme jako pomůcku pro všechny, kdo se pře-
stupkovou agendou zabývají, vydali velmi úspěšné 
publikace „Základy správního trestání“ a „Vzory 
pro projednávání přestupků“ autorů Mgr. Pavlíny 
Kroupové a Ing. Mgr. Jana Strakoše. Zájem byl tak 
velký, že náklad je již vyprodán a v nejbližší době 
plánujeme nové vydání. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že jsme k seznámení 
s novou legislativou nabídli našim klientům řadu 
možností a úředníci i úřady ji v plné míře využili 
a využívají. Zvláště potěšitelné je pro nás velmi po-
chvalné hodnocení všech lektorů, kteří pro nás pře-
stupkové právo přednášejí, a patří jim za to veliký 
dík. 
Přestupkové právo zařazujeme pochopitelně 
i do plánů průběžného vzdělávání ve druhém po-
loletí tohoto roku a zároveň dochází i k aktualizaci 
rozsahu a obsahu zvláštní odborné způsobilosti „při 
přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, ob-
čanského soužití a majetku“.

STALO SE

Konference o rozvoji 
lidského potenciálu

Ve dnech 6. - 8. června 2017 se v prostorách vzdě-
lávacího střediska Institutu v Benešově uskutečnila 
mezinárodní konference o rozvoji lidského poten-
ciálu, která proběhla pod záštitou ředitele Institutu 
doc. JUDr. Davida Zámka, Ph.D., LL.M. a Inter-
national Academic Network Human Potential De-
velopment in Central and Eastern European Union 
States. Jednalo se již o čtrnáctý ročník této odborné 
konference a organizátorům v čele s Žilinskou uni-
verzitou se podařilo připravit pestrý program, jenž si 
kladl za cíl konfrontovat aktuální teoretické vědecké 
poznatky a vlastní praktické podmínky. Mezi hlavní 
tematické okruhy konference patřily obecné otázky 
využití lidského potenciálu a rozvoje, nové výzvy 
v rozvoji lidského potenciálu a managementu lid-
ských zdrojů a inovativní modely a praktické přístupy 
v těchto oblastech.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Setkání s představitelkami European 
School of Public Administration

Ve čtvrtek 18. 
května 2017 se 
uskutečnilo setká-
ní představitelů 
Institutu s vrchol-
nými reprezen-
tantkami European 
Institute of Public 

Administration (EIPA). Přijetí proběhlo u příležitos-

ti cesty ředitelky EIPA Margy Pröhl a vedoucí sekce 
Veřejný management Crisitiany Turchetti na po-
zvání Ministerstva vnitra ČR. Za účasti představi-
telů odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce 
ve státní službě MV prezentovali zástupci Institutu 
svou činnost, hlavní úkoly a problematiku vzdělá-
vání úředníků veřejné správy v České republice. 
Na prezentace navázala diskuze o možnostech spo-
lupráce v rámci realizace vzdělávacích kurzů.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Konference 
Moderní veřejná 

správa
Na pozvání Ministerstva vnitra se Institut pro veřej-
nou správu Praha zúčastnil i druhého ročníku konfe-
rence Moderní veřejná správa, která se uskutečnila 
ve dnech 1. - 2. června 2017 tentokrát v prostorách 
Masarykovy univerzity v Brně. 
Stejně jako v rámci loňského ročníku zde Institut 
nabídl účastníkům na svém informačním stánku 
množství materiálů včetně nabídky vzdělávacích 
kurzů a vydaných odborných skript a publikací. Ve-
lice nás potěšilo, že účastníci projevili o naši nabíd-
ku velký a upřímný zájem. Kromě tohoto zastoupení 
se Institut účastnil aktivně i samotné odborné části 
konference, a to prostřednictvím prezentace 1. ná-
městka ředitele pana Mgr. Dušana Zouhara, MBA, 
který na plénu v sekci „Využití evropských prostřed-
ků v rámci veřejné správy II“ vystoupil s příspěv-
kem na téma „Činnost Institutu pro veřejnou správu 
Praha“. 
Bližší informace k této konferenci lze nalézt 
na webových stánkách Ministerstva vnitra pod od-
kazem http://www.mvcr.cz/clanek/konference-
-moderni-verejna-sprava-2017.aspx

Pozvánka  
na seminář ERT  

do Švédska

Švédští kolegové ze Swedish Council for Higher 
Education budou v rámci Evropského recipročního 
vzdělávacího programu (ERT) pořádat v termínu  
9.-11. října 2017 tradiční seminář, na který jste srdeč-
ně zváni. Podrobné informace naleznete na našich 
webových stránkách na adrese http://www.institut-
praha.cz/o-nas/novinky/pozvanka-na-seminar-
-ert-do-svedska/.

Účast na zasedání DISPA

Zástupce Institutu se na přelomu května a června 
2017 zúčastnil tradičního setkání ředitelů institutů 
a škol veřejné správy, které se tentokrát uskutečnilo 
na Maltě. Tématem tohoto zasedání bylo „znovuob-
jevování vzdělávání“. Pořádající Institute for Public 

Services připravil bohatý program, jehož těžištěm 
byly workshopy, v nichž účastníci diskutovali aktuál-
ní otázky elektronizace, leadershipu či obsahu vzdě-
lávání. Zástupce Institutu se zúčastnil workshopu za-
měřeného na důležitou problematiku etiky ve veřejné 
správě, kde měl možnost prezentovat případovou 
studii o situaci v České republice a vzdělávacích ak-
tivitách Institutu v této oblasti. Dále byly v průběhu 
konference prezentovány tematické příspěvky ze 
strany maltských odborníků i přímo delegátů konfe-
rence reflektující vzdělávání z různých úhlů pohledu.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Návštěva uzbecké delegace

Počátkem dubna přivítali představitelé Institutu 
ve svém sídle uzbeckou delegaci, která do České 
republiky přicestovala na studijní cestu v rámci pro-
jektu Rozvojového programu OSN a ve spolupráci 
s Ministerstvem financí ČR. Delegace byla složena 
převážně z představitelů uzbeckého ministerstva fi-
nancí i ekonomických a finančních odborů regionál-

ních úřadů.
Po úvodním slovu ředitele Institutu doc. JUDr. Da-
vida Zámka, Ph.D., LL.M. byly uzbeckým kolegům 
představeny základní činnosti Institutu.  Následující 
prezentace se pak zabývaly vzděláváním úředníků 
veřejné správy v ČR a problematikou vzdělávání 
v oblasti rozpočtů územních samospráv.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
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NEPŘEHLÉDNĚTE

STRATeduka – 
intenzivní kurz 
strategického 

řízení
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro pod-
poru dalšího rozvoje strategického plánování a ří-
zení v české veřejné správě vzdělávací program 
STRATeduka. Ten sleduje vzdělávací trendy 21. 
století, aby nabídnul to nejlepší ze současného poro-
zumění strategickému plánování a řízení.

Program je koncipován jako intenzivní a ucelená 
příprava pro tvorbu, implementaci a evaluaci stra-
tegických dokumentů. V průběhu dvou měsíců se 
účastníci třikrát společně sejdou nad problematikou 
strategického řízení při interaktivní prezenční čás-
ti vzdělávání. V mezidobí absolvují přípravu pro-
střednictvím moderního e-learningu, kde budou mít 
dostupné studijní podklady a další podporu. Budou 
pokryta témata zabývající se analýzou a strukturací 
strategického problému, zapojení aktérů do procesu 
tvorby a implementace strategických dokumentů, 
predikování a foresight, stanovování strategických 
vizí a cílů, možných způsobů výběru opatření, na-
stavení efektivní implementace a vytváření zpětno-
vazebních mechanismů. 

Účastníci díky kurzu získají ucelené znalosti a do-
vednosti pro strategické řízení ve veřejném sektoru, 
díky kterým budou schopni zvýšit odbornou úroveň 
své práce při rozvoji veřejných oblastí. E-learning 
bude účastníkům zpřístupněn i po skončení kurzu. 
Díky tomu budou mít snadno dostupných a dohleda-
telných až 60 hodin obsahu, který se věnuje jednot-
livým nástrojům a heuristikám strategické práce pro 
inspiraci a praktické využití. Kurz také účastníkům 
umožní potkat se s kolegy z jiných institucí a sdílet 
vlastní zkušenosti ze strategické praxe.

Kurz bude v roce 2017 a 2018 dostupný pro státní 
a krajské úředníky, případně také volené zástupce. 
Po skončení pilotní fáze bude kurz otevřen také 
dalším částem veřejné správy. V průběhu pilotní 
fáze bude otevřeno více než 10 termínů pro účast 
na kurzu. Další informace, registraci a ukázku ob-
sahu najdete v nejbližších dnech na webu www.
strateduka.cz. Institut bude na projektu participo-
vat jako partner bez finančního plnění.

Nová počítačová učebna ve VSB
V průběhu 1. pololetí roku 2017 probíhala ve Vzdě-
lávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha 
rekonstrukce počítačové učebny č. 9, která se nachází 
v přízemí učební části budovy. Dosavadní vybavení 
a prostorové řešení místnosti již nevyhovovaly potře-
bám kladeným na moderní výukové prostory. Bylo 
navrženo několik variant, jak budoucí učebnu uspo-
řádat a zvítězila varianta s kapacitou 15 míst. Během 
rekonstrukce byla kompletně vyměněna kabeláž, 

promítací plátno bylo nahrazeno interaktivní tabulí 
a došlo také na výměnu projektoru za model s ultra-
krátkou projekční vzdáleností, která dovoluje lekto-
rovi plně využít prostor před tabulí, aniž by si stínil 
a byl oslněn. Učebna je určena především pro výuku 
počítačových kurzů se zaměřením na kancelářské ba-
líky aplikací, specializované programy pro archiváře 
a webové aplikace (ODok, Czech POINT a další).

STALO SE

Aktuálně o spolupráci Institutu pro veřejnou 
správu Praha s Institutem vzdělávání 
a poradenství České zemědělské univerzity

Institut pro veřejnou správu Praha (IVS) je cvičným 
pracovištěm pro odbornou praxi studentů Institutu 
vzdělávání a poradenství České zemědělské univer-
zity (IVP ČZU), které je pedagogickým a vědecko-
-výzkumným pracovištěm této vysoké školy. 
Cvičnými pracovišti jsou vybrané vzdělávací institu-
ce, v nichž probíhá nebo je organizováno vzdělávání. 
Podmínkou je, aby pracoviště zaručovalo vysokou 
úroveň vzdělávání a disponovalo kvalifikovanými 
odborníky. Úzká spolupráce v různých formách pro-
bíhá zejména mezi oddělením vzdělávání IVS a ka-
tedrou profesního a personálního rozvoje IVP ČZU, 
která se dlouhodobě specializuje na vysokoškolskou 
pedagogiku a didaktiku a rozvoj inovativních a efek-
tivních strategií a metod učení. Cílem odborných 
praxí v oddělení vzdělávání IVS je seznámit studen-

ty s činnostmi zaměřenými na přípravu a realizaci 
vzdělávacích programů.
Někteří pedagogičtí specialisté již pátým rokem 
zpracovávají oponentské posudky závěrečných ba-
kalářských prací tematicky zaměřených na vzdělává-
ní v celé šíři. Také letos v prvním červnovém týdnu 
vybraní studenti ČZU vedení Mgr. PhDr. Marií Ha-
nušovou z katedry profesního a personálního rozvoje 
obhajovali své bakalářské práce za přítomnosti svých 
oponentů Mgr. Jany Malinovské a Mgr. Petra Kuše. 
Přínosná pro další pedagogickou práci oddělení 
vzdělávání IVS byla například obhajoba práce „Uči-
tel v náročné situaci a možnosti efektivního řešení“. 
Podněty aplikovatelné na typ vzdělávání poskytova-
ného Institutem se každoročně promítají do portfolia 
vzdělávacích akcí, které nabízíme a organizujeme.

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci

Vzdělávání lektorů
Institut pro veřejnou správu Praha v současné době 
spolupracuje s více než 300 externími lektory. 
V duchu „Desatera kvalitního lektora“ vydaného 
Asociací institucí vzdělávání dospělých nabízí In-
stitut svým spolupracovníkům vzdělávací a roz-
vojové akce, jejichž cílem je průběžná aktualizace 
jejich lektorských kompetencí. Tyto akce probíhají 
s frekvencí jedenkrát měsíčně (s výjimkou letních 
prázdnin). Jsou dotovány 5 výukovými hodinami. 
Účast na nich není pro lektory Institutu zpoplatněna. 
Témata kurzů vycházejí z analýzy vzdělávacích po-
třeb lektorů a zkušebních komisařů Institutu. Obsah 
a průběh kurzů zohledňuje specifika vzdělávání do-
spělých v rámci státní správy a územní samosprávy.
Jednotlivých kurzů se účastní průměrně 15 osob. 
Kurzy mají dobrý ohlas, absolventi oceňují jejich 
výrazné praktické zaměření a úzké propojení s kon-

krétní lektorskou nebo examinátorskou činností 
v podmínkách Institutu. Přidanou hodnotou kurzů je 
vzájemná výměna příkladů dobré (i špatné) praxe.  
V prvním pololetí 2017 proběhly tyto kurzy:
• Chybami se lektor a zkušební komisař učí
• Zásady první pomoci
• Videotrénink lektorských vystoupení
• Interaktivní metody ve výuce
• Obsahová příprava a technologie tvorby prezen-

tací (ve 2 termínech)
Na druhé pololetí 2017 připravujeme následující 
vzdělávací akce:
• Práce lektora s časem při výuce (15. září 2017)
• Tvorba učebních pomůcek pro vzdělávání ve ve-

řejné správě (20. října 2017)
• Jak zvládat trému a stres při výuce (3. listopadu 

2017)

• Orientace na praxi při vzdělávání ve veřejné sprá-
vě (24. listopadu 2017)

• Práce s heterogenní skupinou při výuce (15. pro-
since 2017)

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.strateduka.cz
http://www.strateduka.cz
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SKRIPTA

Novinky v ediční činnosti Institutu
V minulém čísle newsletteru jsme Vás informovali 
o chystaných skriptech. V květnu 2017 vyšly dva 
nové tituly, které od počátku provází velký zájem. 
Publikace Základy správního trestání autorů 
Ing. Mgr. Jana Strakoše a Mgr. Pavlíny Kroupové 
seznamuje čtenáře, jak název evokuje, se základy 
správního trestání. Poskytuje v obecné rovině uce-
lený přehled o nejdůležitějších základních pojmech 
a institutech jedné z nejsložitějších agend veřejné 
správy ve vazbě na její novou podobu po 1. 7. 2017. 
Je koncipována jako pomůcka k osvojení si jazyka 
„přestupkáře“ a úvodní vstup do hmotněprávní části 
nové právní úpravy. Poslouží jak začínajícímu úřed-
níkovi přestupkové agendy, tak úředníkovi již zku-
šenému. Výklad je doplněn příklady z judikatury, 
které sice souvisí se starou právní úpravou, ale jde 
o příklady a závěry soudů, které jsou stále použitel-
né. Prodejní cena činí 159 Kč.

skripta
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ISBN: 978-80-86976-39-6

Nakladatel: Institut pro veřejnou správu Praha.                                 Mgr. Ing. Jan Strakoš  
První vydání, Praha 2017. Náklad 400 výtisků.                     Mgr. Pavlína Kroupová     

 Doporučená cena publikace včetně DPH ??? Kč.
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Mgr. Ing. Jan Strakoš,
Mgr. Pavlína Kroupová
Mgr. Ing. Jan Strakoš,
Mgr. Pavlína Kroupová

Druhým novým titulem je publikace od Mgr. Pav-
líny Kroupové a  Ing. Mgr. Jana Strakoše Vzo-
ry pro projednávání přestupků podle zákona 
251/2016 Sb., o některých přestupcích. Obsahuje 
26 vzorů nejdůležitějších dokumentů vydávaných 
správními orgány při projednávání přestupků podle 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestup-
ky a řízení o nich a podle zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích. Vzory jsou užitečnou 
pomůckou pro zpracovatele přestupkové agendy, 
neboť jde o dokumenty, které jsou návodem pro 

zpracování konkrétních procesních výstupů správ-
ního orgánu při projednávání přestupků podle nové 
právní úpravy. Vzory dokumentů jsou zpracovány 
pro různé varianty procesních situací a návodem, 
jak postupovat při vykonávání konkrétních proces-
ních úkonů.
Prodejní cena činí 129 Kč

VZORY PRO 
PROJEDNÁVÁNÍ 

PŘESTUPKŮ 
podle zákona č. 251/2016 Sb.,  

o některých přestupcích

Mgr. Pavlína Kroupová 
Mgr. Ing. Jan Strakoš

skripta

VZORY PRO 
PROJEDNÁVÁNÍ 

PŘESTUPKŮ 
podle zákona č. 251/2016 Sb.,  

o některých přestupcích

Mgr. Pavlína Kroupová  
Mgr. Ing. Jan Strakoš

Tyto dva oblíbené tituly jsou bohužel momen-
tálně vyprodány. V dohledné době připravuje-
me další rozšířené vydání. O dostupnosti těchto 
titulů vás budeme informovat prostřednictvím 
webových stránek Institutu.

Další stěžejní publikací, která v mezičase vyšla, 
je praktická cvičebnice „333 cvičení ze správní-
ho řádu“ autorského tria Mgr. Jana Malinovská, 
Mgr. Petr Kuš a JUDr. Eva Zlámalová.
V souladu s názvem obsahuje publikace 333 úkolů 
zaměřených na zopakování a procvičení problema-
tiky zákona č. 500/2004 Sb. Do prvních dvou třetin 
publikace autoři soustředili zadání úkolů, do posled-
ní třetiny pak jejich správná řešení. 
Všechny kapitoly obsahují pět typů cvičení: prá-
ce s právními předpisy, doplňovačky, spojovačky, 
pravda – nepravda a testy. Použitá cvičení mapují 
celý obsah správního řádu. Jsou členěna do kapitol, 
které v zásadě odpovídají struktuře zákona. Cvičení 
podporují zapamatování obsahu jednotlivých pra-
videl upravených správním řádem a jejich vztahů 

navzájem. Podporují zařazení získaných vědomostí 
do širšího kontextu. Vedou nejen k přemýšlení nad 
strohými fakty správního řádu, ale též k hledání 
širších souvislostí uvnitř jeho obsahu a především 
k práci se samotným právním předpisem.
Cvičebnice je vhodná nejen pro přípravu úředníků 
územních samosprávných celků na zákonem přede-
psanou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, ale 
také pro nové státní zaměstnance nebo lektory kur-
zů. Těm všem může usnadnit (samo)studium nebo je 
inspirovat k oživení výuky. 
Publikace svou strukturou, obsahem a terminologií 
navazuje na výkladová skripta Mgr. Ivana Tobka, 
Mgr. Karla Hrušky a JUDr. Petra Voříška „Správ-
ní řád“ (Institut pro veřejnou správu Praha, 2016). 
Představuje tedy zcela aktuální výklad správního 
řádu respektující nejnovější či stále platnou judika-
turu zejména Nejvyššího správního soudu. 
Prodejní cena činí 219 Kč.

333 CVIČENÍ  
ZE SPRÁVNÍHO 

ŘÁDU

Mgr. Petr Kuš, Mgr. Jana Malinovská 
& JUDr. Eva Zlámalová

skripta

333 CVIČENÍ  
ZE SPRÁVNÍHO 

ŘÁDU

Mgr. Petr Kuš, Mgr. Jana Malinovská 
& JUDr. Eva Zlámalová

V blízké době připravujeme k vydání následující 
tituly:
• Mgr. Jan Břeň: Základní charakteristika státní 

správy
• Mgr. Helena Peterová, Mgr. Petr Kuš: Finanční 

hospodaření územní samosprávy (cvičebnice)
Kompletní nabídku skript vydaných Institutem 
včetně možností jejich pořízení naleznete na našich 
webových stránkách na odkazu www.institutpraha.
cz/kurzy/prodej-skript/skripta/.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
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Veškeré informace o všech našich vzdělávacích akcích pro 2. pololetí naleznete na našem webu -  http://www.institutpraha.
cz/nabidka-kurzu/.
Odkaz na celý Katalog kurzů 2. pololetí 2017: http://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/katalog-vzdelavacich-akci-na-
-2-pololeti-2017/. 

1. Kurzy průběžného vzdělávání
Datum konání Místo Název kurzu Lektor(-ři) Přihláška

31. 8. Praha Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové or-
ganizace PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

19. 9. Most Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a ak-
tuality Mgr. Marek HEJDUK Přihláška

19. 9. Praha Ochrana zemědělského půdního fondu Ing. Helena BENDOVÁ Přihláška

19. 9. Praha Diplomatický protokol a veřejná správa PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D. Obsazený

20. 9. Praha Správní řízení v praxi - Správní řád pro oprávněné 
úřední osoby Mgr. David SLOVÁČEK Přihláška

20. 9. Praha Spisová služba Jan FRK Přihláška

21. 9. Praha Zákon o úřednících a zákoník práce Mgr. Jiří MOSKALA, MPA Přihláška

26. 9. Praha Aplikace zákona o registru smluv Mgr. Martin KRAUS Přihláška

26. 9. Praha Komunikace v personální praxi Mgr. Dagmar HOŠKOVÁ Přihláška

3. 10. Praha Efektivní komunikační dovednosti PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

3. 10. Praha Novela školského zákona PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

5. 10. Praha Marketing a komunální marketingová strategie Ing. Martina PAVLÁSKOVÁ Přihláška

9. 10. Praha Manažer jako kouč týmu ve veřejné správě Ing. Martina PAVLÁSKOVÁ Přihláška

10. 10. Praha Hazardní hry z pohledu obcí lektoři Ministerstva financí Přihláška

10. 10. Benešov Informační systém ODok – kurz pro uživatele aplikace 
eKLEP a zaměstnance orgánů státní správy JUDr. Miroslav PULGRET, Ph.D. Přihláška

10. 10. Praha Zákon o některých přestupcích Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ Přihláška

10. 10. Praha Zásady správné korespondence PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

11. 10. Praha Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona 
o státní službě Ing. Mgr. Lenka VAJSAROVÁ Přihláška

11. 10. Praha Veřejná správa - procvičování ke zkoušce ZOZ JUDr. Svatava VRONSKÁ 
JUDr. Miroslav BRŮNA Přihláška

12. 10. Praha Správní řád - procvičování ke zkoušce JUDr. Miroslav BRŮNA Přihláška

12. 10. Praha Základy rétoriky v praxi PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D. Přihláška

17. 10. Praha Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských 
oprávnění a řidičských průkazů do praxe Petra SHONOVÁ, DiS. Přihláška

17. 10. Praha Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě Mgr. Jana JELÍNKOVÁ Přihláška

17. 10. Benešov EXCEL - vzorce a funkce Ing. Jaroslav VOBR Přihláška

17. 10. Praha Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management tro-
chu jinak) PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

18. 10. Praha Právní a správní minimum Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK Přihláška

19.10. - 9. 11.

Praha (19., 26.10. 
a 9.11.), PC 

učebna Benešov 
(2. 11.)

Interní lektor ve veřejné správě PhDr. Bohumír FIALA, Mgr. Petr 
KUŠ Přihláška

19. 10. Praha Zákon o obcích v kostce JUDr. Jan HORNÍK, Ph.D. Přihláška

NABÍDKA KURZŮ

Nabídka kurzů pro srpen až říjen 2017

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/katalog-vzdelavacich-akci-na-2-pololeti-2017/
http://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/katalog-vzdelavacich-akci-na-2-pololeti-2017/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-715/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-715/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/715/9087/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-970/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-970/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/970/9039/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-112/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/112/9090/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-861/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-741/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-741/
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http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-737/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/737/9093/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-857/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/857/8877/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-879/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/879/9095/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-789/
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http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/535/9097/
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http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-966/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/966/9100/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-910/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/910/9006/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-649/
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http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-925/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/925/9102/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-182/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/182/9103/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-878/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-878/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/878/9051/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-815/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/815/9104/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-816/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/816/9105/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-564/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/564/9145/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-639/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-639/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/639/9106/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-392/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/392/9107/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-906/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/906/9108/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-376/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-376/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/376/9112/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-975/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/975/9114/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-883/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/883/9027/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-445/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/445/9115/


7

Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, www.institutpraha.cz, newsletter@institutpraha.cz

2
2017

19. 10. Benešov Asistent kontaktního místa veřejné správy - práce 
s portálem Czech POINT Mgr. Jarmila Marta ŠMARDOVÁ Přihláška

23. 10. Praha Komunikační dovednosti a kultura vystupování Mgr. Jarmila PECHAROVÁ Přihláška

23. 10. Praha Trénujte svou paměť Mgr. Gabriela BAJEROVÁ ZEZU-
LOVÁ Přihláška

24. 10. Benešov Smogová situace a obec Mgr. Vendula BREBURDOVÁ Přihláška

24. 10. Most Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a ak-
tuality Mgr. Karel HEJDUK Přihláška

24. 10. Praha Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
v činnosti orgánů OCHP Mgr. Svatava HAVELKOVÁ Přihláška

24. 10. Praha Zákon o svobodném přístupu k informacím JUDr. Bc. Martin KAKRDA Přihláška

25. 10. Praha Správní řád ve věcech státní služby JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ Přihláška

25. 10. Praha Vedení přijímacích pohovorů, hodnocení a výběr ucha-
zečů Mgr. Dagmar HOŠKOVÁ Přihláška

25. - 26. 10. Praha Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu 
zákona o ochraně ovzduší

JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, 
Ing. Marek LAPIŠ, Bc. Kurt DĚDIČ Přihláška

30. 10. Praha Funkční vnitřní kontrolní systém Ing. Jana HRUŠKOVÁ Přihláška

31. 10. Praha Správní řízení v praxi - Opravné prostředky JUDr. Milan CIGÁNEK Přihláška

Učebny naleznete na těchto adresách:
Praha - Dlážděná 4, Praha 1 (4. patro)
Benešov u Prahy - Ke Stadionu 1918 (školicí středisko Benešov)
Most – magistrát – Radniční 1/2

2. Vzdělávací akce pouze pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadů územních 
samosprávných celků

Datum konání Místo Název kurzu Lektor(-ři) Přihláška

21. 9. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP Ing. Eva FIALOVÁ Přihláška

25. 9. - 25. 10. Benešov Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - obecná část Kolektiv lektorů Přihláška

16. 10. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SR JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ, 
Mgr. Jana MACHAČKOVÁ Přihláška

26. 10. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část 
DOP Ing. František PROŠEK Přihláška

31. 10. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část 
FIN Ing. Karel KULT Přihláška

3. Vzdělávací akce formou e-learningu
Datum konání e-learning - prostředí Název kurzu Přihláška

1. - 21. 8. LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Přihláška

1. 9. - 15. 10. LMS ELEV Vstupní vzdělávání následné Přihláška

1. - 30. 9. LMS ELEV Korupce, etika a whistleblowing Přihláška

1.  - 21. 9. LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Přihláška

1. - 21. 10. LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Přihláška

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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