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Finanční 
vzdělávání 
zastupitelů

V říjnu 2017 byly odstartovány vzdělávací aktivity 
v  rámci  projektu  „Vzdělávání  v  oblasti  finančního 
řízení  na  obcích  pro  volené  zastupitele“  (zkráceně 
„Zastupitel  v  kurzu“).  Obsahovou  náplň  projektu, 
jehož  nositelem  je  Ministerstvo  vnitra  a    roli  do-
davatele  vzdělávacích  aktivit  plní  Institut,  tvoří  3 
moduly:  Dotační  management,  Veřejné  zakázky 
a  Rozpočtové  hospodaření  obcí.  Všechny  moduly 
budou  realizovány  kombinovanou  formou  studia. 
Distanční  část  tvoří  vždy  většinu  celkové  časové 
dotace  a  její  úspěšné  zvládnutí  je  závaznou  pod-
mínkou  pro  následnou  účast  na  prezenčních  semi-
nářích. Vzdělávání v modulu Dotační management 
bude probíhat do prosince 2017, od ledna do března 
2018 se ke slovu dostanou Veřejné zakázky a během 
dubna  až  června  2018  projekt  završí  Rozpočtové 
hospodaření obcí. Ke vzdělávání  je možné se stále 
přihlašovat na adrese http://www.institutpraha.cz/
projekty/zastupitel-v-kurzu/. Pro ty z Vás, kteří ne-
stihnou absolvovat moduly v řádném termínu, budou 
vypsány  ke  konci  projektu  další  náhradní  termíny. 
V současné době je přihlášeno ke vzdělávání 664 za-
stupitelů (stav k 26. 10. 2017).

Kurz „Zákon 
o střetu zájmů 

v prostředí územních 
samosprávných celků“
V  1.  pololetí  roku  2018  bychom Vás  rádi  pozvali 
na kurz „Zákon o střetu zájmů v prostředí územ-
ních samosprávných celků“. Cílem kurzu je sezná-
mit Vás s účelem, charakterem a strukturou zákona. 
Kurz Vám pomůže s orientací v povinnostech, které 
ze zákona vyplývají. Seznámí Vás také se systémem 
evidence oznámení a centrálním registrem.

Ing.  Ivana  Frantesová  působí  v  Institutu  od  roku 
2014.  Ve  své  předchozí  praxi  se  věnovala  výuce 
odborných  ekonomických  předmětů  a  účetnictví 
na středních školách s odborným zaměřením v Be-
nešově, kde úspěšně vyučovala od  roku 1983. Pro 
svou praxi byla připravena studiem na Vysoké škole 
ekonomické v Praze, obor automatizované systémy 
řízení v ekonomice. Pedagogické vzdělání si doplni-
la na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.
V  Institutu  organizuje  práci  v  oddělení  vzdělávání 
ve Vzdělávacím středisku v Benešově. Pro úřední-
ky  územních  samosprávných  celků  řídí  organizaci 
příprav  a  zkoušek  k  ověření  zvláštních  odborných 
způsobilostí  a  zajišťuje  aktuálnost  informací  pro 
účastníky kurzů příprav k ověření ZOZ, kurzů  prů-
běžného vzdělávání a dalších kurzů pořádaných In-
stitutem ve Vzdělávacím středisku v Benešově.
Ve volném čase se věnuje rodině, četbě, cestování, 
zahradničení a houbaření.

2. a 3.  listopadu 2017 se ve vzdělávacím středisku 
Benešov  konala  mezinárodní  vědecká  konferen-
ce  zaměřená  na  otázky  bezpečnosti  měst  a  obcí. 
Spoluorganizátorem konference byla Vysoká  škola 
podnikání a práva. Záštitu nad konferencí převzala 
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociál-
ního a  zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního 
výzkumu a projektového řízení  Mgr. Monika Pálko-
vá, MPA, která  také konferenci  zahájila. Slavnost-
ního zahájení se zúčastnili Mgr. Vladimír Zimmel, 
náměstek sekce trestní politiky Ministerstva sprave-
dlnosti, Dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., 
rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 
brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., náměstek 
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, 
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D., rektor Uni-
versity of Public and Individual Security v Krakowe 
a  další  významní  odborníci.  Za  pořadatele  popřáli 
konferenci úspěch rektorka Vysoké školy podnikání 

a práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a ředitel 
Institutu doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.
První  jednací  den  zazněly  zastřešující  příspěvky, 
které  se  dotkly  problematiky  prevence  kriminality 
na  komunální  úrovni,  vnímání  pocitu  bezpečnosti 
veřejností  a  úrovní  registrované  kriminality  v ČR, 
které byly předneseny významnými odborníky prof. 
JUDr. Helenou Válkovou, CSc., PaedDr. Mariánem 
Peťovským,  PhD.,  JUDr.  PhDr.  Janou  Firstovou, 
Ph.D.,  LL.M.,  doc.  Ing.  Josefem  Kokešem,  CSc., 
prof. Ing. Jozefem Stierankou, JUDr. Kamilem Ned-
vědickým a plk. Mgr. Vlastimilem Křížem.
Druhý den byl vyhrazen  jednání v sekcích „Bezpeč-
nost v samostatné a přenesené působnosti“ a „Pre-
vence kriminality“. V obou sekcích bylo prezento-
váno  10  příspěvků,  které  se  zabývaly  bezpečností 
měst a obcí z mnoha pohledů a vyvolaly živou od-
bornou diskusi, což bylo i jedním z cílů konference.
Z konference bude vydána monografie.

NAŠI LIDÉ - PŘEDSTAVUJEME

Ing. Ivana Frantesová

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

NOVINKY

PŘIPRAVUJEME

Konference „Quo Vadis, bezpečnost 
měst a obcí v ČR?“
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Zkoušky a kurzy v Praze  
od ledna 2018 na nové adrese
Oddělení  vzdělávání  bude  od  ledna  2018  sídlit 
na  nové  adrese,  Senovážné  náměstí  23.  Zkoušky 
a kurzy s místem konání v Praze budou nově pro-
bíhat  zde.  Budova  je  několik  set  metrů  od  dosa-
vadního umístění v Dlážděné č. 4. Protože se jedná 

o  poměrně  rozsáhlý  komplex  a  zkušební  a  výuko-
vé  místnosti  budou  na  více  místech,  uveřejníme 
na  webu  orientační  plánky.  Orientační  ukazatele 
budou také v objektu. 

Kyberneticky 
bezpečná veřejná 

správa

Neustálý  nárůst  užívání  informačních  technologií 
a jejich vývoj s sebou kromě neoddiskutovatelného 
usnadnění práce nese řadu rizik, ze kterých se mo-
hou  vyklubat  vážná  bezpečnostní  ohrožení. Drtivá 
většina  těchto  ohrožení  je  způsobena  neopatrností 
uživatelů,  kteří  se  v  kyberprostoru  nesprávně  cho-
vají. Z  tohoto  důvodu  vznikly  v  rámci  naplňování 
příslušných  akčních  plánů  2  eLearningové  kurzy 
s tématikou kybernetické bezpečnosti, a to v koope-
raci Národního úřadu pro kybernetickou a informač-
ní bezpečnost, Ministerstva vnitra, Úřadu vlády ČR 
a Institutu. Kurz „A“ – „Základní kurz kybernetic-
ké bezpečnosti“  je určen pro všechny zaměstnance 
veřejné správy, kteří mají přístup do kyberprostoru 
příslušné  organizace. Cílovou  skupinou  kurzu  „B“ 
– „Kurzu kybernetické bezpečnosti dle zákona o ky-
bernetické bezpečnosti“,  jsou zaměstnanci zastáva-
jící bezpečnostní role stanovené zákonem. Termíny 
kurzu  „A“,  na  které  je  možné  se  již  přihlašovat, 
startují v říjnu 2017, kurz „B“ bude spuštěn později. 
Více informací najdete na adrese http://www.insti-
tutpraha.cz/kurzy/kyberneticka-bezpecnost/. 

Kurzy pro Krajský 
úřad Ústeckého kraje
Na  základě Memoranda  o  spolupráci,  které  v  červ-
nu  letošního  roku  podepsali  ředitel  Institutu 
doc.  JUDr.  David  Zámek,  Ph.D.,  LL.M.  a  ředitel 
Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Milan Zema-
ník, proběhl dne 16. října první z plánovaných kurzů. 
Konkrétně se jednalo o kurz Efektivní komunikační 
dovednosti  s  lektorem  PhDr.  Alešem  Hradečným. 
Účastníky byl hodnocen velice pochvalně. V průběhu 
listopadu a prosince 2017 by mělo proběhnout ještě 
pět vzdělávacích akcí. Lze konstatovat, že spolupráce 
byla úspěšně zahájena a na její pokračování v příštím 
roce se těšíme.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

PŘIPRAVUJEME

Elektronické studijní materiály  
pro obecnou část zkoušky ZOZ
Jedná se o pomůcky určené pro samostudium, kte-
ré  vhodně  doplňují  prezenční  výuku  realizovanou 
ve vzdělávacím středisku Institutu v Benešově. Jsou 
určeny úředníkům územní samosprávy, kteří se při-
pravují  na  obecnou  část  zkoušky  zvláštní  odborné 
způsobilosti.  O  tuto  formu  vzdělávání  je  poměrně 
velký  zájem:  za  posledních  6,5  roku  Institut  takto 
„proškolil“ 1 150 osob.
V  současné  době  autorský  tým  (JUDr. Bc. Martin 
Kakrda,  JUDr.  Jan  Horník,  Ph.D.,  Mgr.  Miroslav 
Svoboda, Mgr. Jana Malinovská, Ing. Jaroslav Vobr) 
pod  vedením Mgr.  Petra  Kuše  připravuje  razantní 

úpravy  tohoto  distančního  vzdělávacího  produktu. 
Nová  podoba  materiálů  bude  důsledněji  vycházet 
z  moderních  zásad  tvorby  distančních  textů:  bu-
dou stručné, doplněné  různorodými vizualizačními 
prvky  (schématy,  piktogramy,  tabulkami,  rámečky 
a podobně) a zpětnovazebními prvky (např. cvičný-
mi  testy k  jednotlivým modulům). Obsahově  texty 
pokryjí  všechna dílčí  témata obecné  části  zkoušky 
ZOZ  (veřejná  správa,  územní  samosprávné  celky 
i správní řád). Inovované moduly budou zájemcům 
zpřístupněny od září 2018.
Jak budou nové studijní texty vypadat? Zde je ukázka:

DRUHY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 

Městys:  

 svou velikostí a významem stojí mezi městem a „základní“ obcí 
 v minulosti sídla s právem pořádat trhy, spádové městečko 
 tento status byl obnoven po roce 1989, nyní ho uděluje předseda Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 
 podle Wikipedie je v současné době v naší zemi přes 200 městysů 

Město: 

 od „základní“ obce a městysu se odlišuje především těmito znaky 
- relativní velikost 
- vysoká hustota osídlení a zástavby 
- typická sociální a profesní struktura obyvatel (obvykle nepracují 

v zemědělství, ale v oblasti obchodu, průmyslu nebo služeb) 
 plní správní, zdravotnickou, vzdělávací a kulturní funkci pro širší okolí 

 

Statutární město: 

 na rozdíl od „klasického“ města má důležité privilegium: své území může (ale nemusí) 
členit na městské části nebo městské obvody s vlastními orgány samosprávy 

 aktuálně má postavení statutárního města 25 největších a nejvýznamnějších měst ČR, 
která jsou vyjmenovaná v zákoně o obcích  

ÚZEMNÍ 
SAMOSPRÁVNÉ 

CELKY

ZÁKLADNÍ = OBCE

"základní" obce

městyse

města

statutární města

VYŠŠÍ = KRAJE

Kraje: 

 

Hlavní město Praha: 

 má specifické postavení hlavního města ČR, kraje i obce  
 povinně se člení na městské části s vlastními orgány samosprávy  

 

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
 ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších ÚSC 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)  
 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Zkouška 
podle zákona 
250/2016 Sb., 

o odpovědnosti 
za přestupky 
a řízení o nich

Institut pro veřejnou správu Praha byl v souladu se 
zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za pře-
stupky a  řízení o nich pověřen  realizací zkoušek 
odborné  způsobilosti  úředních  osob  oprávně-
ných  k  provádění  úkonů  správního  orgánu  v  ří-
zení  o  přestupcích.  Rozhodli  jsme  se  nabídnout 
zájemcům  o  složení  této  zkoušky  také  přípravu. 
První proběhla ve dnech 26. a 27.  října v našem 
vzdělávacím  středisku  v  Benešově. Měla  rozsah 
12  hodin  a  setkala  se  s  velmi  dobrým  ohlasem 
u účastníků. První  zkouška  se  uskuteční  dne 28. 
listopadu  2017  v  Dlážděné  4.  Znění  zkušebních 
otázek, zkouškový řád a další informace naleznou 
zájemci  na  našich  webových  stránkách:  http://
www.institutpraha.cz/overeni-zoz/zkouska-
dle-zak-250-2017-sb/
Po  uplynutí  přechodného  období,  které  skončí 
31. 12. 2022, budou muset všichni úředníci  činí-
cí  úkony  v  řízení  o  přestupcích  splňovat  kvalifi-
kační  předpoklady  dle  zákona  č.  250/2016  Sb. 
I když se jedná o poměrně dlouhé období, je třeba 
vzít v úvahu, že množství osob, které budou tuto 
zkoušku skládat, je značné. Nechávat splnění této 
povinnosti na poslední chvíli by bylo neprozíravé. 
Úřady  si  tuto  skutečnost  dobře  uvědomují,  obra-
cejí se na nás s četnými dotazy a mají zájem, aby 
jejich zaměstnanci  složili zkoušky s dostatečným 
předstihem. Tomu bude odpovídat i nabídka Insti-
tutu pro veřejnou správu Praha. Na první pololetí 
2018 jsme zatím naplánovali dva termíny příprav 
a  následných  zkoušek.  Zájemcům,  pro  které  by 
z  hlediska  dojezdové  vzdálenosti  byla  příznivěj-
ší Olomouc,  nabízíme  termín  zkoušky  10.  dubna 
2018  v  tamním BEA Centru.  Počítáme  s  tím,  že 
naše  nabídka  termínů  příprav  i  zkoušek  se  bude 
přizpůsobovat  poptávce  a  pro  tyto  účely  bude 
v nových prostorách Institutu na Senovážném ná-
městí vyhrazena od ledna 2018 samostatná zkouš-
ková místnost s příslušným zázemím.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Návštěva čínské delegace v Institutu

Návštěva uzbecké delegace

Počátkem září navštívila v rámci své studijní cesty 
do  České  republiky  pražské  sídlo  Institutu  čínská 
delegace  složená  z  představitelů  organizací  šan-
ghajské veřejné správy a vzdělávacích institucí pro 
úředníky. 
Úvodem setkání prezentoval zástupce oddělení vý-
zkumu a mezinárodní spolupráce Mgr. Lukáš Jirsa 
hlavní  činnosti  Institutu.   V  následující  prezentaci 

se pak první náměstek ředitele Institutu Mgr. Dušan 
Zouhar, MBA zaměřil na představení problematiky 
vzdělávání úředníků veřejné správy v ČR a souvise-
jící klíčové vzdělávací programy a aktivity Institutu. 
Na prezentace navázala rozsáhlá a podrobná disku-
ze, kdy čínští kolegové projevili velký zájem o zku-
šenosti  a  příklady  dobré  praxe  z  realizace  vzdělá-
vacích akcí.

Obdobně  jako na  jaře  letošního  roku měli  zástupci 
Institutu možnost koncem října přivítat uzbeckou de-
legaci. Během týdenní studijní cesty do České repub-
liky,  která  proběhla  v  rámci  projektu Rozvojového 
programu  OSN,  připravilo  pořádající  Ministerstvo 
financí ČR pestrý program,  jehož součástí byla ná-
vštěva Institutu. 
Po  uvítacím  slově  prvního  náměstka  ředitele 
Mgr.  Dušana  Zouhara,  MBA  představil  zástup-
ce  oddělení  výzkumu  a  mezinárodní  spolupráce 
Mgr.  Lukáš  Jirsa  hlavní  činnosti  Institutu.  Svým 

vystoupením navázala vedoucí oddělení vzdělávání 
Ing. Zdeňka Šilhová, jež prezentovala systém vzdě-
lávání úředníků veřejné správy. Program prezentací 
zakončil pedagogický specialista Mgr. Petr Kuš, kte-
rý  se  zaměřil na problematiku vzdělávání v oblasti 
rozpočtů územních samospráv.    
Členové  delegace,  která  byla  převážně  složena 
ze  zástupců  uzbeckého  ministerstva  financí,  měli 
na  přednášející  množství  dotazů  a  setkání  tak  vy-
ústilo  v  oboustranně  přínosnou  výměnu  zkušeností 
a dobré praxe.
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Ediční činnost Institutu
Institut se průběžně věnuje vydávání odborných skript 
a nejinak tomu bylo i v roce 2017, kdy přinesl celou 
řadu zajímavých titulů. K již v minulém newsletteru 
uvedeným publikacím „Základy správního trestání“, 
„Vzory pro projednávání přestupků pro projednávání 
přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých 
přestupcích“ a cvičebnici „333 cvičení ze správního 
řádu“ přibyly dva nové tituly.

Publikace „Základní charakteristika státní sprá-
vy“  autora  Jana Břeně  je  zpracovaná primárně pro 
potřeby  státních  zaměstnanců,  kteří  se  připravují 
na  obecnou  část  úřednické  zkoušky.  Své  uplatnění 
však najde u kohokoliv, kdo se zajímá o organizaci 
a činnost veřejné správy v České republice. Publika-
ce se totiž nezaměřuje úzce pouze na státní správu. 
V omezeném rozsahu se věnuje také otázkám obec-
nějším,  přesahujícím  rámec  státní  správy.  „Přidaná 
hodnota“ publikace spočívá v uvedení státní správy 
do širších souvislostí. Nepochybně může sloužit také 
jako  pomůcka  pro  přípravu  úředníků  územních  sa-
mosprávných celků na obecnou část zkoušky zvlášt-
ní  odborné  způsobilosti.  Platí  to  tím  spíše,  že  ani 
v pojednání o státní správě se logicky nelze vyhnout 
pozici obcí a krajů, neboť  i  jejich orgány se na zá-
kladě zákona podílejí na výkonu státní správy. Stu-
dijní text obsahuje přehledný a systematický výklad 
všech  tematických  okruhů  a  příslušných  právních 
předpisů obsažených ve zkušebních otázkách obecné 
části úřednické zkoušky. Autor usiloval o uspořádání 
složité problematiky státní správy do určitých logic-
kých  skupin  v  rámci  jednotlivých  kapitol.  Postup-
ně  se  v  nich  věnuje  těmto oblastem:  1)  organizace 
a činnost veřejné správy, 2) práva, povinnosti a pra-
vidla etiky státního zaměstnance, 3) právní předpisy 
obecně dopadající na činnost státní správy, 4) právo 
Evropské  unie.  Autor  používá  srozumitelný  jazyk 
bez přemíry odborných výrazů, zaručující pochopení 
textu i ze strany osob bez právnického vzdělání (aniž 
by tím utrpěla odborná úroveň publikace). Pro větší 

názornost účelně využívá schémata nebo přehledové 
tabulky. Rychlejší orientaci v textu usnadňují čtená-
řům piktogramy.
Cvičebnice „Finanční hospodaření územní samo-
správy“ od Heleny Peterové a Petra Kuše je určena 
všem, kteří  se  seznamují  s problematikou finanční-
ho hospodaření obcí  a krajů. Autoři při  tvorbě  této 
cvičebnice mysleli  zejména  na  úředníky  územních 
samosprávných celků, kteří se připravují na složení 
zákonem předepsané zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti. 
Cvičebnice je přehledně a logicky členěná do kapi-
tol  dle  několika  dílčích  odborných  témat  (rozpočet 
a  finanční  hospodaření  územních  rozpočtů,  státní 
rozpočet, státní fondy, rozpočtová skladba, přezkou-
mání  hospodaření,  rozpočtové  určení  daní,  místní 
poplatky).  Obsahuje  úkoly,  které  jsou  určeny  pro 
opakování. Cílem této aktivní vzdělávací činnosti je 
upevňování již osvojených poznatků, jejich převede-
ní do dlouhodobé paměti a prohlubování získaných 
znalostí a dovedností. Umožňuje čtenářům lépe po-
chopit  vazby mezi  jednotlivými  tématy. Každá  ka-
pitola obsahuje  různé  typy cvičení  s  různou úrovní 
obtížnosti  (práci  s  právními  předpisy,  vyhledávání 
chyb,  test,  jednosměrky,  spojovačky,  doplňovačky, 
malé případové studie). Do první části publikace au-
toři soustředili zadání úkolů, do poslední třetiny pak 
jejich správná řešení. Zadání úkolů je graficky konci-
pováno jako pracovní sešit, do kterého lze zapisovat 
poznámky.

Pro velký zájem byla také připravena druhá rozšíře-
ná vydání oblíbených publikací „Základy správní-
ho trestání“, „Vzory pro projednávání přestupků 
podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestup-
cích“. 
Zejména  pro  služební  úřady  nyní  vrcholí  zájem 
o  vzdělávací  kurzy,  kterými  budou  splněny  úkoly 

uložené ve služebním hodnocení. To předznamenává 
čas blížícího se období dalšího služebního hodnocení 
na  počátku  roku 2018. Dovolujeme  si  proto  připo-
menout, že Institut k problematice nejen služebního 
hodnocení  vydal  pro  rok  2017  příručku  pro  hod-
notitele  a  hodnocené  s  názvem „Hodnocení nejen 
služební“. Celý název skripta ale ukazuje na to, že 
může být inspirativní i pro hodnocení úředníků ÚSC.

Na rok 2018 připravujeme vydání dalších zají-
mavých titulů. Za všechny uvádíme následující 
publikace:
„Aplikace správního řádu při výkonu správních 
činností“ – bude  se  jednat  o  unikátní  publikaci 
rozsáhlého  kolektivu  autorů,  jejímž  obsahem  bude 
stručný, systematický, přehledný a laikům srozumi-
telný přehled o způsobech a rozsahu aplikace správ-
ního řádu při výkonu vybraných správních činností 
(ZOZ),  tedy  která  ustanovení  správního  řádu  se 
uplatňují,  v  jakých  typických  případech  (situacích) 
a podobně.
Publikace „Mediální komunikace a public rela-
tions ve veřejné správě“ se zaměří na komunikaci 
úřadu s veřejností a s médii, specifika a zásady spo-
lupráce s novináři, dobrou komunikaci uvnitř úřadu 
jako předpoklad dobrého PR, mediální výstupy jako 
jsou (tisková zpráva, tisková konference atd.), komu-
nikační  strategii  a  dovednosti  i  například  krizovou 
komunikaci. V publikaci naleznete i praktickou část 
zahrnující metodické postupy při přípravě podkladů 
pro média,  ukázky  dobrých  a  špatných mediálních 
výstupů i cvičení vedoucí ke zlepšování komunikač-
ních dovedností.

O vydání těchto titulů vás budeme včas informovat 
na našich webových stránkách.
Kompletní  nabídku  skript  vydaných  Institutem 
včetně možností jejich pořízení naleznete na našich 
webových stránkách na odkazu www.institutpraha.
cz/kurzy/prodej-skript/skripta/.

HODNOCENÍ NEJEN 
SLUŽEBNÍ

(příručka pro hodnotitele
a hodnocené ve veřejné správě)

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.
Mgr. Jiří Staňa

skripta

HODNOCENÍ NEJEN 
SLUŽEBNÍ

(příručka pro hodnotitele
a hodnocené ve veřejné správě)

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.
Mgr. Jiří Staňa

SKRIPTA
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Veškeré informace o všech našich aktuálně nabízených vzdělávacích akcích naleznete na našem webu  -  http://www.insti-
tutpraha.cz/nabidka-kurzu/.

1. Kurzy průběžného vzdělávání

datum místo konání název akce lektor(-ři) on-line  
přihláška

20.  - 21. 11. Benešov Abeceda etikety pro úředníky PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D.; 
Marie RENČOVÁ Přihláška

20. 11.  Praha Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II. Ing. Alena RYBÁKOVÁ,  
Ing. Lukáš KINTR Přihláška

20.  - 22. 11.  Benešov Úvod do práce s programem PEvA PhDr. Michal WANNER, Ph.D. Přihláška

20. 11.  Praha Vytváření strategií v praxi Ing. Martina PAVLÁSKOVÁ Přihláška

21. 11.  Most Hodnocení a odměňování zaměstnanců Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK Přihláška

21. 11.  Praha Zvládání konfliktů a jejich prevence Mgr. Jarmila PECHAROVÁ Přihláška

22. 11.  Praha Trénujte svou paměť Mgr. Gabriela BAJEROVÁ ZEZU-
LOVÁ Přihláška

22.  - 23. 11.  Benešov Stavební zákon v praxi kolektiv lektorů MMR Přihláška

22.  - 23. 11.  Praha Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu 
zákona o ochraně ovzduší

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

Přihláška

22.  - 24. 11.  Benešov Kurz pro operátory programu PEvA Mgr. Josef HORA Přihláška

27.  - 28. 11.  Benešov Tipy a triky v MS WORD a MS EXCEL Ing. Jaroslav VOBR, Bc. Tomáš 
LUKŠÍK Přihláška

28. 11.  Most Poskytování  dotací  z  rozpočtů  územních  samospráv-
ných celků JUDr. Adéla Heřmanová Přihláška

28. 11.  Benešov Tipy a triky v MS EXCEL Ing. Jaroslav VOBR Přihláška

28. 11.  Praha Zásady správné korespondence PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

29.  - 30. 11.  Benešov Novinky v právní úpravě hospodaření s odpady - věcné 
i procesní

Ing. Milena VEVERKOVÁ  
JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ Přihláška

30. 11.  Praha Procesní řízení ve veřejné správě I. - úvod do proble-
matiky Lucie le Roux Přihláška

1. 12.  Olomouc Zákon o úřednících a zákoník práce Mgr. Jiří MOSKALA, MPA Přihláška

5. 12.  Praha Zkoušková úskalí - veřejná správa JUDr. Svatava VRONSKÁ,  
JUDr. Miroslav BRŮNA Přihláška

5. 12.  Praha Vidimace a legalizace Mgr. Jitka SEDLAČIKOVÁ Přihláška

5. 12.  Praha Aplikace správního řádu v oblasti školství Mgr. Marie PICKOVÁ Přihláška

6. 12. Praha Zkoušková úskalí - správní řád JUDr. Miroslav BRŮNA Přihláška

7. 12.  Praha Rozumějme si při každodenní komunikaci Tereza BRUNEROVÁ Přihláška

7. 12.  Praha Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prv-
ků Ing. Pavel CHOTĚBOR Přihláška

7. 12.  Praha eGovernment v kostce Mgr. Jarmila Marta ŠMARDOVÁ Přihláška

8. 12.  Praha Novým občanským  zákoníkem krok  za  krokem  IV  – 
Smlouvy Mgr. Jiří GAŇO Přihláška

12. 12.  Praha Aplikace zákona o registru smluv Mgr. Martin KRAUS Přihláška

12. 12.  Ústí nad Labem Správní řízení v praxi - Řádné procesní postupy JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ Přihláška

NABÍDKA KURZŮ

Nabídka volných míst na kurzech v listopadu 
a prosinci
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12. 12.  Praha Ochrana utajovaných informací - administrativní bez-
pečnost

Ing.  Martin  FIALKA  Jana  KORE-
ŇOVÁ Přihláška

13. 12.  Praha Vozidla s pohonem na plynná paliva - přehled právních 
předpisů kpt. Ing. Michal VALOUCH Přihláška

14. 12.  Praha Procesní řízení ve veřejné správě II. - pro pokročilé Lucie le ROUX Přihláška

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

datum místo konání název akce lektor on-line  
přihláška

4. 12.  Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP Ing. Eva FIALOVÁ Přihláška

13. 12.  Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP Mgr. Petra ULBRICHOVÁ 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 – zasedací síň
Ústí nad Labem – krajský úřad – Velká Hradební 3118 / 48 
Olomouc – BEA Centrum - tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc - Hodolany

3. Vzdělávací akce formou e-learningu
datum e-learning název akce on-line přihláška

1. 11.  - 15. 12.  LMS ELEV Vstupní vzdělávání následné Přihláška

1. 11. - 30. 11.  LMS ELEV Korupce, etika a whistleblowing Přihláška

1. - 21. 11.  LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Přihláška

1. 11. - 31. 12.  LMS ELEV Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část Přihláška

1.  - 21. 12.  LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Přihláška

Upozornění:
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,  
v případě, že byste chtěli z úřadu přihlásit na kurz větší počet účastníků, je možné použít z našeho webu tabulku k tomu určenou – viz http://www.institutpraha.
cz/obj/files/4/sys_media_2598.xls. 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi v novém roce 2018. 

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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