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Důležité novinky

Od ledna 2018 probíhají kurzy na adrese Senovážné náměstí 23, Praha 1.

• Na kurzy je možné se přihlašovat online prostřednictvím webových stránek Institutu. V nabídce kurzů je vždy u každého kurzu přihláška, kde je 
předvyplněn název kurzu a termín. Přihlášky na kurzy nemusí být elektronicky podepsané. 

• Skripta vydaná Institutem lze objednávat také online na http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/

Telefonické kontakty

Ing. Zdeňka Šilhová – vedoucí oddělení vzdělávání
tel.: 603 371 589, 224 142 483

František Barták – vedoucí oddělení vzdělávacího střediska Benešov
tel.: 317 723 851

Ing. Jaroslav Vobr – technická podpora eLearningových kurzů
tel.: 739 960 639

Mgr. Pavlína Nováková – vedoucí oddělení administrace
Tel.: 974 863 505, 736 610 249

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
https://www.institutpraha.cz/obj/files/5/sys_media_3593.pdf
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Základní informace

Piktogramy

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

Místo konání výuky – PRAHA, BENEŠOV, MOST, ÚSTÍ NAD LABEM, U OBJEDNATELE
Místa výuky jsou uvedena u jednotlivých kurzů

• Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově 
 Ke Stadionu 1918, Benešov u Prahy     

• učebny Institutu pro veřejnou správu Praha
 Senovážné náměstí 23, Praha 1

• Most – Magistrát města Mostu, Radniční 1/2

• Ústí nad Labem – Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48

Ceny kurzů

Ceny kurzů uvedených v tomto katalogu jsou osvobozeny od DPH.

V případě, že se vzdělávací kurz koná ve vzdělávacím středisku Benešov, je cena uvedena včetně stravování, u vícedenních kurzů včetně 
ubytování.

eLearningnovinka akreditovaný
kurz
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Základní informace

Způsob přihlašování

Zvláštní odborná způsobilost:

• Přihláška k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti (také ZOZ) zkouškou je ke stažení na webových stránkách Institutu: 
přihlášky k ZOZ

• Řádně vyplněné a podepsané formuláře zasílejte: 
 - v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky: 6awdjrd 
 - nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@institutpraha.cz 
 - nebo v listinné podobě s razítkem a podepsané vedoucím úřadu na adresu Institutu:
  Institut pro veřejnou správu Praha
  Dlážděná 6
  110 00 Praha 1 
• Přihláška k přípravě a ověření ZOZ musí být vyplněna pro každého úředníka/úřednici samostatně
• Termín ověření ZOZ zkouškou nelze nárokovat, bude Vám sdělen po obdržení přihlášky do 30 dnů formou sdělení.

Kurzy průběžného vzdělávání:

Online přihlášky ke konkrétnímu kurzu jsou dostupné z nabídky kurzů na http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
Obecná přihláška na kurz je ke stažení na webových stránkách Institutu: přihláška na kurz

• po uložení do PDF formátu jako přílohu zašlete e-mailem na adresu: podatelna@institutpraha.cz
• nebo datovou schránkou: 6awdjrd
• nebo v listinné podobě na adresu Institutu pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
• Přihlášky na kurz NEMUSÍ být elektronicky podepsané.

  

http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_zoz_v111.pdf
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
https://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_kurz_v110.pdf
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=
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Prezenční příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti

Institut pro veřejnou správu Praha zajišťuje také prezenční přípravu na obecnou a na všechny zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti 
s výjimkou ZOZ v územním plánování. 
• Obsah příprav je schválen jednotlivými správními úřady odpovídajícími za konkrétní ZOZ

• Přesně odpovídá požadavkům na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti 

• Vyučují renomovaní lektoři a zkušební komisaři

• Příprava na obecnou část – 30 výukových hodin

• Přípravy na zvláštní část – 28 až 64 hodin dle konkrétní ZOZ

Seznam ZOZ, ke kterým Institut zajišťuje přípravu:
 

při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení 
souvisejících
při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů
v silniční dopravě
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
v lesním hospodářství a myslivosti
při správě matrik a státního občanství
v ochraně přírody a krajiny
v hospodaření s odpady 

při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
v ochraně ovzduší
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy
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Prezenční příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti

při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
ve školství
při sociálně-právní ochraně dětí
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
v sociálních službách
ve vodním hospodářství
při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
ve zdravotnictví
v zemědělství
při správě živnostenského podnikání
při ochraně zemědělského půdního fondu
při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením
při výkonu veřejného opatrovnictví

Úředníci jsou do příprav k jednotlivým ZOZ zařazováni tak, aby splnili zákonem danou lhůtu pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
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Nabídka eLearningových kurzů

Korupce, etika a whistleblowing
Ve spolupráci s oddělením boje proti korupci Úřadu vlády České republiky nabízí Institut je eLearningový kurz „Korupce, etika a whistleblowing“. 
Kurz v rozsahu 16 hodin je určený zejména zaměstnancům veřejné správy, ale absolvovat ho mohou všichni zájemci o vzdělávání v oblasti 
boje proti korupci. Kurzovné činí 100 Kč. Kurz je studentům k dispozici vždy po dobu 30 kalendářních dní, přičemž v letošním roce jsou termíny 
kurzu stanoveny na každý sudý měsíc. Závěrečný test, jehož splnění je předpokladem pro úspěšné zakončení kurzu, je možné vykonat v rámci 
termínu kdykoli.
Kurzovné činí 100 Kč.

Vstupní vzdělávání pro úředníky ÚSC

Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání vychází z § 19 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, dle kterého musí 
být toto vzdělávání ukončeno nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Studijní texty jsou účastníkům kurzu zpřístupněny 
po dobu 21 dní, vždy od 1. dne v měsíci. Pro zdárné splnění kurzu a zisk osvědčení je třeba uspět u závěrečného testu, který je možné složit 
kdykoliv během zmíněných 21 dní.
Kurzovné činí 100 Kč.

Základní kurz kybernetické bezpečnosti

Ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, Ministerstvem vnitra a Úřadem vlády ČR realizuje Institut od října 
2017 nový eLearningový kurz s názvem „Základní kurz kybernetické bezpečnosti“, tzv. „modul A“. Tento kurz je určen všem zaměstnancům 
veřejné správy, kteří v rámci své agendy pracují s informačními technologiemi. Studijní text je rozdělen do 14 kapitol, přičemž závěrečný test je 
možné složit teprve pro prostudování všech kapitol a splnění všech dílčích testů, kterými je každá kapitola zakončena. Absolventi kurzu získají 
náležité osvědčení.

Kurz kybernetické bezpečnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti

Kurz navazuje svým obsahem na modul A (Základní kurz kybernetické bezpečnosti) a je určen zaměstnancům zastávajícím bezpečnostní role 
dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
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Nabídka eLearningových kurzů

Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část

eLearningový kurz je určený vedoucím úřadů a je zaměřený na přehled správních činností vykonávaných podřízenými. Termíny kurzu jsou 
voleny podle zájmu a potřeby cílové skupiny. Studijní texty jsou zpřístupněny po dobu 60 dnů.

Vstupní vzdělávání následné

eLearningový kurz je určený zaměstnancům ve správních úřadech dle Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 10. 2015 č. 865 o Rámcových 
pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Kurz má za cíl prohloubit a upevnit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblasti 
veřejné správy, etiky a práva Evropské unie. Standardně je kurz vypisován na dobu 45 dní se začátkem k prvnímu dni lichého měsíce v roce.
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Aplikace zákona o registru smluv

lektor: 
Mgr. Martin Kraus
• zaměstnanec odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra
• metodik pro aplikaci zákona o registru smluv
• dříve působil v advokacii

Jaké povinnosti vyplývají ze zákona o registru smluv? Dozvíte 
se zde! 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 04. 10. 2018
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKRESMC182000
cena: 790 Kč

datum: 16. 11. 2018
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKRESMD182000
cena: 790 Kč

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
 
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-217/2016-Z a AK/VE-128/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986) 
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Asistent kontaktního místa veřejné správy - práce s portálem Czech POINT

lektor: 
Mgr. Jarmila Marta Šmardová
• odbornice na problematiku elektronizace veřejné správy (eGovern-

ment)
• v minulosti ředitelka odboru veřejné správy a eGovernmentu minis-

testva vnitra
• nyní se věnuje lektorské a konzultační činnosti
• s Institutem spolupracuje od roku 2012

Potřebujete získat znalosti a  dovednosti týkající se agendy 
a  poskytování služeb pracovníky kontaktních míst prostřed-
nictvím portálu CzechPOINT? Přihlaste se! 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 25. 10. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKOCZPB182000

cena: 1 810 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s prostředím aplikace CzechPOINT

• naučíte se zacházet s USB tokenem

• naučíte se základům administrativní bezpečnosti

• budete umět pracovat s formuláři CzechPOINT

program:
9:00 - 16:00
• základní informace a filozofie CzechPOINT
• seznámení s portálem CzechPOINT, práce s certifikáty a USB 

tokeny
• administrativní bezpečnost
• služby poskytované kontaktními místy CzechPOINT
• autorizovaná konverze dokumentů
• práce v prostředí CzechPOINT@office
• konzultace a praktický nácvik
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-716/2013-Z a AK/VE-448/2013-Z.

poznámka: 
cena včetně oběda

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Dovednosti asistentky/sekretářky ve veřejné správě v kostce

lektor: 
PhDr. Aleš Hradečný
• zastával manažerské pozice v oblasti řízení lidských zdrojů v komerč-

ní sféře i jako vedoucí zaměstnanec ústředního správního úřadu 
• specializuje se na vzdělávání v oblasti managementu ve veřejné sprá-

vě, řízení lidských zdrojů, etiky a protikorupčních opatření ve veřejné 
správě, etikety

Přijďte na náš kurz určený asistentkám a sekretářkám a osvoj-
te si znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěch v této profesi 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, zaměstnance správních úřadů, širokou veřejnost 

datum: 12. 12. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDAVSB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• definujete si roli asistentky

• zaměříte se na základní komunikační dovednosti, které musí 
zvládat 

• připomenete si zásady správné telefonické a mailové komuni-
kace

• přiblížíte si využití asertivních technik

• zaměříte se na plánování a organizaci práce pomocí stanove-
ní priorit a odhalením zbytečných časožroutů

• dozvíte se, jak připravit a organizovat poradu, vytvořit zápis, 
připravit prezentaci

 

program:
9:00 - 16:20
• role asistentky/sekretářky
• komunikační dovednosti
• první dojem
• základy telefonické a mailové komunikace
• asertivní jednání
• plánování a organizace v práci asistentky
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-1332/2012-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



1313

Efektivní komunikační dovednosti

lektor: 
PhDr. Aleš Hradečný
• zastával manažerské pozice v oblasti řízení lidských zdrojů v komerč-

ní sféře i jako vedoucí zaměstnanec ústředního správního úřadu 
• specializuje se na vzdělávání v oblasti managementu ve veřejné sprá-

vě, řízení lidských zdrojů, etiky a protikorupčních opatření ve veřejné 
správě, etikety

Přiblížíme Vám komunikační dovednosti, které fungují. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 06. 12. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOEKDB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• definujete si význam komunikačních dovedností v práci úřed-

níka

• naučíte se využívat vhodné výrazy a vyhnout se nevhodným

• poznáte manipulaci v komunikační rovině a naučíte se jí čelit

• ukážete si, jak zvládat konflikty a stresové situace pomocí ko-
munikačních dovedností

program:
9:00 - 16:20 
• význam komunikačních dovedností
• nevhodné a vhodné výrazy - pozitivní komunikace
• manipulace v komunikaci a jak jí čelit
• náročné situace v komunikaci
• zvládání konfliktů
• praktické příklady
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-1045/2012-Z a AK/VE-7492012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

novinka
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EXCEL pro pokročilé

lektor: 
Ing. Jaroslav Vobr
• absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
• lektorsky zabezpečuje počítačové kurzy (kancelářské balíky, PREZI 

a další)
• spolupracuje s Institutem od roku 2009

Nebojte se Excelu. Přihlaste se! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 22. 11. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKOEPPC182000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• naučíte se ověřovat vstupní uživatelská data

• naučíte se pracovat s formuláři a ovládacími prvky

• seznámíte se s tvorbou pokročilejších grafů

 

 

program:
9:00 - 14:30
• podmíněné formátování dle vzorce
• pokročilé ověřování dat
• ovládací prvky a formuláře
• zajímavé grafy
• úvod do maker
• dotazy a diskuze

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-408/2016-Z a AK/VE-222/2016-Z.

poznámka: 
cena včetně oběda

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Fit pro práci i pro život - jak na to?

lektor: 
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.
• zkušená dlouholetá vysokoškolská pedagožka zabývající se otázkami 

psychohygieny a managementu.

Rádi byste měli vybalancovaný pracovní a  osobní život? Po-
skytneme Vám praktické rady a návody. 

určeno pro: 
členy zastupitelstev, státní zaměstnance, představené státních zaměst-
nanců, zaměstnance správních úřadů, vedoucí zaměstnance správních 
úřadů, veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 14. 11. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKFITOC182011

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• sebepoznání s cílem zvýšení efektivity práce

• technikám zvládání náročných pracovních situací a udržování 
životní rovnováhy

program:
9:00 - 14:30
• sebeřízení pro pracovní a osobní život
• techniky a nástroje zvládání náročných životních situací a udr-

žení životní rovnováhy.
• praktická cvičení a nácviky

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Pavel Dittrich, CSc. (p.dit@institutpraha.cz, tel. 739 592 985).
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:  
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505).

novinka
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Komunikační dovednosti a kultura vystupování

lektor: 
Mgr. Jarmila Pecharová
• zkušená lektorka, která přednáší pro komerční sféru i veřejnou správu
• specializuje se na  problematiku komunikačních dovedností, řešení 

konfliktních situací, asertivní dovednosti a pozitivní komunikaci

Potřebovali byste vylepšit vlastní komunikační dovednosti? 
Náš kurz vám v tom může pomoci. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 20. 09. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKDKVB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si užitečné komunikační zásady

• naučíte se komunikační techniky, které vám usnadní jednání 
v praxi

• poznáte, jak prostřednictvím komunikačních dovedností do-
sáhnout svého cíle 

• dozvíte se něco o sobě

 

program:
9:00 - 16:20
• komunikační techniky
• zásady při sdělování informací, nejčastější chyby hovořícího 

a naslouchajícího
• aktivní naslouchání
• efektivní komunikace
• mimoslovní komunikace
• zvládání emocí
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-483/2012-Z a AK/VE-313/2012-Z. 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu zákona o ochraně 
ovzduší

lektoři: 
JUDr. Hana Dvořáková
• zkušená lektorka a zkušební komisařka IVS
• ředitelka odboru výkonu státní správy MŽP

Ing. Marek Lapiš
• zástupce člena APTT (Asociace podniků topenářské techniky)

Bc. Kurt Dědič
• ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP
• dlouholetý lektor IVS

Prakticky zaměřený kurz vysvětluje průběh přímé kontroly 
spalovacích stacionárních zdrojů v  domácnostech, kterou 
umožňuje novela zákona o ochraně ovzduší. 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC, veřejnou správu, širokou veřejnost 

co se naučíte:
• budete seznámeni s náležitostmi postupu při kontrole spalo-

vacího zařízení přímo v domácnosti na základě novely zákona 
o ochraně ovzduší

program:
1. den: 9:00 - 16:20 - Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., 

Drnovská 507, Praha 6
2. den: 9:00 - 14:30 - učebna IVS, Senovážné náměstí 23, Praha 1
• postup při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
• průběh kontroly spalovacího zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší v platném znění, a souvisejících legislativních 
i nelegislativních dokumentů

• typy spalovacích stacionárních zdrojů, jejich činnost a  technic-
ké aspekty a  vazba jejich provozu na  emise látek znečišťujících 
ovzduší

• doklad o kontrole 
• předvedení spalovacího zařízení v provozu a vysvětlení postupu 

kontroly přímo u zařízení 
Akreditace MVČR: AK/PV-337/2016-Z a AK/VE-187/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 22. 10. - 23. 10. 2018
délka kurzu: 14 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2OBKSSZC182000
cena: 3 867 Kč

datum: 26. 11. - 27. 11. 2018
délka kurzu: 14 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2OBKSSZD182000
cena: 3 867 Kč
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Management procesů a lidí

lektor: 
Ing. Mgr. Lenka Vajsarová
• akreditovaný kouč
• zaměřuje se na osobní rozvoj a kariérové poradenství
• školí mj. v oblastech metodiky náboru, vedení interviews, rozpozná-

vání osobnosti v sociální interakci

Potřebujete vědět, jak řídit a  vést své kolegy? Přihlaste se 
na náš kurz! 

určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC, představené státních zaměst-
nanců, vedoucí zaměstnance správních úřadů 

datum: 03. 10. 2018
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKMPLIB182000
cena: 1 290 Kč

datum: 07. 11. 2018
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKMPLIC182000
cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• získáte či prohloubíte si znalostí problematiky řízení lidských 

zdrojů s ohledem na současné trendy 

• seznámíte se s principy a metodami personálního řízení 

• získáte orientaci ve stylech vedení 

• prohloubíte své znalosti v oblasti motivace zaměstnanců 

• získáte nové podněty a  informace pro zkvalitnění procesu 
hodnocení

program:
9:00 - 16:20
• funkce a role manažera, manažerský kompetenční model 
• podstata a cíle vedení lidí
• principy a metody personálního managementu 
• řízení podle cílů, motivace pracovníků a role manažera 
• role manažera při hodnocení pracovníků 
• úskalí hodnotícího pohovoru
Akreditace MVČR: AK/PV-261/2014-Z a AK/VE-79/2014-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Manažer jako kouč svého týmu ve veřejné správě

lektor: 
PhDr. Mgr. Milena Štruncová
• klinická psycholožka
• lektorka a koučka specializující se na rozvoj lidských zdrojů, zejména 

manažerských dovedností
 

Cílem programu je poskytnout návod na vedení podřízených 
novým způsobem a dosažení lepších výsledků v manažerské 
práci. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 02. 11. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKMKTVD182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• získáte informace o koučinku a jeho metodách

• ujasníte si, kdy je vhodné koučink využít 

• prakticky si nacvičíte metody koučinku

program:
9:00 - 14:30
• koučink, předpoklady, metody
• konkrétní využití metody koučinku
• praktický nácvik metody koučinku 
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-246/2017-Z a AK/VE-131/2017-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Novela stavebního zákona. Aplikační problémy v praxi.

lektor: 
Ing. Vladimíra Helebrantová
• absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze 
• dlouhá léta působí na stavebním úřadu v první i druhé instanci 
• je dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo

Aktuální stav právní úpravy a novela stavebního zákona.

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC

datum: 10. 10. 2018
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSZAPC182000
cena: 990 Kč

datum: 08. 11. 2018
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSZAPD182000
cena: 990 Kč

co se naučíte:
• bude vysvětlena novela stavebního zákona a probrána úskalí 

aplikační praxe

program:
9:00 - 14:30
• seznámení s novelou stavebního zákona a objasnění problé-

mů při aplikaci novely: 
 výkon veřejné správy; společné povolení – speciální úprava v 

zákoně č. 416/2009 Sb.; společné povolení s posouzením vlivů 
na životní prostředí; dotčené orgány; změny v procesech; ko-
laudace staveb; změny souvisejících zákonů; novela vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.

• objasnění problémů při aplikaci novely: 
 vymezení účastníků správních řízení; podmínky rozhodnutí, 

společné řízení a spojování řízení podle správního řádu; řízení 
o odstranění; dodatečné povolení; zkušební provoz; kontrolní 
prohlídky a užívání staveb.

Akreditace MVČR: AK/PV-61/2018-Z a AK/VE-36/2018-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality

lektor: 
PhDr. Marek Hejduk
• absolvent Policejní akademie ČR v Praze
• vedoucí právního oddělení odboru správních agend ÚMČ Praha 4 
• externí učitel na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizové-

ho řízení Praha Trivis, s. r. o. 
 

Chcete získat přehled o aktualitách a novinkách na úseku ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů? Přihlaste se! 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 25. 09. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Most

kód kurzu: 2MOOPCDA182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• lépe se orientovat v dané problematice zejména s ohledem 

na novinky a aktuality v této oblasti

program:
9:00 - 14:30
• Vymezení právní úpravy a terminologie
• Vydávání OP – podmínky a postup
• Platnost OP
• Pojem, druhy a používání cestovních dokladů
• Postup při vydávání cestovního dokladu
• Chystané změny na úseku OP a CD – novely
• Diskuze a dotazy 
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-332/2017-Z a AK/VE-179/2017-Z.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:  
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost

lektoři: 
Ing. Martin Fialka
• působí na NBÚ jako ředitel odboru administrativní a fyzické bezpečnosti
• zkušený lektor, specialista na oblast ochrany utajovaných informací
• s Institutem spolupracuje od roku 2006
Jana Koreňová
• působí na NBÚ v odboru administrativní a fyzické bezpečnosti
• zkušená lektorka, specialistka na oblast administrativní bezpečnosti
• s Institutem spolupracuje od roku 2011

Chcete se naučit správně dodržovat ochranu utajovaných in-
formací v oblasti administrativní bezpečnosti? 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 27. 11. 2018
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUIBB182000
cena: 1 290 Kč

datum: 13. 12. 2018
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUIBC182000
cena: 1 290 Kč

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 bez-
pečnosti 

• naučíte se správně manipulovat s utajovanými písemnostmi
• dozvíte se o legislativních novinkách v oblasti ochrany utajo-

vaných informací

program:
9:00 - 16:20
• obecná pravidla ochrany utajovaných informací, základní pojmy, de-

finice, trendy vývoje ochrany 
- zákon č.  412/2005  Sb. a  jeho struktura; cíle a  druhy zajištění 

ochrany utajovaných informací
- postavení Národního bezpečnostního úřadu
- utajované informace - stupně utajení

• administrativní bezpečnost - pojem a působnost, administrativní po-
můcky
- vyhláška o  administrativní bezpečnosti a  o  registrech utajova-

ných informací
- předávání, přeprava, přenášení, ukládání, zapůjčování a vyřazo-

vání utajovaných písemností
- praktické příklady a zkušenosti v oblasti administrativní bezpeč-

nosti
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-769/2011-Z a AK/VE-532/2011-Z

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Ochrana zemědělského půdního fondu

lektor: 
Ing. Helena Bendová
• působí na Ministerstvu životního prostředí
• dlouholetá lektorka a zkoušející v rámci zvláštní odborné způsobilos-

ti „při ochraně zemědělského půdního fondu“
 

Máte zájem dozvědět se, jaké novinky přináší legislativa v ob-
lasti ochrany zemědělského půdního fondu? 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 22. 11. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOZPFB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete znát postupy státní správy při řešení aktuálních pro-

blémů v oblasti zemědělského půdního fondu

• seznámíte se s aktuálními stanovisky a legislativními novinka-
mi oblasti ZPF 

• dozvíte se, jak správně řešit problémy z praxe úředníka ochra-
ny ZPF, se kterými si často nevíte rady

• budete mít možnost konzultovat případy z Vaší praxe a sdílet 
zkušenosti s kolegy zabývajícími se stejnou problematikou

program:
9:00 - 16:20
• právní rámec 
• postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu 

dle zákona o ZPF při řešení aktuálních problémů 
• aktuální stanoviska odboru legislativního MŽP k zákonu o ZPF 

a k navazujícím právním předpisům
• legislativní novinky týkající se oblasti ZPF 
• příklady dobré praxe, diskuze, konzultace
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-500/2012-Z a AK/VE-330/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 240 610)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy

lektor: 
PhDr. Mgr. Milena Štruncová
• klinická psycholožka
• lektorka a koučka specializující se na rozvoj lidských zdrojů, zejména 

manažerských dovedností
 

Poradíme Vám, jak se vyhnout syndromu vyhoření. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 17. 10. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOPSVB182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• budete umět zmapovat rizikové faktory vzniku syndromu vy-

hoření

• naučíte se vyhledávat možné vnitřní a vnější zdroje podpory

• seznámíte se s nácvikem technik pro obnovení fyzické a men-
tální kapacity

• naučíte se vytvářet plán konkrétních kroků prevence syndro-
mu vyhoření

 

program:
9:00 - 14:30
• stručný úvod do problematiky
• zmapování rizikových faktorů syndromu vyhoření
• práce s vnitřními a vnějšími zdroji podpory prevence syndro-

mu vyhoření
• nácvik konkrétních dovedností
• vypracování plánu prevence syndromu vyhoření - práce 

s mentální mapou
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-334/2016-Z a AK/VE-184/2016-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona o státní službě

lektor: 
Ing. Mgr. Lenka Vajsarová
• akreditovaný kouč
• zaměřuje se na osobní rozvoj a kariérové poradenství
• školí mj. v oblastech metodiky náboru, vedení interviews, rozpozná-

vání osobnosti v sociální interakci

Potřebujete vědět, jak připravit, vést a hodnotit přijímací roz-
hovor v průběhu výběrového řízení podle zákona o státní služ-
bě? Přihlašte se na náš kurz! 

určeno pro: 
státní zaměstnance, představené státních zaměstnanců, zaměstnance 
správních úřadů, vedoucí zaměstnance správních úřadů 

datum: 24. 10. 2018
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKPRZSC182000
cena: 1 290 Kč

datum: 21. 11. 2018
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKPRZSD182000
cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s průběhem přijímacího rozhovoru při výběro-

vém řízení na obsazení volného služebního místa podle záko-
na o státní službě - přípravou, provedením rozhovoru a kroky 
po skončení osobního rozhovoru.

program:
9:00 - 16:20
• příprava přijímacího rozhovoru

- hodnocení došlých nabídek podle nároků obsazovaného 
služebního místa

• úvod přijímacího rozhovoru
- příprava na  rozhovor; hodnocení prvního dojmu, never-

bální komunikace; praktický nácvik vedení úvodu rozho-
voru 

• vedení přijímacího rozhovoru
- otázky zaměřené na způsob jednání, pravidla, jak se ptát; 

jak řešit úzká místa v rozhovoru; ukončení rozhovoru, vy-
hodnocení kandidáta; praktický nácvik vedení přijímacího 
rozhovoru

Akreditace MVČR: AK/PV-215/2016-Z a AK/VE-126/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných 
k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

lektoři: 
Mgr. Jan Potměšil
• lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha
• pracuje na Ministerstvu vnitra České republiky, odbor bezpečnostní 

politiky a prevence kriminality, oddělení bezpečnostně právní

Ing. Mgr. Jan Strakoš
• pracuje na ministerstvu vnitra ČR, kde se zabývá zejména přestupko-

vou problematikou
• věnuje se také správnímu právu
• působí jako lektor a zkušební komisař 
• autor publikací a článků

Využijte našeho kurzu k přípravě ke zkoušce odborné způsobi-
losti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správní-
ho orgánu v řízení o přestupcích. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 4. 10. - 5. 10. 2018
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESAD182000
cena: 3 030 Kč

datum: 6. 12. - 7. 12. 2018
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESE182000
cena: 3 030 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s legislativními předpisy jejichž znalost je pod-

mínkou složení zkoušku podle zákona č. 250/2016 Sb., o od-
povědnosti za přestupky a řízení o nich

• projdete zkušební otázky a proberete jejich případná úskalí

• připlížíte si problematiku na konkrétních případech 

• budete mít možnost konzultovat s lektorem

program:
1. den 10:00 - 18:00
2. den 8:00 - 11:30
• organizace a  činnost veřejné správy v  rozsahu zkušebních 

otázek skupiny A
• odpovědnost za přestupek
• oblast řízení o přestupku a další související právní předpisy
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-514/2017-Z a AK/VE-291/2017-Z. 
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Správní řízení v praxi - Doručování

lektor: 
Ing. Bc. Roman Krčil
• vedoucí živnostenského úřadu a  občansko-správního odboru 

ve Žďáru nad Sázavou
• lektor a zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobi-

losti úředníků územní samosprávy 
• lektor průběžného vzdělávání se zaměřením na správní řád 

Vše o doručování ve správním řízení - přehledně, srozumitelně 
a s důrazem na aktuální praxi. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 15. 11. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDOJAD182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• pochopíte zásady doručování ve správním řízení

• osvojíte si správné a  efektivní postupy při doručování 
ve správním řízení

program:
9:00 - 14:30
• obecné principy a požadavky
• překážky při doručování, fikce doručení
• lhůty při doručování 
• doručování do datové schránky, autorizovaná konverze doku-

mentů
• procvičování vybraných témat
• odpovědi na dotazy, výměna zkušeností

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Petr Kuš (p.kus@institutpraha.cz, tel.: 736 610 246)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



2828

Správní řízení v praxi - Správní řád pro oprávněné úřední osoby

lektor: 
Mgr. David Slováček
• právník
• vedoucí sekretariátu veřejné ochránkyně práv
• autor řady odborných článků (Právní rozhledy, Moderní obec, Správní 

právo)
• zkušený lektor

Vše podstatné ze zákona č.  500/2004  Sb. pro výkon agendy 
oprávněných úředních osob. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 11. 10. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSOUOB182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• pochopíte vybraná ustanovení správního řádu 

• osvojíte si postupy, jak správně řešit konkrétní případy v praxi

program:
9:00 - 14:30
• správní orgány, účastníci správního řízení 
• lhůty a počítání času ve správním řízení
• průběh řízení v prvním stupni, opravné prostředky 
• neformální správní řízení (vyjádření, osvědčení, sdělení) 
• dotazy, diskuze, výměna zkušeností
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-232/2015-Z a AK/VE-156/2015-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Petr Kuš (p.kus@institutpraha.cz, tel. 736 610 246)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Správní řízení v praxi - Vybrané aplikační problémy

lektor: 
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
• absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
• právník Rady pro veřejný dohled nad auditem
• lektor se zaměřením na správní řád a přestupkové právo

Seminář pro zkušené úředníky státní správy i územní samo-
správy.

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 25. 09. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSRAPLIA182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• řešit problematické dílčí otázky nebo témata přesahující běž-

nou „úřední“ znalost právní normy

program:
• materiální právní stát a principy dobré správy
• zásada zákonnosti a její projevy ve správním řízení, jiné vybra-

né zásady činnosti
• námitka podjatosti, problematika systémové podjatosti a její 

řešení
• nahlížení do spisu vs. svobodný přístup k informacím
• problematické aspekty při doručování 
• aktuální judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra 

ke správnímu řádu
Kurz bude akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Petr Kuš (p.kus@institutpraha.cz, tel.: 736 610 246)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka
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Stavební zákon v praxi

lektoři: 
kolektiv lektorů MMR

Aktuální stav právní úpravy stavebního zákona 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 22. 11. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKURSZA182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete seznámeni se situací po novele stavebního zákona

 

program:
9:00 - 16:20
• problematika týkající se stavebního práva dle stavebního zá-

kona a jeho prováděcích předpisů
• informace z oblasti bezbariérového užívání staveb
• vybraná stanoviska a aktuální informace pro stavebně správní 

praxi
Akreditace MVČR: AK/PV-517/2012-Z a AK/VE-348/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Tipy a triky v MS Excel

lektor: 
Ing. Jaroslav Vobr
• absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
• lektorsky zabezpečuje počítačové kurzy (kancelářské balíky, PREZI 

a další)
• spolupracuje s Institutem od roku 2009

Nebojte se Excelu. Přihlaste se! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 04. 12. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKTTEXC182000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• zvládnete ověřovat vstupní data

• naučíte se vytvářet a používat kontingenční tabulky

• poznáte, jak fungují příčky

• seznámíte se s adresací buněk, vzorci a funkcemi

 

program:
9:00 - 14:30
• grafy
• řady
• funkce
• rozsáhlé tabulky
• šablony
• kontingenční tabulky
• dotazy a diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-1046/2012-Z a AK/VE-750/2012-Z.

poznámka: 
cena včetně oběda

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Tipy a triky v MS PowerPoint

lektor: 
Bc. Tomáš Lukšík
• absolvent Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské uni-

verzity v Praze
• zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha
• lektor kurzů s tematikou moderních komunikačních technologií

Chcete se před kolegy či šéfem blýsknout kvalitní PowerPoin-
tovou prezentací? Poradíme Vám, jak takovou prezentaci vy-
tvořit! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 20. 11. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKPPTXC182000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• zásady tvorby efektivní prezentace

• efektivně pracovat se vzhledem prezentace

 

program:
9:00 - 14:30
• Obecné zásady tvorby prezentace
• Příprava prezentace 
• Vzhled prezentace
• Grafika a média
• Animace
• Tipy pro prezentování
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-1/2017-Z a AK/VE-1/2017-Z. 
 

poznámka: 
Cena kurzu zahrnuje oběd.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Tipy a triky v MS Word

lektor: 
Bc. Tomáš Lukšík
• absolvent Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské uni-

verzity v Praze
• zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha
• lektor kurzů s tematikou moderních komunikačních technologií

Chcete si usnadnit práci s Wordem a umět využít spousty vy-
chytávek, které program nabízí? Naučíme Vás to. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 09. 10. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKWORDC182000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• přizpůsobit si Word obrazu svému

• vytvářet a upravovat šablony

• formátovat tabulky, vhodně vkládat grafy

• používat revize a porovnat dokumenty

• základní princip hromadné korespondence

• a spoustu dalšího ...

 

program:
9:00 - 14:30
• základy typografie 
• nastavení Wordu
• šablony 
• styly
• grafika a tabulky
• pokročilé úpravy dokumentu
• odkazy a poznámky
• revize
• hromadná korespondence
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-1047/2012-Z a AK/VE-751/2012-Z.

poznámka: 
Cena kurzu zahrnuje oběd.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Trénujte svou paměť

lektor: 
Mgr. Gabriela Bajerová Zezulová
• lektorka zážitkové pedagogiky
• lektorka kurzů mozkového joggingu, trénování paměti a kreativity
• certifikovaná trenérka paměti a mozkového joggingu 2. stupně
• členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging
 

„Co jsem to chtěl/a?“ ... Aneb udržujte svou paměť neustále 
v pohotovosti. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 28. 11. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKPAMED182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• naučíte se lépe soustředit

• poznáte techniky téninku paměti

program:
9:00 - 16:15
• fungování našeho mozku
• využití obou hemisfér
• jak se dokázat soustředit
• jak si dlouhodobě zlepšovat paměť
• jak využívat paměťové techniky v osobním i pracovním životě
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-216/2016-Z a AK/VE-127/2016-Z. 
 

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986) 
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Úvod do práva pro neprávníky

lektor: 
Mgr. David Slováček
• právník
• vedoucí sekretariátu veřejné ochránkyně práv
• autor řady odborných článků (Právní rozhledy, Moderní obec, Správní 

právo)
• zkušený lektor

Základy práva přehledně a srozumitelně. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 18. 10. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKUPNEB182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• zorientujete se v  právních pojmech používaných v  běžném 

i pracovním životě

• osvojíte si základy vybraných právních odvětví

• pochopíte zásady občanského práva a zásady činnosti správ-
ních orgánů

program:
9:00 - 14:30
• právní teorie (systém práva, právní norma)
• občanské právo (zásady, věci, fyzické a právnické osoby, vlast-

nictví, věcná břemena, smlouvy, náhrada újmy)
• správní právo (zásady, správní řízení, jiné úřední postupy)
Vzdělávací program je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. 
pod čísly AK/PV-289/2016-Z a AK/VE-155/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Petr Kuš (p.kus@institutpraha.cz, tel. 736 610 246)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Vnitřní kontrolní systém bez chyb

lektor: 
Ing. Jana Hrušková
• pracuje na oddělení interního auditu na MŠMT
• odbornice na vnitřní kontrolní systém
• má praktické zkušenosti ze státní správy i územní samosprávy

Získáte znalosti o možných optimálních variantách nastavení 
funkčního vnitřního kontrolního systému se zohledněním veli-
kosti úřadu/organizace. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 12. 11. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKFUVKB182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• ujasníte si, jak má vypadat vnitřní kontrolní systém a jak pro-

věřit jeho funkčnost 

• získáte informace, jakou má oporu v legislativě

• naučíte se, jak tento systém nastavit a jak jej zakotvit v doku-
mentaci úřadu

program:
9:00 - 14:30
• účel vnitřního kontrolního systému, legislativní zakotvení 

vnitřního kontrolního systému, složky vnitřního kontrolního 
systému

• nastavení vnitřní kontroly, zakotvení vnitřního kontrolního 
systému v dokumentaci úřadu/organizace

• prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-176/2017-Z a AK/VE-105/2017-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



3737

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních 
samosprávných celků - obecná část 

lektoři: 
kolektiv lektorů
• PhDr. Aleš Hradečný, JUDr. Vladimír Voráček, JUDr. Jan Horník, Ph.D., 

RNDr. Hana Žufanová, Ph. D., Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Chcete získat nebo si prohloubit znalosti a dovednosti v oblas-
ti řízení úřadu a úředníků? Chcete být schopným a výkonným 
manažerem? Potřebujete naplnit svoji povinnost vzdělávání 
vedoucích úředníků? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: I. 26. - 28. 11. 2018.; II.: 10. - 12. 12. 2018

délka kurzu: celkem 38 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKVVUOC182000

cena: 8 700 Kč (za obě části kurzu)

co se naučíte:
• osvojíte si základní manažerské dovednosti týkající se řízení 

lidských zdrojů a time managementu

• prakticky se seznámíte s technikami komunikace úřadu s ve-
řejností

• rozšíříte své znalosti o protikorupčních opatřeních a jiných té-
matech

• seznámíte se s pracovně právními předpisy

 

program:
v obou částech kurzu:
1. den 12:45 - 16:00 (2. část - 18:00)
2. den 8:00 - 18:00
3. den 8:00 - 11:30
• management ve veřejné správě, základy efektivní komunika-

ce a předcházení konfliktům, komunikace s veřejností a pre-
zentace ve veřejném sektoru, korupce a protikorupční opatře-
ní

• pracovně právní vztahy, vedení pracovních týmů a řízení pra-
covního času

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO-15/2012-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz



3838

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství)

lektor: 
Mgr. Jana Vraná
• lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způso-

bilosti
• specializuje se na oblast přestupkového řízení ve věcech bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospo-
dářství a správních řízení souvisejících a na agendu řidičských opráv-
nění, řidičských průkazů, registru řidičů apod. 

 

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech 
v  dané agendě, které vykonávají Vaši podřízení? Doplňte si 
Vaše manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené ve-
doucím úředníkům tak, jak to určuje § 27 zákona o úřednících. 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 30. 10. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUC1A182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o činnostech vykonávaných podří-

zenými úředníky

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

 

 

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO - 46 /2012-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz



3939

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část  
(modul zaměřený na správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 
přezkumu)

lektor: 
Ing. Karel Kult
• lektor a zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobi-

losti
 • specializuje se na oblast finančního hospodaření územní samosprávy 

a jeho přezkumu 
 

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům tak, jak to určuje § 27 zákona o úřednících? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 16. 10. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUM1A182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o základních právních předpisech   

upravujících agendu v dané oblasti

• ujasníte si, zda aplikujete právní předpisy ve své praxi správně

program:
9:00 - 14:30
• problematika správních činností vykonávaných podřízenými 

úředníky v oblasti finančního hospodaření
• základní právní předpisy, aktuální novelizace, problémové zá-

ležitosti
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO-2/2012-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz



4040

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského 
soužití a majetku) 

lektor: 
Mgr. Jan Potměšil
• lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha
• pracuje na Ministerstvu vnitra České republiky, odbor bezpečnostní 

politiky a prevence kriminality, oddělení bezpečnostně právní
 

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech 
v  dané agendě, které vykonávají Vaši podřízení? Doplňte si 
Vaše manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené ve-
doucím úředníkům tak, jak to určuje § 27 zákona o úřednících. 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 05. 09. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUI1A182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o činnostech vykonávaných podří-

zenými úředníky

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

 

 

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO-6/2012-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz



4141

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního 
řádu a vyvlastnění)

lektor: 
Ing. Lenka Holendová
• lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu Praha
• vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu na KÚ Stře-

dočeského kraje

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech 
v  dané agendě, které vykonávají Vaši podřízení? Doplňte si 
Vaše manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené ve-
doucím úředníkům tak, jak to určuje § 27 zákona o úřednících. 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 06. 12. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUG2A182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o činnostech vykonávaných podří-

zenými úředníky

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

 

 

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO-21/2012-Z.
 
 

kontakty: 
Informace o obsahu 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) 

akreditovaný
kurz



4242

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti v lesním hospodářství a myslivosti)

lektor: 
Mgr. Petr Dvořák
• garant ZOZ LHM, zkušební komisař a lektor 
• vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství na Minis-

terstvu zemědělství
 

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech 
v  dané agendě, které vykonávají Vaši podřízení? Doplňte si 
Vaše manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené ve-
doucím úředníkům tak, jak to určuje § 27 zákona o úřednících. 
určeno pro: 
 

datum: 12. 09. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUD2A182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o činnostech vykonávaných podří-

zenými úředníky

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

 

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO 45 - /2012-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz



4343

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti v územním plánování)

lektor: 
Ing. Eva Fialová
• odbornice pro oblast územního plánování (Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky)
• lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způso-

bilosti 
 

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům podle § 27 zákona o úřednících? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 09. 10. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUG1A182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o základních právních předpisech   

upravujících agendu v dané oblasti

• seznámíte se s novinkami v územním plánování

• ujasníte si, zda aplikujete právní předpisy ve své praxi správně

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO - 22 /2012-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu 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) 

akreditovaný
kurz



4444

Vzdělávání vedoucích úředníků-zvláštní část  
(modul zaměřený na správní činnosti v zemědělství)

lektoři: 
odborníci na danou problematiku z ústředních správních úřadů
• lektoři zvláštní odborné způsobilosti “v zemědělství“
• zaměstnanci Ministerstva zemědělství České republiky

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům podle § 27 zákona o úřednících? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 04. 09. 2018

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUD3A182000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o základních právních předpisech  

upravujících agendu v dané oblasti

• seznámíte se s legislativními novinkami

• ujasníte si, zda aplikujete právní předpisy ve své praxi správně

program:
9:00 - 14:30
• problematika správních činností vykonávaných podřízenými 

úředníky 
• základní právní předpisy, aktuální novelizace, problémové zá-

ležitosti

kontakty: 
Informace o obsahu 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) 

akreditovaný
kurz



4545

Základy etikety pro úředníky

lektor: 
PaedDr. Libor Hlaváček, Ph.D.
• pracovník odboru komunikace MOČR
• autor více než jednoho tisíce veřejných projevů pro ministry obrany 

a nejvyšší představitele veřejné správy
• vysokoškolský pedagog
• lektor a garant kurzů sociální komunikace 
• specializuje se na  sociální a  mediální komunikaci, etiketu, rétoriku 

a současnou českou gramatiku a stylistiku

Etiketa v každodenní praxi
  

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 13. 11. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZEPUA182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• přiblížíte si základní pravidla etikety

• objasníte si význam etikety na pracovišti

• seznámíte se s pravidly etikety pro komunikaci na síti i v tele-
fonu

• dozvíte se, jak využít etiketu v řešení nestandardních spole-
čenských situací a konfliktů

program:
9:00 - 16:20
• etiketa v praxi úřadu
• společenské dovednosti na pracovišti
• etiketa na síti a v telefonické komunikaci
• nejčastější společenské situace a pravidla etikety, která se tu 

uplatňují
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-528/2012-Z a AK/VE-361/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4646

Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi I.

lektor: 
Bc. et Bc. Adam Kučínský
• absolvent právnické a ekonomicko-správní fakulty Masarykovy uni-

versity v Brně
• zaměstnanec Národního úřadu pro kybernetickou a informační bez-

pečnost
 

Bezpečnost v kyberprostoru nelze podceňovat. 

určeno pro: 
představené státních zaměstnanců, zaměstnance správních úřadů, ve-
doucí zaměstnance správních úřadů 

datum: 19. 09. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZKBAB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• získáte aktuální informace a praktické tipy z oblasti kyberne-

tické bezpečnosti

 

program:
9:00 - 16:15
• současná právní úprava v oblasti kybernetické bezpečnosti
• nová právní úprava - Co přináší směrnice NIS a její transpozice 

do národního právního rámce
• srovnání požadavků směrnice a aktuálně účinného zákona
• základní bezpečnostní politiky požadované zákonem
• seznámení s průběhem auditu
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-531/2016-Z a AK/VE-282/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4747

Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II.

lektoři: 
Ing. Alena Rybáková
• Absolventka oboru Informační management na VUT v Brně
• V současné době působí na Národním úřadě pro kybernetickou a in-

formační bezpečnost v týmu specialistů na problematiku auditu zá-
kona o kybernetické bezpečnosti u povinných subjektů

Ing. Lukáš Kintr
• Absolvent oboru Informační management na VUT v Brně
• V současné době působí na Národním úřadě pro kybernetickou a in-

formační bezpečnost v týmu specialistů na problematiku auditu zá-
kona o kybernetické bezpečnosti u povinných subjektů

Bezpečnost v kyberprostoru nelze podceňovat. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 01. 10. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZKBBB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• získáte aktuální informace a praktické tipy z oblasti kyberne-

tické bezpečnosti

 

 

program:
9:30 - 16:45
• bezpečnostní standardy
• řízení rizik (hrozby a zranitelnosti)
• implementace bezpečnostních opatření
• bezpečnostní politiky
• příprava na audit

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4848

Zákon o vodách a prováděcí předpisy

lektor: 
Ing. Michal Krátký, Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
• specialisté na vodní hospodářství 
• lektoři a zkušební komisaři Institutu pro veřejnou správu Praha

Cílem kurzu je seznámit vedoucí úředníky a úředníky územních 
samosprávných celků a  vedoucí zaměstnance a  zaměstnan-
ce ústřední státní správy, kteří pracují se zákonem o  vodách 
a jeho prováděcími předpisy, s aktuálním stavem legislativy 
určeno pro: 
 

datum: 02. 10. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZVPPA182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• ujasníte si, aktuální podobu zákona o vodách 

• získáte informace o  prováděcích vyhláškách vztahujících se 
k tomuto zákonu

• objasníte si základní kompetence vodoprávních úřadů

program:
9:00 - 16:20
• zákon o vodách - aktuální změny
• související prováděcí předpisy
• kompetence vodoprávních úřadů 
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-632/2011-Z a AK/VE-412/2011-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4949

Zásady správné korespondence

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství 
• pracovala jako vedoucí školského odboru, inspektorka a  v  součas-

nosti působí jako pedagog
• zabývá se také komunikačními dovednostmi a úřední korespondencí
• s Institutem spolupracuje od roku 2011 jako lektorka v oblasti škol-

ství a vede také kurzy věnované úřední korespondenci

Poradíme Vám, jak správně psát úřední korespondenci a také, 
jak se vyhnout častým gramatickým chybám a  stylistickým 
prohřeškům.  

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 09. 10. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZSKOB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete umět správně napsat úřední dopis i  úřední dopis 

do zahraničí

• zorientujete se v normách vztahujících se k úřední korespon-
denci

• poznáte základy skartačního a spisového řádu

• získáte přehled gramatických jevů, ve  kterých se nejčastěji 
chybuje, ověříte si vlastní znalosti

• připomenete si možnosti Microsoft Word, obdržíte přehled 
nejpoužívanějších klávesových zkratek a dozvíte se další uži-
tečné informace

program:
9:00 - 16:20
• korespondence jako typ verbální komunikace, normy platné 

pro úřední komunikaci
• členění textu, jeho označování, využívání členících znamének
• stavba úředního dopisu, osobní dopisy, dopisy do zahraničí
• základy spisového a skartačního řádu
• přehled vybraných gramatických jevů, akademické a vysoko-

školské tituly
• praktické využití textového editoru Microsoft Word, přehled 

klávesových zkratek
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-781/2011-Z a AK/VE-545/2011-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5050

Zvládání konfliktů a jejich prevence

lektor: 
Mgr. Jarmila Pecharová
• zkušená lektorka, která přednáší pro komerční sféru i veřejnou správu
• specializuje se na  problematiku komunikačních dovedností, řešení 

konfliktních situací, asertivní dovednosti a pozitivní komunikaci

Dokážete řešit konflikty? Pomůžeme Vám! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 21. 11. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZKJPB182011

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se o příčinách a fázích řešení konfliktů

• naučíte se používat vhodné strategie při jednání se svízelnými 
klienty

• dokážete využít asertivních technik při řešení konfliktů

• pomocí tréninku a modelových situací se naučíte zvládat kon-
fliktní situace

program:
9:00 - 16:20
• konflikt

- příčiny vzniku, rozdělení, fáze řešení konfliktů; konflikty 
vedoucí k uskutečnění změn 

- úloha námitek při řešení konfliktů
- sebedůvěra a osobní odvaha

• konflikt při jednání s problematickými klienty
- problematické typy klientů, zvládací strategie při jednání 

s problematickými klienty
- sebedůvěra, osobní odvaha a asertivní chování

• praktický nácvik a zpětnovazební rozbory
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AAK/
PV-539/2012-Z a AK/VE-372/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5151

Zvládání stresu a zátěžových situací

lektor: 
PhDr. Jiří Beran, Ph.D.
• uznávaný lektor a konzultant se zkušeností personálního ředitele
• zabývá se oblastí komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje 

a personálních dovedností vedoucích pracovníků
 

Naučte se zvládat stres a správně reagovat v zátěžových situ-
acích 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 03. 12. 2018

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZSZSB182000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete si umět definovat, co je pro vás stres a zátěžové situa-

ce

• naučíte se rozpoznávat chování a jednání pod vlivem stresu

• ukážete si možnosti, jak stresové a zátěžové situace zvládat

• vyzkoušíte si při praktickém cvičení to, co jste se naučili

program:
9.00 - 16:20 
• definice stresu a zátěžových situací a jejich zdrojů
• jednání a chování pod vlivem stresu
• zvládání stresu a zátěžových situací
• prevence syndromu vyhoření
• praktická cvičení
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-220/2013-Z a AK/VE-157/2013-Z.
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5252

Kalendář kurzů

září
Vzdělávání vedoucích úředníků-zvláštní 
část (modul zaměřený na správní činnosti 
v zemědělství)

04. 09. 2018 6 hodin Praha 2PKVUD3A182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti při 
přestupkovém řízení ve věci veřejného 
pořádku, občanského soužití a majetku)

05. 09. 2018 6 hodin Praha 2PKVUI1A182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti v lesním 
hospodářství a myslivosti)

12. 09. 2018 6 hodin Praha 2PKVUD2A182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi I. 19. 09. 2018 8 hodin Praha 2PKZKBAB182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Komunikační dovednosti a kultura 
vystupování

20. 09. 2018 8 hodin Praha 2PKKDKVB182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Občanské průkazy a cestovní doklady - 
novinky a aktuality

25. 09. 2018 6 hodin Most 2MOOPCDA182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Správní řízení v praxi - Vybrané aplikační 
problémy

25. 09. 2018 6 hodin Praha 990 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

říjen
Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II. 01. 10. 2018 8 hodin Praha 2PKZKBBB182000 1 290 Kč

akreditovaný
kurz

Zákon o vodách a prováděcí předpisy 02. 10. 2018 8 hodin Praha 2PKZVPPA182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Management procesů a lidí 03. 10. 2018 8 hodin Praha 2PKMPLIB182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Aplikace zákona o registru smluv 04. 10. 2018 4 hodiny Praha 2PKRESMC182000 790 Kč
akreditovaný

kurz

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

4. 10. - 5. 10. 2018 12 hodin Benešov 5OZPRESAD182000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



5353

Kalendář kurzů

Tipy a triky v MS Word 09. 10. 2018 6 hodin Benešov 2BKWORDC182000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

 cena včetně oběda
Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti v územním 
plánování)

09. 10. 2018 6 hodin Praha 2PKVUG1A182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Zásady správné korespondence 09. 10. 2018 8 hodin Praha 2PKZSKOB182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Novela stavebního zákona. Aplikační 
problémy v praxi.

10. 10. 2018 6 hodin Praha 2PKSZAPC182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Správní řízení v praxi - Správní řád pro 
oprávněné úřední osoby

11. 10. 2018 6 hodin Praha 2PKSOUOB182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při finančním 
hospodaření územních samosprávných celků 
a jeho přezkumu)

16. 10. 2018 6 hodin Praha 2PKVUM1A182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Prevence syndromu vyhoření v podmínkách 
veřejné správy

17. 10. 2018 6 hodin Praha 2PKOPSVB182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Úvod do práva pro neprávníky 18. 10. 2018 6 hodin Praha 2PKUPNEB182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů 
v kontextu zákona o ochraně ovzduší

22. 10. - 23. 10. 
2018

14 hodin Praha 2OBKSSZC182000 3 867 Kč
akreditovaný

kurz

Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle 
zákona o státní službě

24. 10. 2018 8 hodin Praha 2PKPRZSC182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Asistent kontaktního místa veřejné správy - 
práce s portálem Czech POINT

25. 10. 2018 8 hodin Benešov 2BKOCZPB182000 1 810 Kč
akreditovaný

kurz

 cena včetně oběda

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



5454

Kalendář kurzů

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na přestupkové řízení ve věcech 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
na úseku dopravy a silničního hospodářství)

30. 10. 2018 6 hodin Praha 2PKVUC1A182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

listopad
Manažer jako kouč svého týmu ve veřejné 
správě

02. 11. 2018 6 hodin Praha 2PKMKTVD182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Management procesů a lidí 07. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKMPLIC182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Novela stavebního zákona. Aplikační 
problémy v praxi.

08. 11. 2018 6 hodin Praha 2PKSZAPD182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Vnitřní kontrolní systém bez chyb 12. 11. 2018 6 hodin Praha 2PKFUVKB182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Základy etikety pro úředníky 13. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKZEPUA182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Fit pro práci i pro život - jak na to? 14. 11. 2018 6 hodin Praha 2PKFITOC182000 990 Kč
novinka

Správní řízení v praxi - Doručování 15. 11. 2018 6 hodin Praha 2PKDOJAC182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Aplikace zákona o registru smluv 16. 11. 2018 4 hodiny Praha 2PKRESMD182000 790 Kč
akreditovaný

kurz

Tipy a triky v MS PowerPoint 20. 11. 2018 6 hodin Benešov 2BKPPTXC182000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

 cena včetně oběda
Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle 
zákona o státní službě

21. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKPRZSD182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Zvládání konfliktů a jejich prevence 21. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKZKJPB182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

EXCEL pro pokročilé 22. 11. 2018 6 hodin Benešov 2BKOEPPC182000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

 cena včetně oběda
Ochrana zemědělského půdního fondu 22. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKOZPFB182000 1 290 Kč

akreditovaný
kurz

Stavební zákon v praxi 22. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKURSZA182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů 
v kontextu zákona o ochraně ovzduší

26. 11. - 27. 11. 
2018

14 hodin Praha 2OBKSSZD182000 3 867 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



5555

Kalendář kurzů

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích 
úřadů územních samosprávných celků - 
obecná část

I.  26. - 28. 11. 
2018. 
II.: 10. - 12. 12. 
2018 

38 hodin 
celkem

Benešov 2BKVVUOC182000  8 700 Kč
akreditovaný

kurz

 cena za obě části kurzu

Ochrana utajovaných informací - 
administrativní bezpečnost

27. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKOUIBB182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Trénujte svou paměť 28. 11. 2018 8 hodin Praha 2PKPAMED182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů 
v kontextu zákona o ochraně ovzduší

xx. 11. - xx. 11. 
2018

14 hodin 2OBKSSZD182000 3 867 Kč
akreditovaný

kurz

prosinec
Zvládání stresu a zátěžových situací 03. 12. 2018 8 hodin Praha 2PKZSZSB182000 1 290 Kč

akreditovaný
kurz

Tipy a triky v MS Excel 04. 12. 2018 6 hodin Benešov 2BKTTEXC182000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

 cena včetně oběda
Efektivní komunikační dovednosti 06. 12. 2018 8 hodin Praha 2PKOEKDB182000 1 290 Kč

novinka

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

6. 12. - 7. 12. 2018 12 hodin Benešov 5OZPRESE182000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při územním 
rozhodování a při rozhodování na úseku 
stavebního řádu a vyvlastnění)

06. 12. 2018 6 hodin Praha 2PKVUG2A182000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Dovednosti asistentky/sekretářky ve veřejné 
správě v kostce

12. 12. 2018 8 hodin Praha 2PKDAVSB182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Ochrana utajovaných informací - 
administrativní bezpečnost

13. 12. 2018 8 hodin Praha 2PKOUIBC182000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka
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• Přihláška je ke stažení na webových stránkách Institutu: přihláška na kurz nebo u každého konkrétního kurzu. Pro ZOZ je 
ke stažení na přihláška k ZOZ

• Pro přihlášení více účastníků lze použít hromadnou přihlášku

Institut realizuje podle obsahu, zaměření a cílových skupin různé vzdělávací aktivity.
Potřebujete na některou ze vzdělávacích aktivit přihlásit svého úředníka, zaměstnance?

Vyplňte prosím příslušnou přihlášku a zašlete ji Institutu pro veřejnou správu Praha.

způsoby odeslání přihlášky

v listinné podobě v elektronické podobědatovou schránkou

Institut pro veřejnou 
správu Praha

110 00 Praha 1,  
Dlážděná 6

Online
Z nabídky kurzů  

na webové stránce  
Institutu

podatelna@institutpraha.cz
podepsaná zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb
Přihláška na kurz nemusí být elektronicky 

podepsaná.

6awdjrd

preferovaný způsob  
odeslání přihlášky

Pro přihlášení pěti a více účastníků na jeden kurz (mimo přihlášek k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti)  
je možné použít hromadnou přihlášku, která je ke stažení pod názvem „Příloha přihlášky“ v části „Kurzy – Přihlášky a omluvy“ 

webové stránky Institutu.

Nejsnazším způsobem přihlašování na kurzy je otevření online přihlášky přímo z nabídky kurzů.

Jak přihlásit účastníka

https://www.institutpraha.cz/kurzy/prihlasky-a-omluvy/
https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/prihlasky-a-omluvy-k-zoz/
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka
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Základy veřejné správy
• Základní charakteristika státní správy

autor: Mgr. Jan Břeň, rok vydání 2017, cena 129,- Kč
• 333 cvičení ze správního řádu 

autoři: Jana Malinovská, Eva Zlámalová, Petr Kuš, rok vydání 2017, cena 219,- Kč 
• Správní řád

autoři: Mgr. Ivan Tobek, Mgr. Karel Hruška, JUDr. Petr Voříšek, rok vydání 2016, cena 159,- Kč
• Územní samospráva přehledně a v příkladech

autoři: JUDr. Jan Horník, Ph.D.; Mgr. Petr Kuš, rok vydání 2016, cena 129,- Kč
• Základní charakteristika veřejné správy

autor: Mgr. Jan Břeň, rok vydání 2014, cena 99,- Kč
• 333 cvičení z veřejné správy

autoři: Mgr. Jana Haklová, Mgr. Pavla Samková, Mgr. Petr Kuš, rok vydání 2014, cena 218,- Kč 

Uvedené publikace je možné zakoupit  
u paní Evy Ziglerové

osobně po domluvě v Institutu pro veřejnou správu Praha, Senovážné nám. 23
mobil: 736 610 248

elektronické objednávky prosím zasílejte na e-mailovou adresu:
e.zig@institutpraha.cz, případně skripta@institutpraha.cz 

objednávat lze přes web

Nabídka skript vydaných Institutem pro veřejnou správu Praha

mailto:e.zig%40institutpraha.cz?subject=Objedn%C3%A1vka%20skript
mailto:skripta%40institutpraha.cz?subject=Objedn%C3%A1vka%20skript
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
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Odborné aspekty správních činností
• Finanční hospodaření územní samosprávy – cvičebnice

autor: Mgr. Helena Peterová, rok vydání 2017, cena 199,- Kč
• Základy správního trestání, 2. rozšířené vydání

autoři: Mgr. Ing. Jan Strakoš; Mgr. Pavlína Kroupová, rok vydání 2017, cena 159,- Kč
• Vzory pro projednávání přestupků podle zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích 2. rozšířené vydání 

autoři: Mgr. Ing. Jan Strakoš; Mgr. Pavlína Kroupová, rok vydání 2017, cena 129,- Kč
• Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

autor: PaedDr. Petr Niederle, rok vydání 2010, cena 225,- Kč

Osobnost a společnost
• Mediální komunikace a public relations ve veřejné správě

autor: JUDr. Vladimír Voráček, rok vydání 2018, cena 129,- Kč
• Hodnocení nejen služební

autoři: PhDr. Pavel Dittrich, CSc., Mgr. Jiří Staňa, rok vydání 2016, cena 129,- Kč
• Úřední korespondence (Metodika, vzory a příklady pro veřejnou správu)

autor: PhDr. Jiří Pondělíček, rok vydání 2015, cena 199,- Kč
• Jazyková zákoutí – Cesty ke kvalitnímu písemnému a mluvenému projevu

autor: PaedDr. Mgr. Libor Nekvinda, rok vydání 2015, cena 199,- Kč
• Základy rétoriky pro úředníky

autor: PaedDr. Libor Hlaváček, Ph.D., rok vydání 2011, cena 127,- Kč
• Moderní administrativa ve veřejné správě

kolektiv autorů, rok vydání 2010, cena 192,- Kč

Úplný seznam nabízených skript na http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/

Nabídka skript vydaných Institutem pro veřejnou správu Praha

http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
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Hledáte prostory pro uskutečnění vašich aktivit?  
Potřebujete zajistit stravovací a ubytovací služby?  

Využijte naší nabídky na pronájem vzdělávacího střediska v Benešově!

Vzdělávací středisko Benešov  
kongresový a vzdělávací areál Institutu pro veřejnou správu Praha

•	 moderně vybavený bezbariérový areál nabízející 
profesionální kongresové zázemí a techniku  
(kongresový sál pro 200 posluchačů s kompletním 
vybavením včetně překladatelských pracovišť)

•	 didaktická vybavenost učeben na vysoké úrovni  
(11 školicích místností o kapacitě 14 až 100 osob, 
2 počítačové učebny s 10/25 počítači)

•	 volnočasové aktivity (sauna, sportovní areál s umělým 
povrchem, společenský klub, kulečník, wi-fi, …)

•	 možnost bezplatného parkování

kontakty: 
Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov
vedoucí vzdělávacího střediska – František Barták
tel.:  317 723 851, 736 610 241
e-mail: bartak@institutpraha.cz 

Vzdělávací středisko Benešov

mailto:bartak%40institutpraha.cz?subject=
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•  Zaujal Vás některý kurz?
•  Chtěli byste ho realizovat v sídle Vašeho úřadu?

•  Máte zájem o kurz, který není v tomto katalogu uvedený?

 Institut pro veřejnou správu Praha

nabízí 

přípravu kurzů dle potřeb klienta 

Je možné si zvolit problematiku i místo konání

a my Vám rádi kurz připravíme na míru

podle Vašich požadavků a přání.

Při zájmu o organizaci kurzu dle vašich požadavků kontaktujte prosím PhDr. Pavla Dittricha, CSc. (tel.: 739 592 985;  
p.dit@institutpraha.cz), nebo Ing. Zdeňku Šilhovou (tel.: 603 371 589, z.sil@institutpraha.cz).

Kurzy na objednávku

mailto:p.dit%40institutpraha.cz?subject=
mailto:z.sil%40institutpraha.cz?subject=
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