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Vážené dámy, vážení pánové,

právě jste otevřeli nový katalog Institutu pro veřejnou správu Praha, který přináší 
hlavní nabídku vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2016. 

Pro nadcházející období jsme se pro Vás opět snažili připravit široké portfolio kur-
zů reagujících na aktuální novinky v legislativě a každodenní správní praxi. Sou-
časně jsme zařadili kurzy, které se v minulosti setkaly se značným ohlasem účast-
níků i lektorů a v naší nabídce tak získaly trvalé místo.

Pro správné nastavení a  zacílení vzdělávacích akcí, které navštěvujete, jsou pro 
nás významné Vaše podněty a spolupráce. I v právě uplynulém období jste nám 
podali cennou zpětnou vazbu, za  což děkujeme. Chceme ji využít zejména pro 
zhodnocení vlastní práce a k lepšímu pochopení Vašich vzdělávacích potřeb.

Vzájemná komunikace je pro nás nezbytná zejména při tvorbě obsahů jednotli-
vých kurzů a sestavení celkové nabídky tak, aby odrážela nejen aktuální legisla-
tivní stav, ale reagovala také na problémy implementace zákonných norem a po-
žadavků do každodenní rozhodovací praxe a při jednání s občany, kteří očekávají 
vstřícný přístup a vysvětlení požadavků ze strany úřadů. 

Těší nás Váš zájem o vzdělávací aktivity realizované Institutem pro veřejnou sprá-
vu Praha a  zároveň je to pro nás závazek k  dalšímu rozšiřování a  zkvalitňování 
poskytovaných služeb.

 PhDr. Zdenka Procházková, MPA
 ředitelka Institutu pro veřejnou správu Praha
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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, BRNO, OLOMOUC 
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
 Dlážděná 4, Praha 1, 4. patro

• Brno – místa výuky dle konkrétního kurzu

• Olomouc – místa výuky dle konkrétního kurzu

Důležité telefonické kontakty

Ing. Zdeňka Šilhová – vedoucí oddělení vzdělávání
tel.: 224 212 938, 603 371 589

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

Ing. Jaroslav Vobr – technická podpora eLearningových kurzů
tel.: 224 241 279, 739 960 639

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

eLearningnovinka akreditovaný
kurz



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:
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.

  

Ceny kurzů

Ceny uvedených kurzů v tomto katalogu jsou osvobozeny od DPH.

Ceny kurzů ve Vzdělávacím středisku Benešov jsou včetně oběda, u vícedenních kurzů včetně ubytování a plné penze.

http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_zoz_v111.pdf
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_kurz_v110.pdf
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=


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 
řízeních souvisejících
při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených 
těmito látkami
při správě daní a poplatků
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 a nakládání s obaly

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
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel



Prezenční příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti

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

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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Abeceda daní I.

lektor: 
Ing. Monika Bušovská
• obor zdanění příjmů podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, 

spotřeby a majetku. 
• spolupracuje jako lektor pro kurzy týkající se daňové problematiky
• zaměstnavatel Ministerstvo financí ČR

Umíte optimalizovat daňové zatížení FO a PO? Přihlaste 
se!

datum: 24. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOADAA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se informace o konstrukci daně

• naučíte se vypočítat daň

• naučíte se optimalizovat daňové zatížení

program:
9:00 - 14:30
• úvodní přehled daňové problematiky
• daň z příjmů právnických osob
• daň z příjmů fyzických osob
• praktické příklady a případové studie

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka
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Abeceda daní II.

lektor: 
Ing. Monika Bušovská
• obor zdanění příjmů podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, 

spotřeby a majetku. 
• spolupracuje jako lektor pro kurzy týkající se daňové problematiky
• zaměstnavatel Ministerstvo financí ČR

Vyznáte se v majetkových daních a v DPH? Přihlaste se!

datum: 28. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOADBA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s daňovou problematikou v ČR

• budete schopni definovat jednotlivé majetkové daně

• budete umět vyčíslit daňovou povinnost

program:
9:00 - 14:30
• úvodní přehled daňové problematiky
• daň z přidané hodnoty
• daň z nemovitosti
• daň z nabytí nemovité věci
• daň silniční
• praktické příklady a případové studie

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka
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Agresivní klient

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

Naučte se zvládat jednání s agresivním klientem

datum: 28. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOAKA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• v teoretické části se zaměříte na důvody a formy agresivního 

chování

•  naučíte se odhadovat míru agrese a adekvátně na ni reagovat

• v praktické části se budete věnovat nácviku konkrétních situ-
ací

program:
9.00 - 14:30
• důvody agresivního chování
• formy agresivního chování
• reakce na agresivní jednání
• nácvik reakce v konkrétních situacích

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Aplikace správního řádu v činnosti orgánu ochrany přírody

lektor: 
Mgr. Svatava Havelková
• právník se specializací na právo ochrany přírody a krajiny (Minister-

stvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 
• s Institutem spolupracuje od roku 2003 jako lektorka v oblasti státní 

správy ochrany přírody a od roku 2014 jako lektorka v otázkách práv 
a postavení obětí trestních činů

 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny orgány ochrany přírody vydávají řadu správních aktů, a to 
závazná stanoviska, správní rozhodnutí a  opatření obecné povahy a  mohou též uzavírat ve  vymeze-
ných případech veřejnoprávní smlouvy. Ve vlastním správním rozhodování vedou jak řízení na základě 
žádosti tak i řízení zahájená z moci úřední. Pro mnohotvárnost a pestrost správních činností vykonáva-
ných orgánem ochrany přírody není snadné správným způsobem aplikovat různorodé instituty správ-
ního řádu. Kurz má napomoci úředníkům vykonávajícím státní správu ochrany přírody ujasnit, které 
právní instituty mají pro správní činnosti v konkrétních případech použít a jak je správně aplikovat.

co se naučíte:
• seznámíte se s procesními právními nástroji aplikovanými při výkonu 

státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny 
• na praktických příkladech bude objasněno, kdy orgán ochrany přírody 

vydává závazné stanovisko a kdy správní rozhodnutí
• dozvíte se, ve kterých případech je vedeno řízení z moci úřední a kdy je 

řízení zahájeno na žádost účastníka a budou objasněny praktické roz-
díly v postupu těchto řízení

• bude vysvětleno opatření obecné povahy a podmínky jeho vydávání 
a ve kterých konkrétních případech je opatření obecné povahy podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny vydáváno

• budou objasněny podmínky uzavírání veřejnoprávních smluv a  vy-
světleny případy, kdy je orgán ochrany přírody uzavírá

program:
9:00 – 14:30
• seznámení s obsahem a cílem kurzu 
• vydávání závazného stanoviska
• správní řízení v činnosti orgánu OP
• opatření obecné povahy. Veřejnoprávní smlouva

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 24. 3. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSROCA161000
cena: 890 Kč

datum: 28. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSROCB161000
cena: 890 Kč
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Aplikace správního řádu v památkové péči

lektor: 
PaedDr. Lenka Svobodová
• lektorka působila v Národním památkovém ústavu
• věnovala se kontrolní činnosti v oblasti památkové péče
• nyní je zaměstnancem Ministerstva kultury ČR
• dlouhodobě se věnuje lektorské a přednáškové činnosti

Další z cyklu kurzů věnovaných aplikaci správního řádu, 
tentokrát v památkové péči

co se naučíte:
• proberete vztah správního řádu a zákona o památkové péči

• získáte přehled, jak postupovat při různých správních úko-
nech v souladu se správním řádem

• seznámíte se s příklady konkrétních vad při aplikaci správního 
řádu v památkové péči

• budete mít možnost diskutovat o vlastní praxi

 

program:
9:00 - 12:20
• základy správního řízení na prvním stupni
• postup správního orgánu při řízení o žádosti a z moci úřední 
•  správní řízení podle §14 zákona o státní památkové péči
• konkrétní příklady vad při aplikaci správního řádu
• vybrané závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu 

řádu
• výběr judikatury

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

datum: 18. 3. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSRPPA161000
cena: 690 Kč

datum: 15. 4. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Brno
kód kurzu: 2BRSRPPB161000
cena: 690 Kč
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Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění 
a řidičských průkazů do praxe

lektor: 
Petra Shonová, DiS.
• působí na Ministerstvu dopravy ČR
• je vyučující i  odbornicí na  zkoušku zvláštní odborné způsobilosti 

v oblasti řidičských průkazů a řidičských oprávnění 
• s Institutem spolupracuje od roku 2011

Chcete se důkladně seznámit s aplikací legislativy v ob-
lasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů?

datum: 1. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKNORPA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s  novinkami v  oblasti správního rozhodování 

o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

• naučíte se správně postupovat při udělení či odnětí řidičské-
ho oprávnění

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

program:
9:00 - 14:30
• legislativa oblasti řidičských průkazů
• podmínky pro udělení řidičského oprávnění a vydání řidičské-

ho průkazu
• odnětí řidičského oprávnění
• „obvyklé bydliště“ - prokazující doklady
• čestné prohlášení
• dopravně psychologické vyšetření
• dotazy a diskuze k problematice
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Asistent kontaktního místa veřejné správy - práce s portálem 
CzechPOINT

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

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

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

Potřebujete získat znalosti a dovedností týkající se agen-
dy a  poskytování služeb pracovníky kontaktních míst 
prostřednictvím portálu CzechPOINT? Přihlaste se!

datum: 15. 3. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKOCZPA161000

cena: 1 770 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

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Autorizovaná konverze dokumentů na úřadě

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

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

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

Získejte a  upevněte si znalosti a  dovednosti týkající se 
autorizované konverze dokumentů. Přihlaste se!

co se naučíte:
• dozvíte se, jak postupovat při autorizované konverzi doku-

mentů z moci úřední a na žádost

• seznámíte se se související legislativou

• prakticky se seznámíte s prováděním autorizované konverze 
dokumentů

program:
9:00 - 12:15
• úvod do problematiky
• legislativa
• vidimace a legalizace v souvislosti s autorizovanou konverzí do-

kumentů
• technické vybavení pro provádění autorizované konverze doku-

mentů
• praktické ukázky a příklady

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 14. 4. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKAKNUA161000
cena: 690 Kč

datum: 13. 5. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Brno
kód kurzu: 2BRAKNUB161000
cena: 690 Kč
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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  osvojte si znalosti a  dovednosti nezbytné pro úspěch 
v této profesi
 
datum: 9. 6. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDAVSA161000

cena: 890 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
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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eGovernment v kostce

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

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

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

Orientujete se v eGovernmentu jako celku?

co se naučíte:
• dozvíte se informace o koncepci eGovernmentu v ČR

• seznámíte se se souvislostmi mezi jednotlivými projekty eGo-
vernmentu

• upřesníte si znalosti v oblasti CzechPOINTu, základních regist-
rů, datových schránek a autorizované konverzi dokumentů

program:
9:00 - 14:30
• eGovernment a eGON koncepce
• spolupráce jednotlivých projektů eGovernmentu
• CzechPOINT
• základní registry
• zákon č. 300/2008 Sb.

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka

datum: 21. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Olomouc
kód kurzu: 2OLOEVKA161000
cena: 890 Kč

datum: 16. 6. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOEVKB161000
cena: 890 Kč
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Elektronické ověřovací prvky

lektor: 
Jan Frk
• odborník na problematiku spisové služby a eGovernmentu
• je členem řady profesních organizací s celorepublikovou působností
• má bohaté zkušenosti z praktického uplatnění informačních techno-

logií ve veřejné správě
 

Elektronizace veřejné správy s sebou přináší řadu novi-
nek. Naučte se, jak a kdy správně použít časové razítko 
nebo jak pracovat s elektronickým podpisem.

co se naučíte:
• dostane se Vám uceleného přehledu o dané problematice

• zjistíte, jak předcházet možným následkům za  nesprávný 
úřední postup

program:
9:00 - 14:30
• předarchivní péče o dokumenty
• certifikáty
• elektronické podpisy
• elektronické značky
• časová razítka
• následky nesprávného úředního postupu
• praktická doporučení

kontakty: 
Informace o  obsahové a  pedagogické stránce kurzu: Bc. Tomáš 
Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 3. 3. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKELOPA161000
cena: 890 Kč

datum: 18. 5. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKELOPB161000
cena: 890 Kč
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Evropa a střet civilizací (z pohledu veřejné správy)

lektor: 
Mgr. Jiří Staňa
• lektor a konzultant v oblasti komunikačních dovedností 
• specializuje se na rétoriku, písemnou komunikaci, komunikační do-

vednosti a sociální interakce v různých podobách
• zabývá se také problematikou sekt a náboženství, zejména islámu
 

Evropa čelí novým výzvám a veřejná správa na ně musí re-
agovat. Náš kurz Vám pomůže porozumět některým kultur-
ním rozdílům a z nich plynoucím vzorcům chování a jednání.
 
datum: 15. 6. - 16. 6. 2016

délka kurzu: 14 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKESCVA161000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s problematikou migrace do ČR z hlavních ob-

lastí (postsovětské státy, Balkán, islámské státy, Mongolsko, 
Vietnam, Čína)

• budete se orientovat v kulturních rozdílech jednotlivých ob-
lastí a z nich vyplývajících odlišných způsobů jednání

• dozvíte se, jak vznikaly a jak se vyvíjejí extremistická a teroris-
tická hnutí v Evropě a jak se promítají do ČR

• naučíte se lépe orientovat v  nepřehledné záplavě mnohdy 
nepřesných, tendenčních i  úmyslně zkreslených informací 
k dané problematice

• posílíte své interkulturní kompetence

program:
1. den 12:45 - 18:00
2. den 8:00 - 16:00
• migrace jako fenomén dnešní doby
• politická, kulturní a náboženská specifika migrantů, kteří nej-

častěji míří do ČR
• extremismus a  terorismus v  kontextu (politickém, rasovém, 

náboženském)
• problémy veřejné správy v  kontaktu s  osobami z  odlišného 

sociokulturního prostředí a jejich řešení

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

novinka
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Hodnocení a rozvoj zaměstnanců územního samosprávného celku 
v praxi

lektor: 
Mgr. Tereza Coufalová, MBA a Mgr. Vlasta Vičanová
• lektorky se specializací na moderní personalistiku
• mají dlouhodobé zkušenosti s  praktickou personalistikou (úřady 

územního samosprávného celku)

Uvědomujete si všechny přínosy z  pravidelného hodnocení pro hod-
notitele, hodnocené a pro úřad územního samosprávného celku? Jste 
připraveni na možné obtížné situace, ke kterým může dojít během hod-
notícího rozhovoru? Chcete se seznámit s příklady dobré praxe?

datum: 9. - 10. 3. 2016

délka kurzu: 12 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKHOPRA161000

cena: 3 030 Kč

co se naučíte:
• naučíte se, proč vést hodnotící pohovory

• ujasníte si, jak vypadá konstruktivně vedený rozhovor a v čem 
spočívá zodpovědnost hodnotitele a hodnoceného

• seznámíte se s příklady dobré praxe

program:
1. den: 12:45 - 18:00 (6 vyučovacích hodin)
2. den: 8:00 - 14:30 (6 vyučovacích hodin)
• proč vést hodnotící pohovory 
• další rozvoj na základě výsledků 
• konstruktivně vedený rozhovor
• zodpovědnost hodnotitele a hodnoceného 
• příklady dobré praxe, výměna zkušeností 
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

novinka
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Hodnocení zaměstnance ve veřejné správě

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

 

Proč a jak hodnotit zaměstnance ve veřejné správě

datum: 31. 3. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKHZVSA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s příslušnou legislativou

• přiblížíte si filozofii hodnocení ve veřejné správě

• budete se umět na hodnocení připravit jako hodnotitel i hod-
nocený

• získáte praktické rady, jak při hodnocení postupovat

• osvojíte si užitečné znalosti a  dovednosti uplatnitelné při 
hodnocení

program:
9:00 - 16:20
• hodnocení v podmínkách veřejné správy
• proč hodnotit zaměstnance
• jak hodnotit
• jak zvládnout hodnocení jako hodnotitel i hodnocený
• praktické rady a postupy uplatňované při hodnocení

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

novinka
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Hospodaření školských příspěvkových organizací

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství, pracovala jako vedoucí školské-

ho odboru, inspektorka a v současnosti působí jako ředitelka SOU
• 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

Chcete se dozvědět důležité podrobnosti ohledně hospo-
daření školských příspěvkových organizací? Přihlaste se!

datum: 21. 6. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKHSKPA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s příslušnými předpisy, podstatnými pro hospo-

daření školských příspěvkových organizací se zdroji, příspěv-
ky a fondy v souvislosti s hospodařením příspěvkové organi-
zace

• dozvíte se podrobnosti o postupech při tvorbě rozpočtu škol-
ské příspěvkové organizace

• blíže se seznámíte s kontrolním systémem a povinnostmi pří-
spěvkové organizace v oblasti hospodaření

program:
9:00 - 14:30
• základní právní předpisy upravující hospodaření 

školských příspěvkových organizací
• hospodaření příspěvkové organizace
• rozpočet příspěvkové organizace
• vnitřní kontrolní systém

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Jak správně nakládat s obecním majetkem? 

lektor: 
Mgr. Iva Hybnerová
• lektorka kurzů zaměřených na nakládání s obecním majetkem 
• spoluautorka vzdělávacích akcí zaměřených na  veřejnou správu 

a lektorka pro obecnou část ověření ZOZ
 

Chcete se vyvarovat chyb při nakládání s obecním ma-
jetkem? Chcete být dobrými hospodáři?
 

datum: 2. 6. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKNAOMA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se vše potřebné k tomu, abyste nakládali s obecním 

majetkem v souladu s platnou legislativou

• získáte přehled o  postupech při záměru obce disponovat  
s majetkem

• budete umět uzavřít smlouvu bez zbytečných pochybení 

 

program:
9:00 – 14:30
• majetek z pohledu občanského zákoníku a záko-

na o obcích 
• základní povinnosti obce při nakládání s majetkem
• záměr obce disponovat s  nemovitým majetkem a  všechny 

úkony s tím související
• rozhodnutí o majetkové dispozici
• uzavření smlouvy - konkrétní kroky
• specifické formy nakládání s  obecním majetkem, kontrola 

obcí v oblasti nakládání s majetkem 
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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
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Jak správně psát obecní kroniku?

lektor: 
Mgr. Andrea Holasová
• absolventka oborů historie a bohemistika na FF UK
• pracovnice NPÚ, dříve kronikářka MČ Praha 6
• členka Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska

Kronikáři, vyvarujte se chyb při vedení kronik a naučte se 
spolupracovat.

datum: 14. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOKROA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• získáte soubor praktických rad, čeho se držet a čeho se vyva-

rovat při psaní kroniky

program:
9:00 - 16:20
• legislativa
• historie
• současnost
• chyby v kronikářské práci
• spolupráce kronikářů
• diskuse zaměřená na případy z praxe

kontakty: 
Informace o  obsahové a  pedagogické stránce kurzu: Bc. Tomáš 
Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak)

lektor: 
Ing. Dagmar Popková, MBA
• zkušená manažerka
• dlouholetá lektorka z oblasti manažerských i obchodních dovedností
 

Chybí Vám v práci čas? Chodíte z práce pozdě a unavení? 
Chybí Vám během dne energie? Chce se po Vás stále vy-
soký výkon a přitom jste zavaleni prací?

co se naučíte:
• dokážete si vysvětlit nároky dnešní doby a  zaujmout k  nim 

pozitivní postoj

• na základě technik sebepoznání porozumíte vlastnímu stylu 
organizace práce a stylu života

• naučíte se plánovat a  navrhnout si vlastní efektivní způsob 
práce

• osvojíte si techniky 1. pomoci při stresu z  nedostatku času 
a též individuální techniky psychohygieny práce 

program:
9:00 - 16:20
• odlišnosti time managementu (TM) 1. - 3. genera-

ce od TM 4. generace
• TM 4. generace - vytvoření nového pracovního i životního sty-

lu pro dnešek
• sebepoznání z  hlediska TM (moji časožrouti, mé pracovní 

vlastnosti, výkonová orientace)
• jak být co nejdříve v plné síle a fit - psychohygiena práce, cvi-

čení k harmonizaci a rychlé mobilizaci sil
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich, 
CSc. (p.dit@institutpraha.cz, tel. 224 228 719 nebo 739 592 985).
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505).

akreditovaný
kurz

datum: 3. 3. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKTMPVA161000
cena: 1 190 Kč

datum: 12. 5. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKTMPVB161000
cena: 1 190 Kč
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Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství, pracovala jako vedoucí školské-

ho odboru, inspektorka a v současnosti působí jako ředitelka SOU
• 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

Znáte veškeré kompetence a  působnost Vaší obce vůči 
školám, které zřizujete? Přihlaste se!

datum: 29. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKOPZA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• doplníte si a rozvinete své znalosti v oblasti kompetence obcí 

na úseku školství

• lépe porozumíte povinnostem obce při zřizování škol a školek

• vyměníte si zkušenosti s kolegy, zkonzultujete své konkrétní 
problémy s lektorem

program:
9:00 - 14:30
• obec při výkonu samostatné působnosti ve škol-

ství
• právní postavení škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
• jmenování a odvolávání ředitelů obecních škol a školských za-

řízení 
• působnost obce v oblasti základního a předškolního vzdělá-

vání
• zajištění podmínek plnění povinné školní docházky
• obec jako zřizovatel mateřské školy
• financování obecních škol a školských zřízení
• úplata za vzdělání

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě

lektor: 
Mgr. Jana Jelínková
• oblíbená lektorka, která má zkušenosti z působení ve veřejné správě
• zabývá se komunikací s médii a komunikačními dovednostmi obec-

ně
• má bohaté zkušenosti v PR oblasti
 

Víte, jak jednat s  novináři, kteří Vás překvapí při krizo-
vých situacích na  úřadě? Nenechte se zaskočit jejich 
praktikami.
 
datum: 26. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOKOMA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• budete vědět, jak efektivně komunikovat s médii v krizových 

situacích

• naučíte se, jak úspěšně prezentovat vhodná sdělení

• osvojíte si, jak odrážet útoky médií

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

program:
9:00 – 16:20
• pohled do zákulisí mediální scény
• jak pracují novináři a jak s nimi komunikovat
• pravidla pro vystoupení v rozhlase, televizi, telefonický rozho-

vor
•  příklady krizí a jejich následná komunikace
• jak odrážet útoky médií, jak odvést pozornost médií od nepří-

jemného tématu
•  praktická cvičení
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
 Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 
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Komunikace v personální praxi

lektor: 
Mgr. Dagmar Hošková
• absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
• působila v Československé televizi, kde se podílela na tvorbě vzdělá-

vacích pořadů
• 17 let působila jako vedoucí personálního oddělení Národního bez-

pečnostního úřadu.

Nekomunikovat nelze – a  v  personální práci to platí 
zvlášť! Zajímavou součástí kurzu jsou praktické příklady 
demonstrovány na ilustračních videích.

datum: 5. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKOPPA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• budete znát se základy komunikace mezi lidmi, výhody i ne-

výhody verbálních a neverbálních sdělení

• připravíte se na vstupní pohovor s uchazečem o zaměstnání

 

 

program:
9:00 - 14:30
• základy interpersonální komunikace
• naslouchání v interpersonální komunikaci
• verbální a nonverbální sdělení
• plánování lidských zdrojů
• komunikace s uchazečem
• nástup nového zaměstnance a jeho adaptace v organizaci
• příklady z praxe
• ilustrační videa

kontakty: 
Informace o  obsahové a  pedagogické stránce kurzu: Bc. Tomáš 
Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279) 
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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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 doved-
nosti? Naši lektoři Vám pomohou.
 

datum: 31. 3. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKDKVA161000

cena: 1 190 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 

• prakticky nacvičíte techniky komunikace slovní i mimoslovní

• 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

poznámka: 
Kapacita omezena na 12 účastníků

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Komunikační dovednosti pro úředníky

lektor: 
Mgr. Jiří Staňa
• lektor a konzultant v oblasti komunikačních dovedností 
• specializuje se na rétoriku, písemnou komunikaci, komunikační do-

vednosti a sociální interakce v různých podobách
• zabývá se také problematikou sekt a náboženství, zejména islámu
 

Oblíbený kurz shrnující vybrané komunikační techniky, 
které Vám mohou pomoci v každodenní praxi.
 

datum: 25. 5. - 26. 5. 2016

délka kurzu: 16 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKKDPUA161000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s  komunikačními dovednostmi využitelnými 

v praxi úředníka veřejné správy

• naučíte se jednat s agresivním či jinak problematickým klien-
tem

• dozvíte se, jak čelit stresovým situacím a dlouhodobé zátěži

• dokážete rozeznat příznaky syndromu vyhoření a  povíte si, 
jak mu předcházet

• prakticky si nacvičíte užitečné komunikační dovednosti

program:
1. den 10:00 - 18:00
2. den 8:00 - 16:00
• pozitivní komunikace
• asertivita
• jednání s problematickým klientem
• stres a zátěžové situace
• syndrom vyhoření
• praktická cvičení a diskuze
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Konkurs na ředitele školy / školského zařízení

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství, pracovala jako vedoucí školské-

ho odboru, inspektorka a v současnosti působí jako ředitelka SOU
• 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

Víte, jak správně probíhá konkurs na ředitele školy? Při-
hlaste se!

datum: 14. 6. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKNRSA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• aktualizujete si vědomosti v oblasti konkursního řízení

• rozšíříte si dovednosti pro hodnocení uchazečů

• vyměníte si s ostatními účastníky příklady dobré praxe

program:
9:00 - 14:30
• kdy vyhlašujeme konkurz na ředitele školy/školské-

ho zařízení?
• kde najdeme návod na správný průběh konkursního řízení?
• kdo tvoří konkursní komisi?
• jak vyhlašujeme konkurs?
• jak definujeme vhodného uchazeče na pozici ředitele školy/škol-

ského zařízení?
• co můžeme dát do obsahu přihlášky?
• proč máme rádi koncepce rozvoje školy/školského zařízení?
• které činnosti vykonáváme při posuzování uchazečů?
• jak vyhodnocujeme konkurs?
• jak postupujeme v mimořádných situacích? (není žádný vhodný 

uchazeč, rada nejmenuje ředitele, ředitel se vzdá místa ředitele, 
uplyne šest let)

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Krizové řízení v praxi, aplikace zkušeností

lektor: 
Ing. Karel Malinovský
• pracuje jako vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly na Krajském úřadě 

Zlínského kraje
• lektor a zkušební komisař pro problematiku ochrany obyvatel a krizo-

vého řízení
• s Institutem spolupracuje od roku 2006
 

Poučte se z krizových situací, které řešili jinde.
 

datum: 18. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKRPAA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se z praktickými zkušenostmi z krizového řízení

• shrnete si poznatky ke krizové legislativě

• dozvíte se praktické informace k obnově území postiženého 
živelní pohromou

• budete se věnovat také problematice požární ochrany

 

program:
9:00 - 14:30
• krizové řízení u samosprávných úřadů v praxi
• aplikace krizových zákonů v letech 2000 - 2015
• zkušenosti z obnovy území postiženého živelní pohromou
• povinnosti obcí a krajů v oblasti požární ochrany v praxi
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Kurz první pomoci a novinky v této oblasti

lektor: 
Mgr. Ivana Chýlková
• středoškolská učitelka věnující se zejména problematice ošetřovatel-

ství a první pomoci
• organizátorka akcí zaměřených na poskytování první pomoci v růz-

ných prostředích a soutěží první pomoci s mezinárodní účastí
 

Poskytnutí účinné první pomoci může zachránit život. Přijďte 
se seznámit s aktuálními pravidly poskytování první pomoci 
a vyzkoušet si resuscitaci na kvalitním výukovém modelu.

co se naučíte:
• naučíte se orientovat v situacích vyžadujících první pomoc

• zopakujete si zásady poskytnutí pomoci v nejběžnějších situ-
acích a dozvíte se, jaké jsou v  této oblasti nejnovější změny 
oproti minulosti

• vyzkoušíte si resuscitaci

• seznámíte se s funkcí a použitím defibrilátoru

program:
9:00 - 14:30
• IZS (integrovaný záchranný systém) v  ČR, dia-

gnostika, obsah a umístění - lékárničky,
• polohy při ošetření,
• krvácení, rány, zlomeniny, popáleniny, opařeniny...
• akutní stavy - epileptický záchvat, infarkt myokardu, alergická 

reakce, astmatický záchvat, hypoglykémie...mdloby...
• resuscitace - model - kontrola kvality počítačem
• AED...automatický externí defibrilátor.
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

novinka

datum: 21. 1. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKKPPNA161000
cena: 890 Kč

datum: 16. 6. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKKPPNB161000
cena: 890 Kč
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Manažerka ve veřejné správě

lektoři: 
Mgr. Jana Jelínková
• oblíbená lektorka, která má dlouholeté zkušenosti z působení ve veřejné 

správě
• zabývá se komunikací s médii a komunikačními dovednostmi obecně
• má bohaté zkušenosti se slaďováním profesního a osobního života

Marie Renčová
• zkušená vizážistka
• zabývá se poradenskou činností v oblasti barvového poradenství, tvorby 

osobního stylu a líčení
• věnuje se líčení pro společenské i civilní příležitosti, ale také vytváří umě-

lecká líčení pro divadelní a muzikálová představení

Jak být úspěšnou manažerkou ve veřejné správě.
 

datum: 22. 3. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKMAVSA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• budete se orientovat v  oblasti tvorby a  rozvoje vlastního 

image

• ukážete si, jak prostřednictvím pozitivního image dosáhnout 
svého cíle

• posílíte svoji sebejistotu a sebedůvěru 

• inspirujete se návody, jak sladit práci a osobní život

 

program:
9:00 - 16:20
• co je image - význam a důležitost v osobním a profesním životě
• sebepoznání
• styly vedení a síla ženského principu
• rozdíly v komunikaci mužů a žen
• jak sladit pracovní a osobní život
• analýza osobního stylu a možnost rozvoje
• praktické dovednosti spojené s tvorbou image (styl oblečení, výběr 

barev, doplňků, účesu, líčení)
• poradenský blok a individuální konzultace

poznámka: Kapacita kurzu omezena na 12 účastníků

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
 Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Manipulace a my

lektor: 
Ing. Dagmar Popková, MBA
• zkušená manažerka
• dlouholetá lektorka z oblasti manažerských i obchodních dovedností
 

Máte pocit, že je s Vámi manipulováno?

co se naučíte:
• naučíte se rozeznat manipulativní techniky

• nacvičíte si způsoby obrany vůči nim, resp. osobám manipulá-
torů

• naučíte se přesvědčit druhé o vlastní pravdě za pomoci vhod-
ných argumentů

 

program:
9:00 - 16:20
• pojem manipulace; situace, v jakých se manipula-

tivní techniky užívají
• nebezpečí manipulace a dopady v situacích, kdy se manipula-

ci účinně nebráníme
• persvaze - využití při vedení týmů, jednání s klienty apod.
• nácvik při řešení modelových situací

 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich, 
CSc. (p.dit@institutpraha.cz, tel. 224 228 719 nebo 739 592 985).
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505).

akreditovaný
kurz

datum: 10. 3. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKMANIA161000
cena: 1 190 Kč

datum: 26. 5. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKMANIB161000
cena: 1 190 Kč
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Mezikulturní komunikace

lektor: 
Mgr. Iveta Němečková
• lektorka se dlouhodobě zabývá problematikou komunikačních do-

vedností a problematikou interkulturní komunikace
• spolupracuje s neziskovými organizacemi zaměřenými na integraci 

Cizinec není našinec, aneb jak správně komunikovat 
s lidmi z odlišných kultur
 

datum: 12. 5. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOMKKA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• poznáte různé aspekty mezikulturní komunikace 

• naučíte se uvědomovat si kulturní odlišnosti

• získáte nové pohledy na komunikaci s lidmi z odlišného kul-
turního prostředí

 

program:
9:00 – 16:20
• objasnění základních pojmů a procesů 
• interkulturní citlivost
• předsudky a stereotypy
• odlišnosti z hlediska kulturního zázemí
• migrace a přistěhovalci I. a II. generace
• interkulturní komunikace, verbální a  neverbální, co funguje 

a čemu se vyhnout
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Možnosti využití asertivity v praxi

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 jednat asertivně? Potřebujete se naučit různé 
asertivní techniky?

datum: 15. - 16. 6. 2016

délka kurzu: 16 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKAJVPA161000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se o výhodách a nevýhodách užití asertivity

• naučíte se používat různé asertivní techniky

• budete se orientovat v sociální komunikaci

• pomocí tréninku a modelových situací se naučíte řešit situace 
a vystupovat asertivně

program:
1. den 10:00 -18:00
2. den 8:00-16:00
• asertivní jednání, výhody a nevýhody asertivního jednání, in-

dikace a kontraindikace použití asertivního jednání
• frustrace, stres, sociální komunikace, stresová reakce a faktory 

ovlivňující reakci na stres, praktický výcvik na principu zpětné 
vazby

• asertivita a „konflikt management“, asertivní práva, aplikace 
asertivity, strategie řešení konfliktů, praktický trénink

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - novela zákoníku práce

lektor: 
JUDr. Eva Dandová
• odbornice na pracovní právo 
• pracuje na právním oddělení ČMKOS (její úzkou specializací je kromě 

odškodňování pracovních úrazů a  problematiky BOZP, také oblast 
školství a zdravotnictví) 

• působí mnoho let jako vysokoškolská pedagožka

Náhrada majetkové a  nemajetkové újmy, jak ji nově 
upravuje zákoník práce

datum: 24. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKNMNUA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s  aktuální úpravou majetkové a  nemajetkové 

újmy dle zákoníku práce

• dozvíte se o související legislativě

• proberete ustanovení zákoníku práce k předmětné problema-
tice

• budete mít možnost konkrétních dotazů

program:
9:00 - 14:30
• stručně k  náhradě majetkové a  nemajetkové 

újmy v NOZ
• další osud zákona č.  266/2006 Sb., o  úrazovém pojištění za-

městnanců
• novela zákona č. 266/2006 Sb., zákoníku práce
• náhrada majetkové a nemajetkové újmy v ZP
• povinnosti zaměstnance k náhradě škody
• povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody
• ostatní změny v ZP 
• odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)“ 

akreditovaný
kurz
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Nesprávné postupy ve správním řízení, včetně vad správního 
rozhodnutí

lektor: 
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
• absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v  Brně, kde 

v současné době působí na katedře správní vědy a správního práva
• spoluautor publikace Správní trestání z hlediska praxe a  judikatury 

a komentáře k soudnímu řádu správnímu
• člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády a roz-

kladové komise ministra zdravotnictví

Jak napravit vady ve správním řízení? Odpovíme v rámci 
prakticky zaměřeného kurzu.

datum: 11. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Brno

kód kurzu: 2BRNPSRA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nejen vybraná ustanovení správního řádu, ale také 

obsahově relevantní judikaturu a závěry Poradního sboru mi-
nistra vnitra ke správnímu řádu

• získáte jistotu, jak řešit typické problémy ve správním řízení

program:
9:00 - 14:30
• nejčastější nesprávné postupy ve správním řízení 

a jejich důsledky
• vady správních rozhodnutí, možnosti jejich řešení a nápravy
• odpovědi na dotazy účastníků, diskuze, výměna zkušeností
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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

novinka
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Novela školského zákona

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství, pracovala jako vedoucí školské-

ho odboru, inspektorka a v současnosti působí jako ředitelka SOU
• 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

Seznamte se s novinkami v oblasti školského zákona.

datum: 15. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKONSZA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s platnou legislativou

• dozvíte se informace o přípravných třídách

• aktualizujete si znalosti z oblasti školství

program:
9:00 - 14:30
• vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími po-

třebami
• přípravné třídy
• úkoly obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní do-

cházky
• pracovní poměr ředitelů škol zřizovaných obcemi a kraji
• jednotné zadání závěrečných zkoušek
• zákaz prodeje zdraví neprospěšných potravin a nápojů
• ostatní změny

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Novela zákona o obcích

lektor: 
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
• lektor a zkušební komisař pro obecnou část zkoušky zvláštní odbor-

né způsobilosti
• pracoval na  odboru dozoru a  kontroly veřejné správy Ministerstva 

vnitra ČR
• má praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitel-

stva obce a tajemník městského úřadu
• od roku 2010 se věnuje také problematice boje s korupcí

Srozumitelný výklad novinek v obecním zřízení.

datum: 11. 3. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKNOZOA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nová ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení)

• získáte základní informace potřebné pro jejich aplikaci v živo-
tě obce

program:
9:00 - 12:20
• přehled a objasnění změn v zákoně o obcích
• diskuze k problematice
• odpovědi na dotazy účastníků kurzu
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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

novinka
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Novela zákona o přestupcích

lektor: 
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

Přehled změn, které přináší novela zákona o přestupcích

co se naučíte:
• budete se orientovat ve změnách zákona o přestupcích

• seznámíte se s aplikací nových ustanovení do přestupkového 
řízení

• přiblížíte si řešení problémů, které novela přinesla

 

program:
9:00 - 14:30
• vymezení hlavních cílů novely zákona o přestup-

cích, přehled dalších zákonů dotčených novelou, dělená účin-
nost právní úpravy

• jednotlivé změny zákona č.  200/1990 Sb. (účinné od  1. 10. 
2015 a od 1. 10. 2016) a  jejich projekce do  jednotlivých fází 
přestupkového řízení (přerušování běhu prekluzivní lhůty, 
odložení věci a zastavení řízení, společné řízení, blokové říze-
ní, náležitosti rozhodnutí o přestupku, pojetí recidivy, změny 
u skutkových podstat přestupků)

• vymezení problémů, které novela přinesla, a jejich řešení
• evidence přestupků
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

novinka

datum: 14. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKONZPA161000
cena: 890 Kč

datum: 28. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Brno
kód kurzu: 2BRONZPB161000
cena: 890 Kč
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Novinky v zákoníku práce

lektor: 
JUDr. Eva Dandová
• odbornice na pracovní právo 
• pracuje na právním oddělení ČMKOS
• její úzkou specializací je odškodňování pracovních úrazů a problema-

tiky BOZP 
• působí mnoho let jako vysokoškolská pedagožka 
 

Chcete se seznámit s novinkami v zákoníku práce? Vyva-
rovat se častých pochybení při aplikaci tohoto zákona?

datum: 29. 4. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZPAKA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• získáte informace o obsahu novely zákoníku práce, zejména 

- o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

- o náhradě škody a nemajetkové újmy z titulu pracovních 
úrazů a nemocí z povolání a zrušení zákona č. 266/2006 
Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

• zjistíte, čeho se tyto změny týkaly a jaký dopad bude mít zru-
šení zákona č. 266/2006 Sb. pro další průběh odškodňování 
pracovních úrazů

• seznámíte se s tím, jaké další změny může veřejnost očekávat 
v rámci plánované koncepční novely zákoníku práce 

 

program:
9:00 - 11:30
• novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb.
•  nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztíže-

ní společenského uplatnění
• změny v pracovněprávní oblasti k 1. lednu 2016
• koncepční novela zákoníku práce
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

novinka
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Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných 
cizím státem

lektor: 
Petra Shonová, DiS.
• působí na Ministerstvu dopravy ČR
• je vyučující i  odbornicí na  zkoušku zvláštní odborné způsobilosti 

v oblasti řidičských průkazů a řidičských oprávnění 
• s Institutem spolupracuje od roku 2011

Chcete správně řešit agendu výměny řidičských průkazů 
vydaných cizím státem?

datum: 5. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKCIRPA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s  novinkami v  oblasti správního rozhodování 

o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

• naučíte se správně postupovat při výměně řidičských průkazů 
vydaných cizím státem 

• dokážete rozlišit vyměnitelné a  nevyměnitelné řidičské prů-
kazy vydané mimo ČR

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

program:
9:00 - 14:30
• legislativa oblasti řidičských průkazů
• novinky v dané oblasti
• výměny řidičských průkazů vydaných státy EU a ES
• výměny řidičských průkazů vydaných „cizím státem“
• příklady vyměnitelných a nevyměnitelných řidičských průka-

zů
• příklady dobré praxe
• dotazy a diskuze k problematice

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Odpovědnost za protiprávní jednání v ochraně přírody

lektor: 
Mgr. Svatava Havelková
• právník se specializací na právo ochrany přírody a krajiny (Minister-

stvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 
• v  současné době pracuje jako sociální poradce a  lektor vzdělávání 

sociálních pracovníků 
• s Institutem spolupracuje od roku 2003 jako lektorka v oblasti státní 

správy ochrany přírody a od roku 2014 jako lektorka v otázkách práv 
a postavení obětí trestních činů

Chcete si prohloubit znalosti o odpovědnosti na úseku ochra-
ny přírody a krajiny včetně seznámení s aktuální judikaturou 
v oblasti správního trestání v praxi při výkonu státní správy? 
U nás se dozvíte vše potřebné.

datum: 10. 3. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOPKA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si znalosti o  aplikaci ustanovení o  odpovědnosti 

za správní delikty a trestné činy v oblasti ochrany přírody a krajiny

• naučíte se zákonným postupům při rozhodování o správních de-
liktech, budou objasněny vazby na procesní předpisy, tj. na pře-
stupkový zákon a správní řád

• budete zvládat praktické problémy výkonu státní správy na tom-
to úseku, jako je např. souběh správních deliktů, určení odpověd-
né osoby (odpovědnost zadavatele či realizátora) a odůvodňová-
ní výše uložených pokut

• naučíte se zákonným postupům při ukládání nápravných opatře-
ní a osvojíte si zákon o ekologické újmě

• seznámíte se se zkušenostmi z  rozhodovací praxe a  poznatky 
z judikatury správních soudů

program:
9:00 – 16:20
• úvod do problematiky
• přestupky a jiné správní delikty 
• shrnutí, diskuze, závěr

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
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 dřevin a ochrana významných krajinných prvků

lektor: 
Ing. Eva Voženílková
• pracuje v odboru obecné ochrany přírody a krajiny, oddělení ochrany 

krajiny a lesa na Ministerstvu životního prostředí ČR
• s Institutem lektorsky spolupracuje od roku 2012

Potřebujete pro svou práci znát aktuálně platnou právní úpravu ochrany 
dřevin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to 
včetně souvislostí s ochranou jiných chráněných částí přírody, a seznámit 
se s  principy ochrany významných krajinných prvků? Kurz je zaměřen 
na praktický výkon státní správy.

datum: 3. 5. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKODREA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si znalosti o aktuální právní úpravě ochrany dřevin

• budou objasněny vazby ochrany dřevin s ochranou jiných chráně-
ných částí přírody a souvislosti s jinou právní úpravou (např. zákon 
o vodách, zákon o pozemních komunikacích)

• budete zvládat základní praktické problémy výkonu státní správy 
na úseku ochrany dřevin

• naučíte se zákonné postupy při aplikaci ochrany významných kra-
jinných prvků

• prohloubíte si znalosti o odpovědnosti za přestupky a jiné správní 
delikty

• předáme Vám zkušenosti z rozhodovací praxe a z judikatury soudů

• dozvíte se aktuální stav právní úpravy v ochraně přírody včetně při-
pravovaných legislativní změn 

program:
9:00 – 16:20
• úvod do právní úpravy ochrany přírody a krajiny 

a  postavení ochrany dřevin a  významných krajinných prvků 
(VKP) v systematice zákona

• ochrana dřevin dle zákona 
• ochrana významných krajinných prvků
• správní delikty týkající se dřevin a  významných krajinných 

prvků (přestupky a protiprávní jednání právnických osob a fy-
zických osoby při podnikatelské činnosti)

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

Pr
ůb

ěž
né

  v
zd

ěl
áv

án
í



4747

Pr
ůb

ěž
né

 vz
dě

lá
vá

ní

Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

lektor: 
JUDr. Petr Novák, Ph.D.
• působí jako ředitel odboru na Ministerstvu vnitra ČR
• zkušený lektor v oblasti ochrany osobních údajů

Chcete se důkladně seznámit s oblastí ochrany osobních 
údajů?

co se naučíte:
• seznámíte se nejen s obecnými právy a povinnostmi vyplýva-

jícími ze zákona o ochraně osobních údajů pro správce a zpra-
covatele osobních údajů (kterým je orgán veřejné správy), ale 
i s praktickou aplikací tohoto zákona ve správních činnostech, 
personalistice, při provozování kamerových systémů či vedení 
různých evidencí

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

program:
9:00 - 14:30
• ochrana osobních údajů v  rámci veřejné správy 

s přihlédnutím k aplikační praxi. 
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• ochrana soukromí v  dalších právních předpisech, zejména 

s přihlédnutím k ochraně soukromí v novém občanském zá-
koníku

• problematika činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů 
a povinnosti, které vůči tomuto úřadu vyplývají

• praktické příklady
• dotazy a diskuze k problematice
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 6. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUVSA161000
cena: 890 Kč

datum: 25. 5. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUVSB161000
cena: 890 Kč
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Ochrana ovzduší

lektor: 
Mgr. Pavla Bejčková
• věnuje se problematice práva na informace, přístupu k právní ochra-

ně v  záležitostech životního prostředí a  právní úpravě ochrany 
ovzduší

• s Institutem spolupracuje od roku 2011
• je zaměstnaná v legislativním odboru Ministerstva životního prostře-

dí ČR

Potřebujete znát aktuální stav legislativy včetně prová-
děcích předpisů v ochraně ovzduší? U nás jste na správ-
ném místě.

datum: 7. - 8. 3. 2016

délka kurzu: 16 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKOVZDA161000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• jaká je aktuální česká a evropská legislativa 

• nejnovější soudní judikatura

• jaké jsou postupy a výstupy při rozhodovací činnosti orgánů 
ochrany ovzduší

• jaké jsou aktuální výklady a stanoviska MŽP 

• jaké jsou orgány ochrany ovzduší a jak se provádí výkon státní 
správy

program:
1. den 10:00 - 18:00
2. den 8:00 - 16:00
• změny a nové předpisy práva ČR a ES v oblasti ochrany ovzdu-

ší včetně nového zákona o ochraně ovzduší
• soudní judikatura v oblasti ochrany ovzduší
• aktuální výklady a stanoviska MŽP v oblasti ochrany ovzduší 
• rozhodovací činnost orgánů ochrany ovzduší
• kvalita ovzduší; smogové situace; těkavé organické látky; 

emisní limity; zjišťování emisí; kvalita paliv atd.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
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 utajova-
ných informací v oblasti administrativní bezpečnosti?

datum: 28. 1. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOUIBA161000

cena: 1 190 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 poj-

my, definice, 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 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Ochrana zemědělského půdního fondu

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

ti „při ochraně zemědělského půdního fondu“
 

Chcete osobně konzultovat případy z Vaší praxe v dané 
oblasti s přední odbornicí z MŽP na problematiku správ-
ní činnosti při ochraně zemědělského půdního fondu?

datum: 7. 6. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOZPFA161000

cena: 1 190 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
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Orientace v problematice islámu pro úředníky

lektor: 
Mgr. Jiří Staňa
• lektor a konzultant v oblasti komunikačních dovedností 
• specializuje se na rétoriku, písemnou komunikaci, komunikační do-

vednosti a sociální interakce v různých podobách
• zabývá se také problematikou sekt a náboženství, zejména islámu
 

Islám již není vzdálené náboženství, které se nás netýká.
 

co se naučíte:
• seznámíte se se základními pojmy a termíny vztahujícími se k islámu
• získáte vhled do historie vztahů islámu a západní civilizace
• proberete současný stav vzájemných vztahů
• ukážete si aktuální problémy vzájemného soužití a  jejich dopad 

do oblasti veřejné správy u nás 

program:
9:00 - 16:20
• základní pojmy a termíny
• stručná historie vztahů mezi islámem a západní civilizací
• dopad do současných vztahů
• postavení muslimů v západním světě
• ochota muslimů ke kooperaci a začleňování se do společnosti
• problémy odrážející se do veřejné správy
• konkrétní příklady
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

datum: 17. 3. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Brno
kód kurzu: 2BROPIUA161000
cena: 1 190 Kč

datum: 14. 4. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOPIUB161000
cena: 1 190 Kč

datum: 10. 5. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Olomouc
kód kurzu: 2OLOPIUC161000
cena: 1 190 Kč
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Požární bezpečnost staveb – rodinné domy a rodinné rekreační 
objekty

lektor: 
Ing. Bc. Pavel Tuček
• lektor je vedoucím pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a kri-

zového řízení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
• je lektorsky činný v rámci školení profesionálních a dobrovolných ha-

sičů, stavebních úřadů, osob s odbornou způsobilostí, apod. 

Cílem kurzu je objasnit úředníkům stavebních odborů požadavky vyplývající 
z požárně bezpečnostního řešení objektu (nutnost jeho vybavení jednotlivý-
mi požárně bezpečnostními zařízeními, povinnost předložit k  nim doklady 
o montáži, funkčních zkouškách a provozuschopnosti, povinnost kvalifikace 
a odbornosti osob provádějící montáž těchto zařízení)

datum: 8. - 9. 6. 2016

délka kurzu: 12 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKPBSTA161000

cena: 3 030 Kč

co se naučíte:
• definovat a vysvětlit základní pojmy v oblasti požární bezpeč-

nosti staveb

• objasnit specifika projektování požární bezpečnosti rodin-
ných domů a rodinných rekreačních objektů

• aplikovat získané znalosti při výkonu své činnosti (při výkonu 
veřejné správy)

• zdůvodnit investorům požadavky vyplývající z daného požár-
ně bezpečnostního řešení (nutnost vybavení jednotlivými po-
žárně bezpečnostními zařízeními, povinnost předložit k nim 
doklady o montáži, funkčních zkouškách a provozuschopnos-
ti, povinnost kvalifikace a odbornosti osob provádějící mon-
táž těchto zařízení) 

program:
1. den 10:00 - 18:00
2. den 8:00 - 11:30
• popis a vysvětlení základních principů při projektování požár-

ní bezpečnosti nových a změn stávajících objektů rodinných 
domů a rodinných rekreačních objektů.

• vymezení pojmů z oblasti požární bezpečnosti staveb a speci-
fik při projektování staveb RD a rodinných rekreačních objek-
tů. 

• rozbor požárně bezpečnostního řešení konkrétního objektu 
rodinného domu s  důrazem na  současnou praxi při výkonu 
státního požárního dozoru. 

• popis minimální obsahové náplně požárně bezpečnostního 
řešení pro jednotlivá řízení v rámci stavebního zákona a ob-
jasnění problematiky dokladové části k jednotlivým požárně 
bezpečnostním zařízením při uvádění stavby do užívání. 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
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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Požární ochrana staveb

lektor: 
kpt. Ing. Michal Valouch
• lektor působí v oddělení technické prevence na Generálním ředitel-

ství Hasičského záchranného sboru ČR

Kurz seznamuje s  platnou právní úpravou vyhláš-
ky č.  23/2008 Sb., o  technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

datum: 7. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKPOSTA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s paragrafovým zněním právního předpisu 

• budou Vám představeny praktické poznatky a aplikační rovi-
na předpisu 

• budou Vám objasněny související pojmy, klíčové pro oblast 
požární bezpečnosti staveb 

 

program:
9:00 - 14:30 
Navrhování a provádění staveb:
• výklad vyhlášky č.  23/2008 Sb., o  technických podmínkách 

požární ochrany staveb včetně příloh:
• základní požadavky pro navrhování staveb § 2-14
• požadavky na vybrané stavby § 15-28
• provádění stavby § 29
Užívání staveb:
• užívání stavby § 30
• podmínky umisťování autonomních hlásičů požárů a požár-

ních hasicích přístrojů v rodinných a bytových domech a bu-
dovách pro ubytování

• přístupové komunikace k  objektům zdroje vody pro hašení 
požárů

• způsob užívání chráněných únikových cest, úprava interiérů
• užívání staveb s výskytem hořlavých kapalin
• bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



54

Pracujeme společně a jednoduše s nástroji Googlu

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

verzity v Praze
• lektorsky zabezpečuje kurzy s tématikou moderních komunikačních 

technologií
• zaměstnanec Institutu od roku 2014

Naučíme Vás, jak efektivně využívat Google nejen jako 
internetový vyhledávač.

datum: 9. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKGOGLA161000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• budete umět najít Vámi zvolené heslo za pomoci rozšířeného 

vyhledávání

• naučíte se používat Google kalendář

• zjistíte, jak efektivně pracovat s Google Diskem

• dokážete pracovat s Google dokumenty, tabulkami, formuláři 
a prezentacemi

program:
9:00 - 14:30
• vyhledávací nástroje Google
• Google kalendář
• Google Disk jako cloudové úložiště
• možnosti sdílení souborů
• dokumenty
• tabulky a formuláře
• prezentace

kontakty: 
Informace o  obsahové a  pedagogické stránce kurzu: Bc. Tomáš 
Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka
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Praktické využití programu WORD pro úředníky

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

a další)
• spolupracuje s Institutem od roku 2009

Potřebujete rozšířit své znalosti v oblasti textového edi-
toru? Přihlaste se!

datum: 22. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKWORDA161000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se, jak pracovat s rozsáhlými dokumenty

• naučíte se používat styly pro formátování

• seznámíte se s grafikou

• dozvíte se, jak přizpůsobit WORD pro zpříjemnění práce

program:
9:00 - 14:30
• typografie
• styly
• šablony
• tabulky
• grafika
• grafy
• usnadnění práce
• práce s dlouhými dokumenty
• formátování textu
• tabulátory

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Pravidla tvorby vnitřních předpisů v organizaci

lektor: 
Mgr. Kamil Magda
• absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
• zaměstnanec oddělení interních předpisů a organizace odboru legis-

lativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR
 

Jak správně postupovat při vytváření interních předpi-
sů? Odpovíme v rámci kurzu.

datum: 17. 5. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKPTVPA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s metodikou tvorby interních předpisů 

• naučíte se její pravidla aplikovat v praxi ve své „mateřské“ or-
ganizaci

program:
9:00 - 16:20
• pojem, postavení, členění a znaky vnitřních předpisů 
• vnitřní předpisy ve veřejné správě
• základní pravidla a proces tvorby vnitřních předpisů
• příklady z praxe
• judikatura týkající se vnitřních předpisů
• odpovědi na dotazy, výměna zkušeností, diskuze

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Problematika jména a příjmení v matriční praxi

lektor: 
JUDr. Jana Hálová
• pracuje na Ministerstvu vnitra ČR
• věnuje se problematice matrik
• podílí se na tvorbě legislativy v matriční oblasti
• věnuje se také metodické činnosti
• přednáší o matriční problematice
• je lektorem a  zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu 

Praha

Kurz pro všechny, kdo se zabývají matriční agendou

datum: 19. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKPJPMA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s aktuálním stavem legislativy

• budete řešit konkrétní příklady z praxe

• seznámíte se s  pohledem Ministerstva vnitra ČR na  sporné 
a složité případy

• budete mít možnost konzultovat konkrétní případy

program:
9:00 - 14:30
• aktuální legislativa
• aplikace změn v legislativě do praxe
• problematika jména a příjmení
• cizozemská jména a příjmení
• příklady z praxe a jejich řešení
• diskuze

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

novinka
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Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné 
způsobilosti - Správní řád

lektor: 
JUDr. Svatava Vronská
• absolventka Právnické fakulty UK Praha
• jako lektorka se specializuje na správní právo
• má dlouholetou praxi ve státní správě i v územní samosprávě (praco-

vala na odboru legislativy Ministerstva vnitra ČR, je členkou rozklado-
vé komise ministra vnitra, byla starostkou obce)

Máte zájem procvičit si obtížné pasáže učiva ke zkoušce z obec-
né části zkoušky odborné způsobilosti pro úředníky územních 
samosprávných celků? Navštivte odpolední čtyřhodinový kurz 
zaměřený na správní řád.

co se naučíte:
• procvičíte obtížné pasáže učiva

• ujasníte si vybrané zkušební otázky

 

program:
13:00 - 16:20
• procvičování obtížných pasáží správního řádu 

jako např.: subsidiarita, garantované právo na  samosprávu, 
vybraná procesní ustanovení a jejich rozbor. apod. 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

datum: 13. 4. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKZKSRA161000
cena: 690 Kč

datum: 25. 5. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKZKSRB161000
cena: 690 Kč
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Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné 
způsobilosti - Veřejná správa

lektor: 
JUDr. Miroslav Brůna
• lektor a zkušební komisař na úseku přípravy pro obecnou část ověřo-

vání zvláštní odborné způsobilosti
• specializuje se na systém veřejné správy v ČR, územní samosprávné 

celky a správní řád
• dlouholetou praxi získal během svého působení na Ministerstvu vni-

tra ČR na úseku legislativy veřejné správy a na úseku dozoru nad sa-
mostatnou působností územních samosprávných celků

 

Máte zájem procvičit si obtížné pasáže učiva ke  zkoušce 
z  obecné části zkoušek zvláštní odborné způsobilosti, kterou 
vykonávají úředníci územních samosprávných celků? Cítíte 
potřebu zopakovat si důležité informace o veřejné správě?

co se naučíte:
• procvičíte obtížné pasáže pasáže učiva

• ujasníte si vybrané zkušební otázky

 

program:
9:00 - 12:20 
• vybrané části zkušebních otázek, např.: 

- právní řád, orgány územního samosprávného celku
- zákon o obcích -vybraná ustanovení, dozor a kontrola

 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

datum: 13. 4. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKZKVSA161000
cena: 690 Kč

datum: 25. 5. 2016
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKZKVSB161000
cena: 690 Kč
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Program WORD pro začátečníky

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

verzity v Praze
• lektorsky zabezpečuje kurzy s tématikou moderních komunikačních 

technologií
• zaměstnanec Institutu od roku 2014

Word není nepřítel aneb poznejme jeho základní nástro-
je a naučme se ho správně využívat a ulehčit si tak svou 
práci.

datum: 21. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKOOWRA161000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• naučíte se formátovat text

• budete umět pracovat s obrázky a objekty

• dokážete použít záhlaví a zápatí

program:
9:00 - 14:30
• vzhled a popis pracovního prostředí
• otevření a uložení dokumentu
• práce s textem
• kopírování a přesun textu
• vkládání a manipulace s obrázky a objekty 
• záhlaví a zápatí
• odkazy
 

kontakty: 
Informace o  obsahové a  pedagogické stránce kurzu: Bc. Tomáš 
Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka
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Role ředitele školy / školského zařízení

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství, pracovala jako vedoucí školské-

ho odboru, inspektorka a v současnosti působí jako ředitelka SOU
• 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

Znáte role ředitele školského zařízení? Přihlaste se!

datum: 21. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKORRSA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se jaké role ředitel školy/školského zařízení vykonává

• upřesníte si rozsah činností v jednotlivých rolích

program:
9:00 - 16:30
Ředitel v roli:
• pedagoga
• manažera
• zaměstnavatele
• správního orgánu
• dobrého hospodáře
• sociálního partnera
• člověka

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



62

Speciální stavební úřad a silniční správní úřad ve správní praxi

lektoři: 
JUDr. Miluše Jarošová
• působí na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
• zkušená lektorka v oblasti stavebního práva

Ing. Libor Částka
• působí na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
• zkušený lektor v oblasti silničního hospodářství

Potřebujete znát kompetence a návaznosti činnosti spe-
ciálního stavebního a  silničního správního úřadu? Pak 
jste u nás na správném místě.

datum: 30. - 31. 5. 2016

délka kurzu: 16 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKSSSUA161000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• porozumíte vazbám a  návaznostem spec. stavebního úřadu 

a silničního správního úřadu 

• naučíte se zřizování věcných břemen, podmínky vyvlastňová-
ní

• budete znát zařazování komunikací do kategorií a tříd, zvlášt-
ní užívání dálnic, silnic a místních komunikací

• budete umět stanovit ochranná pásma dálnic, silnic a  míst-
ních komunikací a ochranu pozemních komunikací a provozu 
na nich a mnoho dalšího

program:
1. den 10:00–18:00
2. den 8:00–16:00
• činnost speciálního stavebního úřadu v praxi dle právních před-

pisů a soudní judikatury 
• povolování staveb pozemních komunikací speciálním stavebním 

úřadem, vydávání stanovisek k ÚPD
• zřizování věcných břemen speciálním stavebním úřadem, vy-

vlastňovací řízení v oblasti pozemních komunikací
• činnost silničního správního úřadu v praxi dle právních předpisů 

a soudní judikatury 
• zařazování pozemních komunikací do  kategorií a  tříd, účelové 

komunikace, sjezdy, nájezdy a křižovatky
• omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami; zvláštní uží-

vání dálnic, silnic a místních komunikací
• prezentace příkladů a rozborů řešení, diskuze

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Specifika komunikace s nevidomým a slabozrakým člověkem

lektor: 
Ing. Bc. Petr Karásek
• pracuje jako vedoucí krajského střediska rehabilitace nevidomých 

a slabozrakých Tyfloservis, o.p.s. Brno
• má více než dvacetiletou zkušenost v práci s nevidomými a slabozra-

kými lidmi všech věkových kategorií a bohatou praxi v řešení problé-
mů souvisejících s krizovými situacemi, samostatností a komunikací 
s těmito lidmi

• je externím pedagogem katedry speciální pedagogiky na  Pedago-
gické fakultě MU v Brně a VOŠ knihovnických, informačních a sociál-
ních služeb v Brně

• přednáší na řadě míst jako lektor vzdělávacích programů pro odbor-
nou veřejnost

Kurz je určen všem, kteří přicházejí do kontaktu s  lidmi 
nevidomými a slabozrakými v rámci veřejné správy.

datum: 5. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Brno

kód kurzu: 2BRKZPOA1610000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• lépe pochopíte zvláštnosti v chování nevidomých a slabozra-

kých

• poznáte jejich potřeby

• naučíte se správně reagovat 

• ukážete si řešení konkrétních situací

program:
9:00 - 14:30
• jak se vzájemně vnímáme - skryté vzorce a  ste-

reotypy zkresleného vnímání možností a schopností nevido-
mých a slabozrakých

• co prožívá člověk, který ztrácí zrak - praktické projevy v běž-
ném životě a vzájemné komunikaci

• specifika vnímání slabozrakého
• zvláštnosti vnímání nevidomého
•  jak si vzájemně lépe porozumíme - jak správně komunikovat 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 
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Spisová služba

lektor: 
Jan Frk
• odborník na problematiku spisové služby a eGovernmentu
• je členem řady profesních organizací s celorepublikovou působností
• má bohaté zkušenosti z praktického uplatnění informačních techno-

logií ve veřejné správě
 

Předejděte rizikům, které mohou vznikat při nespráv-
ném výkonu agendy spisové služby.

co se naučíte:
• naučíte se předarchivní péči o dokumenty

• dozvíte se vše důležité pro efektivní výkon spisové služby

program:
9:00 - 16:20
• základní principy ovládání spisové služby
• předarchivní péče o analogové dokumenty
• předarchivní péče o elektronické dokumenty
• problémové příklady z praxe
• rady a doporučení 
 

kontakty: 
Informace o  obsahové a  pedagogické stránce kurzu: Bc. Tomáš 
Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 24. 2. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSPSLA161000
cena: 1 190 Kč

datum: 5. 5. 2016
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSPSLB161000
cena: 1 190 Kč

Pr
ůb

ěž
né

  v
zd

ěl
áv

án
í



6565

Pr
ůb

ěž
né

 vz
dě

lá
vá

ní

Správní činnosti aktuálně - hospodaření s odpady a nakládání 
s obaly

lektor: 
JUDr. Hana Dvořáková
• ředitelka odboru výkonu státní správy II (České Budějovice) Minister-

stva životního prostředí ČR
• lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způso-

bilosti pro oblast hospodaření s odpady a nakládání s obaly

Přehled aktuální legislativy a metodiky v oblasti hospo-
daření s odpady a nakládání s obaly.

datum: 8. 2. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOOHA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon správních činností 
v hospodaření s odpady a nakládání s obaly a získat informace 
o aktuální legislativě a metodice v této oblasti veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v  oblasti hospodaření s  od-
pady a nakládání s obaly a nenahrazuje přípravu na zkoušku 
zvláštní odborné způsobilosti

program:
9:00 - 12:20
• výklad stěžejních ustanovení příslušných práv-

ních předpisů z pohledu Ministerstva životního prostředí
• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Správní činnosti aktuálně - ochrana zemědělského půdního fondu

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

ti „při ochraně zemědělského půdního fondu“ - zvláštní část
 

Chcete aktualizovat své znalosti získané v  rámci před-
chozího prokázání zvláštní odborné způsobilosti „při 
ochraně zemědělského půdního fondu“?

datum: 20. 4. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSZPFA161000

cena: 690 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 - 12:20
• právní rámec 
• výklad stěžejních ustanovení příslušných právních předpisů 

z pohledu věcně příslušného ústředního správního úřadu
• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka

Pr
ůb

ěž
né

  v
zd

ěl
áv

án
í



6767

Pr
ůb

ěž
né

 vz
dě

lá
vá

ní

Správní činnosti aktuálně - správa daní a poplatků

lektor: 
JUDr. Zdeňka Jirásková
• ředitelka odboru Správní činnosti Ministerstva financí ČR
• lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způso-

bilosti pro oblast správy daní a poplatků

Přehled aktuální legislativy a metodiky v oblasti správy 
místních poplatků.

datum: 9. 2. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDANEA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon agendy správy daní 
a poplatků a získat informace o aktuální legislativě a metodice 
v této oblasti veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v oblasti správy daní a poplat-
ků a nenahrazuje přípravu na zkoušku zvláštní odborné způ-
sobilosti

program:
9:00 - 12:20
• výklad stěžejních ustanovení zákona o  místních 

poplatcích a daňového řádu z pohledu Ministerstva financí
• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Správní činnosti aktuálně - správa živnostenského podnikání

lektor: 
Ing. Bc. Petr Kameník
• ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
• lektor a zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobi-

losti pro oblast správy živnostenského podnikání

Přehled aktuální legislativy a metodiky v oblasti správy 
živnostenského podnikání.

datum: 4. 4. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOZPA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon agendy správy živ-
nostenského podnikání a získat informace o aktuální legislati-
vě a metodice v této oblasti veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v oblasti správy živnostenské-
ho podnikání a nenahrazuje přípravu na zkoušku zvláštní od-
borné způsobilosti

program:
9:00 - 12:20
• výklad stěžejních ustanovení příslušných práv-

ních předpisů z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu
• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Správní činnosti aktuálně - školství

lektor: 
Mgr. Pavla Katzová
• dlouhodobě se věnuje právní problematice ve školství a otázkám fi-

nancování škol
• s IVS dlouhodobě lektorsky spolupracuje - od roku 2004

Přehled aktuální legislativy v oblasti školství.

datum: 19. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSRSKA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon agendy školství a zís-
kat informace o aktuální legislativě a metodice v této oblasti 
veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v oblasti školství a nenahrazuje 
přípravu na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti

program:
9:00 - 16:20
• výklad stěžejních ustanovení příslušných práv-

ních předpisů z pohledu věcně příslušného ústředního správ-
ního úřadu

• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
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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Správní činnosti aktuálně – vodní hospodářství

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

Přehled aktuální legislativy a metodiky v oblasti vodní-
ho hospodářství.

datum: 19. 5. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSAVHA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon agendy správy vod-
ního hospodářství a  získat informace o  aktuální legislativě 
a metodice v této oblasti veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v oblasti vodního hospodářství 
a nenahrazuje přípravu na zkoušku zvláštní odborné způsobi-
losti

program:
9:00 - 12:20
• výklad stěžejních ustanovení příslušných práv-

ních předpisů z pohledu věcně příslušného ústředního správ-
ního úřadu

• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

novinka
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Správní řád - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní 
odborné způsobilosti 

lektor: 
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
• lektorka a zkušební komisařka pro obecnou část zkoušek zvláštní od-

borné způsobilosti a oblast finančního hospodaření obcí a krajů
 

Máte zájem procvičit si obtížné pasáže učiva ke  zkoušce 
z obecné části zvláštní odborné způsobilosti, kterou vykoná-
vají úředníci územních samosprávných celků? Cítíte potřebu 
zopakovat si před zkouškou správní řád? 

co se naučíte:
• procvičíte obtížné pasáže učiva

• ujasníte si vybrané zkušební otázky

 

program:
9:00 - 14:20
• procvičování obtížných pasáží správního řádu jako např.: sub-

sidiarita, garantované právo na samosprávu, vybraná proces-
ní ustanovení a jejich rozbor. apod.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

datum: 29. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Olomouc
kód kurzu: 2OLPRSRA161000
cena: 890 Kč

datum: 27. 5. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Olomouc
kód kurzu: 2OLPRSRB161000
cena: 890 Kč
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Správní řád pro personalisty služebních úřadů - aktuální aplikační 
problémy

lektor: 
JUDr. Svatava Vronská
• lektorka zaměřená na správní právo 
• členka rozkladové komise ministra vnitra

JUDr. Simeona Zikmundová
• lektorka zaměřená na správní právo 
• náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Poradíme Vám, jak postupovat při aplikaci správního 
řádu ve věcech státní služby.

co se naučíte:
• osvojíte si vybraná ustanovení správního řádu (ve  vazbě 

na zákon o státní službě) 

• získáte návod, jak postupovat při aplikaci správního řádu 
ve věcech státní služby

program:
9:00 - 14:30
• typické problémy aplikace správního řádu ve vě-

cech státní služby a možnosti jejich řešení 
• řešení případových studií
• odpovědi na dotazy účastníků kurzu
• výměna zkušeností
• odborné konzultace

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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)

datum: 16. 2. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSRPYA161000
cena: 890 Kč

datum: 25. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSRPYB161000
cena: 890 Kč
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Správní řízení v praxi - Doručování

lektor: 
Ing. Mgr. David Bohadlo
• ekonom a právník
• lektor zaměřený na správní právo
• spoluautor komentáře ke správnímu řádu

Vše o doručování ve správním řízení - srozumitelně, pře-
hledně a s důrazem na praktické problémy.

datum: 12. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDOJAA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si zásady pro doručování ve správním řízení

• získáte jistotu, jak řešit typické problémy při doručování

program:
9:00 - 14:30
• překážky při doručování, fikce doručení, lhůty při 

doručování, doručování veřejnou vyhláškou
• elektronické aspekty doručování (datové schránky, konverze 

dokumentů)
• praktické příklady, řešení případových studií
• diskuze k problematice, zodpovězení dotazů, výměna zkuše-

ností
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Správní řízení v praxi - Opravné prostředky

lektor: 
Mgr. Ivan Tobek
• absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
• zaměstnanec správního odboru Ministerstva vnitra ČR
• člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu
• autor publikace „Správní řád“ vydané Institutem pro veřejnou správu 

Praha

Systematicky a  prakticky o  opravných prostředcích 
ve správním řízení.

datum: 9. 6. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSROPA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si vybraná ustanovení správního řádu

• naučíte se je používat při výkonu své běžné pracovní agendy

program:
9:00 - 14:30
• přehled opravných prostředků (řádných a mimořádných)
• odvolací řízení
• rozklad
• odpor
• přezkumné řízení
• obnova řízení a nové rozhodnutí
• opravné prostředky ve správním soudnictví (kasační stížnost, 

obnova řízení)
• stížnosti dle § 175 správního řádu
• odpovědi na dotazy, diskuze k problematice, výměna zkuše-

ností

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Stavební zákon - základní povolovací procesy

lektor: 
Mgr. Stanislav Malý
• věnuje se problematice stavebního práva
• externě přednáší na  Fakultě životního prostředí České zemědělské 

univerzity
• vysokoškolský pedagog s bohatou přednáškovou činností pro různé 

subjekty

Seznámení vedoucích úředníků a  úředníků územních samo-
správných celků s přehledem aktuální právní úpravy, základ-
ními pojmy a kategoriemi stavebního zákona a se základními 
povolovacími procesy podle stavebního zákona.

datum: 14. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSZPPA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s aktuální právní úpravou stavebního zákona

• prohloubíte si znalosti stavebního zákona týkající se povolo-
vacích procesů

program:
9:00 - 14:30
• Stavební zákon - přehled aktuální právní úpravy 
• Základní povolovací procesy a jejich režimy, základní povolo-

vací ustanovení stavebního zákona
• povolování umisťování staveb (jejich změn)
• povolování provádění staveb (jejich změn)
• povolování užívání staveb
• odstraňování staveb

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
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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Systémová podjatost a další specifika aplikace správního řádu 
ve vztahu k činnosti obecních a krajských úřadů

lektor: 
Mgr. Ivan Tobek
• absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
• zaměstnanec správního odboru Ministerstva vnitra ČR
• člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu
• autor publikace „Správní řád“ vydané Institutem pro veřejnou správu 

Praha

Odborné konzultace k  problematice systémové podja-
tosti.

datum: 4. 3. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Brno

kód kurzu: 2BRSYPOA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nejen vybraná ustanovení správního řádu, ale také 

obsahově relevantní judikaturu a závěry Poradního sboru mi-
nistra vnitra ke správnímu řádu

• získáte odpovědi na své dotazy

• vyměníte si zkušenosti s představiteli dalších obcí a krajů

program:
9:00 - 11:30 
• správní orgány a jejich příslušnost
• úřední osoba, oprávněná úřední osoba
• vyloučení z projednávání a rozhodování věci ve správním říze-

ní 
• starosta jako (oprávněná) úřední osoba 
• podjatost starosty a místostarosty obce v případě, kdy je obec 

účastníkem řízení
• úloha krajského úřadu v případě podjatosti starosty 
• další vybraná specifika aplikace správního řádu ve  vztahu 

k činnosti obecních a krajských úřadů

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Tabulky snadno, rychle a efektivně v MS EXCEL

lektoři: 
Ing. Jaroslav Vobr
• absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
• lektorsky zabezpečuje počítačové kurzy (programy Office, PREZI a další)
• spolupracuje s Institutem od roku 2009

Bc. Tomáš Lukšík
• absolvent Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzi-

ty v Praze
• lektorsky zabezpečuje kurzy s  tématikou moderních komunikačních 

technologií
• zaměstnanec Institutu od roku 2014

Potřebujete získat základní a rozšířit své dosavadní zna-
losti a dovednosti v EXCELu? Přihlaste se!

co se naučíte:
• pracovat v EXCELu od základů

• dozvíte se, jak pracovat s tabulkami

• naučíte se graficky reprezentovat tabulková data

• osvojíte si používání vestavěných funkcí

• naučíte se pracovat s kontingenčními tabulkami

program:
1. den - 10:00 - 16:00
2. den - 9:00 - 14:30
• popis aplikace a pracovního prostředí
• formátování
• práce s listy
• grafy
• řady
• funkce
• rozsáhlé tabulky
• šablony
• kontingenční tabulky
• a další

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 22. - 23. 2. 2016
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 2BKEXCLA161000
cena: 3 030 Kč

datum: 22. - 23. 6. 2016
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 2BKEXCLB161000
cena: 3 030 Kč
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Úřední deska od A do Z

lektor: 
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
• lektor a zkušební komisař pro obecnou část ověřování ZOZ
• pracoval na  odboru dozoru a  kontroly veřejné správy Ministerstva 

vnitra ČR
• má praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitel-

stva obce a tajemník MÚ
• zabývá se korupcí, a to v současné době na Úřadu vlády ČR 

Jak správně vést úřední desku a zveřejňovat povinné in-
formace se dozvíte v našem novém kurzu.

datum: 15. 4. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKUDAZA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se se související legislativou

• proberete specifika fyzické a elektronické úřední desky

• ukážete si, jak má vypadat struktura webových stránek

• budete se věnovat také povinně zveřejňovaným informacím

 

program:
9:00 - 12:20
• elektronická a fyzická podoba úřední desky
• forma příspěvku
• uveřejňování informací na úřední desce
• aktualizace příspěvků a jejich archivace
• struktura webových stránek obce
• obsah souboru povinně zveřejňované informace na webu
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: Mgr. Pavlína No-
váková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Územní plánování

lektor: 
Ing. Eva Fialová
• odborník na problematiku územního plánování
• s Institutem spolupracuje od roku 2008

Chcete znát vybrané právní instituty stavebního zákona v  oblasti 
územního plánování, jeho prováděcí vyhlášky a vybrané související 
právní předpisy v aktuálním znění včetně připravovaných změn a je-
jich praktické uplatnění? Vše se dozvíte v našem kuzu.

datum: 26. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKUZPLA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
Kurz je důsledně zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona v činnosti úřadu 
územního plánování, obecního úřadu a krajského úřadu na úseku územního plánování 
• dozvíte se aktuální stav právní úpravy v územním plánování po schválení velké no-

vely stavebního zákona
• prohloubíte si celkový přehled o činnostech orgánů územního plánování a podrob-

něji o činnostech spojených s pořizováním a vydáváním územně plánovací doku-
mentace

• vysvětlen bude i  smysl činností vykonávaných pracovníky, ne jen slepá aplikace 
předpisů

• důraz bude kladen na předejití chybám, které se nejvíce v praxi na úseku územního 
plánování vyskytují

• rozsudky NSS nebudou jen citovány, ale bude vysvětleno, jak je prakticky zohlednit 
při pořizování

• prohloubíte si znalosti nástrojů územního plánování
• budete schopni předejít chybám projektantů, které jsou stále častější
• zorientujete se ve  velice obtížné problematice vyvlastnění a  předkupního práva 

ve vztahu k obsahu ÚPD
• dozvíte se aktuální stav právní úpravy v územním plánování i závěrečnou informaci 

o projednávání velké novely stavebního zákona

program:
9:00 – 16:20 
• stručná rekapitulace podle platné legislativy

- základních nástrojů územního plánování, jejich účelu 
a obsahu

- orgánů územního plánování a jejich pravomocí
• stanoviska dotčených orgánů a  jejich náležitosti, které musí 

pořizovatel vyžadovat 
• územní studie, územně analytické podklady, doplňující prů-

zkumy a rozbory
• územní plán, jeho obsah a pořizování (podrobněji, včetně zo-

hlednění rozsudků Nejvyššího správního soudu)
• regulační plán z podnětu a na žádost, zadání RP v územním 

plánu
• vyvlastnění a předkupní právo, vztah k ÚPD včetně náležitostí, 

stanoviska KÚ k územním plánům
• diskuze

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
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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Vedení přijímacích pohovorů, hodnocení a výběr uchazečů

lektor: 
Mgr. Dagmar Hošková
• absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
• působila v Československé televizi, kde se podílela na tvorbě vzdělá-

vacích pořadů
• 17 let působila jako vedoucí personálního oddělení Národního bez-

pečnostního úřadu.

I pro práci s  lidmi musí být talent, ale hodně se můžete 
také naučit.
Součástí kurzu jsou mj. zajímavá instruktážní videa.

datum: 23. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVEPPA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• získáte přehled o nejdůležitějších personálních činnostech

• seznámíte se s postupy získávání nových zaměstnanců 

• prakticky si procvičíte průběh pohovoru

program:
9:00 - 14:30
• plánování lidských zdrojů
• popis pracovního místa
• získávání uchazečů
• analýza životopisů
• příprava a průběh pohovoru
• psychodiagnostika
• komunikace s uchazeči a jejich hodnocení
• nástup a adaptace nového zaměstnance

kontakty: 
Informace o  obsahové a  pedagogické stránce kurzu: Bc. Tomáš 
Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Veřejná správa - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní 
odborné způsobilosti 

lektor: 
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
• lektorka a zkušební komisařka pro obecnou část zkoušek zvláštní od-

borné způsobilosti a oblast finančního hospodaření obcí a krajů
 

Máte zájem procvičit si obtížné pasáže učiva ke  zkoušce 
z obecné části zkoušky odborné způsobilosti, kterou vykoná-
vají úředníci územních samosprávných celků? Cítíte potřebu 
zopakovat si důležité informace o veřejné správě? 

co se naučíte:
• procvičíte obtížné pasáže pasáže učiva

• ujasníte si vybrané zkušební otázky

 

program:
9:00 - 14:30
• vybrané pasáže problematiky veřejné správy, např.: právní 

řád, systém veřejné správy, územní samosprávné celky, orgá-
ny územních samosprávných celků, zákon o obcích, vybraná 
ustanovení, dozor a  kontrola, zákon o  krajích, zákon o  hlav-
ním městě Praze apod.

 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

datum: 15. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Olomouc
kód kurzu: 2OLPRVSA161000
cena: 890 Kč

datum: 13. 5. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Olomouc
kód kurzu: 2OLPRVSB161000
cena: 890 Kč
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Veřejné zakázky aktuálně

lektor: 
Bc. Tomáš Štampach
• specialista veřejných zakázek se zkušenostmi ze státní správy i územ-

ní samosprávy
• vytváří metodiku pro zadávání veřejných zakázek, pořádá workshopy 

a poskytuje odborné konzultace v oblasti veřejného zadávání

Přehledné informace o změnách legislativy v oblasti ve-
řejného zadávání.

datum: 21. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVZAKA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• získáte aktuální informace o změnách legislativy v oblasti ve-

řejných zakázek

• osvojíte si nové postupy v oblasti veřejného zadávání

 

program:
9:00 - 14:30
• změny v právní úpravě veřejného zadávání
• aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Vidimace a legalizace

lektor: 
Ing. Nicol Nováková
• lektorka pracuje na Ministerstvu vnitra ČR v oddělení státního občan-

ství a matrik
• specializuje se na matriční problematiku, jejíž součástí je i ověřování
• působí také jako lektorka a zkušební komisařka
 

Naučte se, jak vidimovat a legalizovat. Připravte se u nás 
na složení zkoušky.

datum: 15. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOVLA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s legislativou 

• naučíte se správný postup vidimace a legalizace

• budete znát postup při evidenci otisků úředních razítek 
a podpisových zdrojů

• můžete se připravit na zkoušku z ověřování

program:
9:00 - 14:30
• výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace
• vidimace 
• legalizace
• evidence vidimace a legalizace
• vzory otisků úředních razítek a podpisových zdrojů
• prokazování totožnosti při vidimaci a legalizaci
•  subjekty oprávněné k vidimaci a legalizaci
• ověřování způsobilosti k ověřování

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Vytváříme efektní 3D prezentace v Prezi

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

a další)
• spolupracuje s Institutem od roku 2009

Potřebujete oživit své prezentace o třetí rozměr? Ukáže-
me Vám jak na to!

datum: 17. 5. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKPREZA161000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se, jak získat účet na portálu www.prezi.com

• naučíte se zacházet se všemi důležitými funkcionalitami

• naučíte se prezentace vytvářet, promítat a exportovat

program:
9:00 - 14:30
• portál prezi.com
• tvorba uživatelského účtu a popis prostředí
• tvorba prezentace
• možnosti promítání a sdílení
• export

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu

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

 

Interní komunikaci nelze nemít. Záleží jen na tom, jaká 
je.

datum: 24. 5. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVIKEA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• definujete si interní komunikaci

• proberete nástroje, které interní komunikace využívá

• seznámíte se s procesy interní komunikace

• ukážete si, jak interní komunikaci prakticky využívat v řešení 
konkrétních problémů a  situací a  přispívat tak ke  zvyšování 
pocitu spokojenosti na pracovišti

 

program:
9:00 - 16:20
• definice a cíle interní komunikace
• náplň interní komunikace
• proces interní komunikace
• nástroje interní komunikace
• praktické příklady
• diskuze

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz

novinka
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Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (novinky, 
typické problémy a možnosti jejich řešení)

lektor: 
Mgr. Jan Roneš
• vedoucí oddělení vzdělávání a výkonu územní veřejné správy odbo-

ru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR

Aktuální a  komplexní pohled na  vzdělávání úředníků 
obcí, krajů a hlavního města Prahy.

datum: 23. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUUSA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• získáte informace o  realizovaných a  plánovaných změnách 

v legislativě upravující vzdělávání úředníků územních samo-
správných celků

• seznámíte se se zkušenostmi zaměstnanců Ministerstva vnit-
ra ČR a Institutu pro veřejnou správu Praha s aplikací přísluš-
ných právních předpisů v každodenní praxi

program:
9:00 - 14:30
• právní úprava vzdělávání úředníků územní samosprávy (aktu-

ální stav, novinky, připravované změny)
• druhy prohlubování kvalifikace úředníků obcí a krajů (vstupní 

vzdělávání, průběžné vzdělávání, zvláštní odborná způsobi-
lost, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů)

• rovnocennost vzdělání
• diskuze k problematice, zodpovězení dotazů, výměna zkuše-

ností 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství, pracovala jako vedoucí školské-

ho odboru, inspektorka a v současnosti působí jako ředitelka SOU
• 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

Víte, jak by měl být správně nastaven vztah mezi ředite-
lem a zřizovatelem? Přihlaste se!

datum: 12. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVZRSA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• aktualizujete si vědomosti v oblasti řízení školských příspěv-

kových organizací

• naučíte se řešit situaci po odstoupení ředitele

• vyměníte si s ostatními účastníky příklady dobré praxe

program:
9:00 - 14:30
• vymezení postavení ředitele školy ve  zřizovací listině 

školy
• problematika jmenování a odvolávání ředitele (kdy zřizovatel 

jmenuje, kdy prodlužuje dobu trvání pracovního poměru, kdy 
odvolává)

• jak řešit situaci po odstoupení ředitele
• stanovení platu a odměny (smluvní plat, kritéria hodnocení)

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Základní registry veřejné správy

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

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

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

Chcete se dovědět kdy a jak používat základní registry při prá-
ci? Jaké údaje jsou v  registrech obsaženy a  jak zapadají zá-
kladní registry do koncepce eGovernmentu v České republice? 
Přihlaste se!

co se naučíte:
• seznámíte se se základní myšlenkou základních registrů

• seznámíte se se všemi základními registry veřejné správy

• dozvíte se legislativní dopady na úřady a úředníky

• objasníte si pojmy referenční údaj, editor a čtenář

• naučíte se používat základní registry při práci úředníka

program:
9:00 - 14:30
• eGON koncepce
• proč základní registry?
• související legislativa
• druhy základních registrů
• využívání údajů ze základních registrů
• správa základních registrů
• příklady procesů a kdy používat základní registry

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Ing.  Jaroslav 
Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 17. 3. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Olomouc
kód kurzu: 2OLZRVSA161000
cena: 890 Kč

datum: 10. 5. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKZRVSB161000
cena: 890 Kč
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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.

datum: 31. 5. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZEPUA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• osvěžíte si základní pravidla etikety

• proberete nejčastější společenské situace a  pravidla etikety, 
která se tu uplatňují

• naučíte se reagovat v  nestandardních společenských situa-
cích

• ukážete si, jak zvládat společenské prohřešky a řešit konfliktní 
situace pomocí etikety

 

program:
9:00 - 16:20
• teorie společenských předností
• pozdravy a zdravení
• seznamování, představování a titulování
• přemisťování a usazování při různých příležitostech
• používání vizitek
• nestandardní společenské situace
• využití etikety v řešení konfliktních situací
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
 Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Zákon o obcích v kostce 

lektor: 
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
• lektor a zkušební komisař pro obecnou část ověřování ZOZ
• pracoval na  odboru dozoru a  kontroly veřejné správy Ministerstva 

vnitra ČR
• má praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitel-

stva obce a tajemník MÚ
• od roku 2010 se také věnuje problematice boje s korupcí

Chcete se seznámit se základním rámcem fungování zá-
kona o obcích? Inspirovat příklady dobré praxe? Vyvaro-
vat se častých pochybení při aplikaci tohoto zákona?

datum: 24. 5. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZOVKA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s hlavními principy zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s obsa-
hem právní úpravy obsažené v tomto zákoně

• získáte základní informace potřebné pro jeho aplikaci

• získáte inspiraci z příkladů dobré praxe

 

program:
9:00 - 16:20
• obecná ustanovení (postavení obce, území obce 

a jeho změny)
• práva a povinnosti občanů obce
• samostatná působnost obce
• přenesená působnost
• hospodaření obce
• orgány obce, jejich činnosti a pravomoci
• orgány zastupitelstva obce a rady obce
• dozor
• kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti
• příklady dobré praxe, nejčastější pochybení 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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
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Zásady správné korespondence

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

nosti působí jako ředitelka SOU
• 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 koresponden-
ci a  také jak se vyhnout častým gramatickým chybám 
a stylistickým prohřeškům.

datum: 24. 5. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZSKOA161000

cena: 1 190 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 a přehled nejpouží-
vanějších klávesových zkratek

 

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

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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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!

datum: 7. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZKJPA161000

cena: 1 190 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

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Zvláštní řízení soudní a použití občanského soudního řádu 
v působnosti OSPOD a soudů – zkušenosti z praxe

lektor: 
JUDr. Věra Novotná
• od roku 1992 dosud lektorka a zkušební komisařka pro ZOZ SPO
• od roku 1981 do roku 2011 celorepubliková metodička v těchto ob-

lastech na MPSV
• externí vyučující na Metropolitní univerzitě Praha
• právnička a sociální pracovnice Dětský domov CH. Masarykové Zbraslav
• spoluautorka komentářů k  zákonu o  sociálně-právní ochraně dětí 

a dalších
• členka Sdružení rodinných a opatrovnických soudců ČR, dlouholetá 

předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR

Rozšiřte své znalosti o  zvláštních řízeních soudních 
ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí v našem kurzu 
akreditovaném také u MPSV.

datum: 18. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZRSOA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se, jaká řízení nový zákon o zvláštních řízeních soud-

ních upravuje

• osvětlíte si v  jakém rozsahu bude OSŘ využíván ve  vztahu 
k sociálně-právní ochraně dětí

• seznámíte se se speciálním oprávněním OSPOD v  oblasti 
předběžných opatření

• poznáte způsoby zahájení řízení

• proberete druhy zvláštních řízení

 

program:
9:00 - 14:30
• řízení, která zákon o zvláštních řízeních soudních 

upravuje
• rozsah využívání OSŘ, vztah k občanskému zákoníku a k záko-

nu o sociálně-právní ochraně dětí
• věcná a místní příslušnost, právo státního zastupitelství
• předběžná opatření
• způsoby zahájení řízení 
• druhy zvláštních řízení

poznámka: Kurz je akreditován také u MPSV

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Manažerka ve veřejné správě

lektoři: 
Mgr. Jana Jelínková
• oblíbená lektorka, která má dlouholeté zkušenosti z působení ve veřejné 

správě
• zabývá se komunikací s médii a komunikačními dovednostmi obecně
• má bohaté zkušenosti se slaďováním profesního a osobního života

Marie Renčová
• zkušená vizážistka
• zabývá se poradenskou činností v oblasti barvového poradenství, tvorby 

osobního stylu a líčení
• věnuje se líčení pro společenské i civilní příležitosti, ale také vytváří umě-

lecká líčení pro divadelní a muzikálová představení

Jak být úspěšnou manažerkou ve veřejné správě.
 

datum: 22. 3. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKMAVSA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• budete se orientovat v  oblasti tvorby a  rozvoje vlastního 

image

• ukážete si, jak prostřednictvím pozitivního image dosáhnout 
svého cíle

• posílíte svoji sebejistotu a sebedůvěru 

• inspirujete se návody, jak sladit práci a osobní život

 

program:
9:00 - 16:20
• co je image - význam a důležitost v osobním a profesním životě
• sebepoznání
• styly vedení a síla ženského principu
• rozdíly v komunikaci mužů a žen
• jak sladit pracovní a osobní život
• analýza osobního stylu a možnost rozvoje
• praktické dovednosti spojené s tvorbou image (styl oblečení, výběr 

barev, doplňků, účesu, líčení)
• poradenský blok a individuální konzultace

poznámka: Kapacita kurzu omezena na 12 účastníků

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: PhDr.  Lenka 
Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 

akreditovaný
kurz
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Možnosti využití asertivity v praxi

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 jednat asertivně? Potřebujete se naučit různé 
asertivní techniky?

datum: 15. - 16. 6. 2016

délka kurzu: 16 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKAJVPA161000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se o výhodách a nevýhodách užití asertivity

• naučíte se používat různé asertivní techniky

• budete se orientovat v sociální komunikaci

• pomocí tréninku a modelových situací se naučíte řešit situace 
a vystupovat asertivně

program:
1. den 10:00 -18:00
2. den 8:00-16:00
• asertivní jednání, výhody a nevýhody asertivního jednání, in-

dikace a kontraindikace použití asertivního jednání
• frustrace, stres, sociální komunikace, stresová reakce a faktory 

ovlivňující reakci na stres, praktický výcvik na principu zpětné 
vazby

• asertivita a „konflikt management“, asertivní práva, aplikace 
asertivity, strategie řešení konfliktů, praktický trénink

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Novela zákona o obcích

lektor: 
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
• lektor a zkušební komisař pro obecnou část zkoušky zvláštní odbor-

né způsobilosti
• pracoval na  odboru dozoru a  kontroly veřejné správy Ministerstva 

vnitra ČR
• má praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitel-

stva obce a tajemník městského úřadu
• od roku 2010 se věnuje také problematice boje s korupcí

Srozumitelný výklad novinek v obecním zřízení.

datum: 11. 3. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKNOZOA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nová ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení)

• získáte základní informace potřebné pro jejich aplikaci v živo-
tě obce

program:
9:00 - 12:20
• přehled a objasnění změn v zákoně o obcích
• diskuze k problematice
• odpovědi na dotazy účastníků kurzu
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

lektor: 
JUDr. Petr Novák, Ph.D.
• působí jako ředitel odboru na Ministerstvu vnitra ČR
• zkušený lektor v oblasti ochrany osobních údajů

Chcete se důkladně seznámit s oblastí ochrany osobních 
údajů?

co se naučíte:
• seznámíte se nejen s obecnými právy a povinnostmi vyplýva-

jícími ze zákona o ochraně osobních údajů pro správce a zpra-
covatele osobních údajů (kterým je orgán veřejné správy), ale 
i s praktickou aplikací tohoto zákona ve správních činnostech, 
personalistice, při provozování kamerových systémů či vedení 
různých evidencí

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

program:
9:00 - 14:30
• ochrana osobních údajů v  rámci veřejné správy 

s přihlédnutím k aplikační praxi. 
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• ochrana soukromí v  dalších právních předpisech, zejména 

s přihlédnutím k ochraně soukromí v novém občanském zá-
koníku

• problematika činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů 
a povinnosti, které vůči tomuto úřadu vyplývají

• praktické příklady
• dotazy a diskuze k problematice
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 6. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUVSA161000
cena: 890 Kč

datum: 25. 5. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUVSB161000
cena: 890 Kč
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Správní činnosti aktuálně - hospodaření s odpady a nakládání 
s obaly

lektor: 
JUDr. Hana Dvořáková
• ředitelka odboru výkonu státní správy II (České Budějovice) Minister-

stva životního prostředí ČR
• lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způso-

bilosti pro oblast hospodaření s odpady a nakládání s obaly

Přehled aktuální legislativy a metodiky v oblasti hospo-
daření s odpady a nakládání s obaly.

datum: 8. 2. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOOHA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon správních činností 
v hospodaření s odpady a nakládání s obaly a získat informace 
o aktuální legislativě a metodice v této oblasti veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v  oblasti hospodaření s  od-
pady a nakládání s obaly a nenahrazuje přípravu na zkoušku 
zvláštní odborné způsobilosti

program:
9:00 - 12:20
• výklad stěžejních ustanovení příslušných práv-

ních předpisů z pohledu Ministerstva životního prostředí
• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Správní činnosti aktuálně - správa daní a poplatků

lektor: 
JUDr. Zdeňka Jirásková
• ředitelka odboru Správní činnosti Ministerstva financí ČR
• lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způso-

bilosti pro oblast správy daní a poplatků

Přehled aktuální legislativy a metodiky v oblasti správy 
místních poplatků.

datum: 9. 2. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDANEA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon agendy správy daní 
a poplatků a získat informace o aktuální legislativě a metodice 
v této oblasti veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v oblasti správy daní a poplat-
ků a nenahrazuje přípravu na zkoušku zvláštní odborné způ-
sobilosti

program:
9:00 - 12:20
• výklad stěžejních ustanovení zákona o  místních 

poplatcích a daňového řádu z pohledu Ministerstva financí
• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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)
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kurz
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Správní činnosti aktuálně - správa živnostenského podnikání

lektor: 
Ing. Bc. Petr Kameník
• ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
• lektor a zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobi-

losti pro oblast správy živnostenského podnikání

Přehled aktuální legislativy a metodiky v oblasti správy 
živnostenského podnikání.

datum: 4. 4. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOZPA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• cílem kurzu je aktualizovat znalosti úředníků, kteří již prokáza-

li zvláštní odbornou způsobilost

• je určený všem, kteří mají potřebu komplexně a v souvislos-
tech zopakovat vše potřebné pro výkon agendy správy živ-
nostenského podnikání a získat informace o aktuální legislati-
vě a metodice v této oblasti veřejné správy

• kurz vyžaduje vstupní znalosti v oblasti správy živnostenské-
ho podnikání a nenahrazuje přípravu na zkoušku zvláštní od-
borné způsobilosti

program:
9:00 - 12:20
• výklad stěžejních ustanovení příslušných práv-

ních předpisů z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu
• přehled legislativních změn za poslední období
• typické problémy a možnosti jejich řešení
• připravované změny legislativy

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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)
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kurz
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Systémová podjatost a další specifika aplikace správního řádu 
ve vztahu k činnosti obecních a krajských úřadů

lektor: 
Mgr. Ivan Tobek
• absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
• zaměstnanec správního odboru Ministerstva vnitra ČR
• člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu
• autor publikace „Správní řád“ vydané Institutem pro veřejnou správu 

Praha

Odborné konzultace k  problematice systémové podja-
tosti.

datum: 4. 3. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Brno

kód kurzu: 2BRSYPOA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nejen vybraná ustanovení správního řádu, ale také 

obsahově relevantní judikaturu a závěry Poradního sboru mi-
nistra vnitra ke správnímu řádu

• získáte odpovědi na své dotazy

• vyměníte si zkušenosti s představiteli dalších obcí a krajů

program:
9:00 - 12:20 
• správní orgány a jejich příslušnost
• úřední osoba, oprávněná úřední osoba
• vyloučení z projednávání a rozhodování věci ve správním říze-

ní 
• starosta jako (oprávněná) úřední osoba 
• podjatost starosty a místostarosty obce v případě, kdy je obec 

účastníkem řízení
• úloha krajského úřadu v případě podjatosti starosty 
• další vybraná specifika aplikace správního řádu ve  vztahu 

k činnosti obecních a krajských úřadů

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (novinky, 
typické problémy a možnosti jejich řešení)

lektor: 
Mgr. Jan Roneš
• vedoucí oddělení vzdělávání a výkonu územní veřejné správy odbo-

ru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR

Aktuální a  komplexní pohled na  vzdělávání úředníků 
obcí, krajů a hlavního města Prahy.

datum: 23. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUUSA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• získáte informace o  realizovaných a  plánovaných změnách 

v legislativě upravující vzdělávání úředníků územních samo-
správných celků

• seznámíte se se zkušenostmi zaměstnanců Ministerstva vnit-
ra ČR a Institutu pro veřejnou správu Praha s aplikací přísluš-
ných právních předpisů v každodenní praxi

program:
9:00 - 14:30
• právní úprava vzdělávání úředníků územní samosprávy (aktu-

ální stav, novinky, připravované změny)
• druhy prohlubování kvalifikace úředníků obcí a krajů (vstupní 

vzdělávání, průběžné vzdělávání, zvláštní odborná způsobi-
lost, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů)

• rovnocennost vzdělání
• diskuze k problematice, zodpovězení dotazů, výměna zkuše-

ností 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část (modul zaměřený 
na správní činnost při ochraně zemědělského půdního fondu)

lektor: 
Ing. Helena Bendová
• působí na Ministerstvu životního prostředí ČR
• je vyučující a odbornicí na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při 

ochraně zemědělského půdního fondu 
 

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?

datum: 18. 5. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUE2A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o správní činnosti při ochraně ze-

mědělského půdního fondu

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

 

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

zenými úředníky
• legislativní novinky, diskuze
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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
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Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních 
samosprávných celků – obecná část 

lektor: 
kolektiv zkušených odborníků

Chcete získat nebo si prohloubit znalosti a  dovednosti 
v oblasti řízení úřadu a úředníků? Chcete být schopným 
a výkonným manažerem? 

datum: 22. - 24. 2. 2016; 21. - 23. 3. 2016

délka kurzu: 38 hodin celkem

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKVVUOA161000

cena: 8 700 Kč

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

 

program:
1. den 12:55 - 16:25 (18:00)
2. den 8:15 - 18:00
3. den 8:15 - 11:45
• management ve veřejné správě, základy efektivní komunikace 

a předcházení konfliktům, komunikace s veřejností a prezenta-
ce ve veřejném sektoru, korupce a protikorupční opatření

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

• etiketa, rovné příležitosti žen a mužů, komunikace s veřejností  
a prezentace ve veřejném sektoru

 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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

Vz
dě

lá
vá

ní
 ve

do
uc

ích
 ú

ře
dn

ík
ů 

a v
ed

ou
cíc

h 
úř

ad
ů 

ÚS
C



105105

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – zvláštní 
část ( modul zaměřený na správní činnosti při správě daní a poplatků)

lektor: 
Ing. Mgr. Soňa Kelnerová
• pracuje na Ministerstvu financí ČR
• odbornice na problematiku správy daní a poplatků
• zkušební komisařka ZOZ DANE

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?

datum: 2. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUL1A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o příslušné agendě

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

 

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

úředníky
• legislativní novinky, diskuze
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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)
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Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – zvláštní 
část (modul zaměřený na správní činnosti v živnostenském podnikání)

lektor: 
Ing. Bohumila Páleníková
• od roku 2002 lektorka a členka zkušební komise pro přípravu a ověřo-

vání ZOZ k výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání
• pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v odboru živností 

(zpracovávání koncepcí v  oblasti živnostenského podnikání, výkon 
řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči krajským živ-
nostenským úřadům, apod.)

Chcete mít přehled o agendě vykonávané Vašimi podřízenými 
v oblasti živnostenského podnikání? Náš kurz Vám poskytne 
nejen ucelený přehled, ale zodpoví i všechny Vaše otázky.

datum: 16. 3. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUL2A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• budete vědět, jaké aktuální zákony upravují oblast živnosten-

ského podnikání

• ujasníte si povinnosti vyplývající ze správy živnostenského 
podnikání

 

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

podřízenými úředníky v oblasti živnostenského podnikání
• základní právní předpisy, aktuální novelizace, problémové zá-

ležitosti

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 
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Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním 
hospodářství)

lektor: 
JUDr. Miroslava Rošková
• lektorka a zkušební komisařka pro obecnou část ověřování ZOZ
• byla členkou komise pro novelizaci zákona o pozemních komunika-

cích při Ministerstvu dopravy ČR
• má praktické zkušenosti s výkonem státní správy 

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?

datum: 29. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUB1A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o silničním hospodářství

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky 

 

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

zenými úředníky
• legislativní novinky, diskuze
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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) 
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Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů 
a cestovních dokladů)

lektor: 
Mgr. Jan Stiebitz
• pracuje na Ministerstvu vnitra ČR
• zkušební komisař ZOZ OPCD

Získejte přehled o  správních činnostech vykonávaných 
podřízenými pracovníky v dané agendě v našem kurzu.
 

datum: 6. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUI3A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• získáte přehled o  základních právních předpisech a  aktuál-

ních legislativních změnách

• naučíte se aplikovat tyto zákony v praxi

• ujasníte si problémové záležitosti vyplývající ze správních čin-
ností v této oblasti

 

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

podřízenými úředníky v daných agendách
• základní právní předpisy, aktuální novelizace, problémové zá-

ležitosti
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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)
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Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti v registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel) 

lektor: bude upřesněno

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?

datum: 27. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUC3A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o registraci vozidel

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky 

 

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

úředníky
• legislativní novinky, diskuze
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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) 
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Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – 
zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti ve školství)

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství, pracovala jako vedoucí školské-

ho odboru, inspektorka a v současnosti působí jako ředitelka SOU
• 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
 

Chcete mít dokonalý přehled o agendě vykonávané Vaši-
mi podřízenými v oblasti školství? Náš kurz Vám poskytne 
nejen ucelený přehled, ale zodpoví i všechny Vaše otázky.

datum: 12. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUJ1A161000

cena: 890 Kč

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

upravujících agendu školství

• 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 Mali-
novská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505) 
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Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků zvláštní 
část (modul zaměřený na správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí)

lektor: 
JUDr. Věra Novotná
• od roku 1992 dosud lektorka a zkušební komisařka pro ZOZ SPO
• od roku 1981 do roku 2011 celorepubliková metodička v těchto ob-

lastech na MPSV
• externí vyučující na Metropolitní univerzitě Praha
• právnička a sociální pracovnice Dětský domov CH. Masarykové Zbra-

slav
• spoluautorka komentářů k  zákonu o  sociálně-právní ochraně dětí 

a dalších
• členka Sdružení rodinných a opatrovnických soudců ČR, dlouholetá 

předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR 
 

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?

datum: 8. 6. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUA2A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o sociálně-právní ochraně dětí

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

 

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

úředníky
• legislativní novinky, diskuze

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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) 
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Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – zvláštní 
část (modul zaměřený na správní činnosti při řízení o sociálních službách) 

lektor: 
Mgr. Roman Mašek
• lektor a zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobi-

losti
• odborník v oblasti sociálních služeb 
 

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?

datum: 10. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUA1A161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o příslušné agendě

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

 

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

úředníky
• legislativní novinky, diskuze
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Mali-
novská (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) 
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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!

datum: 7. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZKJPA161000

cena: 1 190 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

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Možnosti využití asertivity v praxi

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 jednat asertivně? Potřebujete se naučit různé 
asertivní techniky?

datum: 15. - 16. 6. 2016

délka kurzu: 16 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKAJVPA161000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se o výhodách a nevýhodách užití asertivity

• naučíte se používat různé asertivní techniky

• budete se orientovat v sociální komunikaci

• pomocí tréninku a modelových situací se naučíte řešit situace 
a vystupovat asertivně

program:
1. den 10:00 -18:00
2. den 8:00-16:00
• asertivní jednání, výhody a nevýhody asertivního jednání, in-

dikace a kontraindikace použití asertivního jednání
• frustrace, stres, sociální komunikace, stresová reakce a faktory 

ovlivňující reakci na stres, praktický výcvik na principu zpětné 
vazby

• asertivita a „konflikt management“, asertivní práva, aplikace 
asertivity, strategie řešení konfliktů, praktický trénink

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Novela zákona o obcích

lektor: 
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
• lektor a zkušební komisař pro obecnou část zkoušky zvláštní odbor-

né způsobilosti
• pracoval na  odboru dozoru a  kontroly veřejné správy Ministerstva 

vnitra ČR
• má praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitel-

stva obce a tajemník městského úřadu
• od roku 2010 se věnuje také problematice boje s korupcí

Srozumitelný výklad novinek v obecním zřízení.

datum: 11. 3. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKNOZOA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nová ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení)

• získáte základní informace potřebné pro jejich aplikaci v živo-
tě obce

program:
9:00 - 12:20
• přehled a objasnění změn v zákoně o obcích
• diskuze k problematice
• odpovědi na dotazy účastníků kurzu
 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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)
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Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

lektor: 
JUDr. Petr Novák, Ph.D.
• působí jako ředitel odboru na Ministerstvu vnitra ČR
• zkušený lektor v oblasti ochrany osobních údajů

Chcete se důkladně seznámit s oblastí ochrany osobních 
údajů?

co se naučíte:
• seznámíte se nejen s obecnými právy a povinnostmi vyplýva-

jícími ze zákona o ochraně osobních údajů pro správce a zpra-
covatele osobních údajů (kterým je orgán veřejné správy), ale 
i s praktickou aplikací tohoto zákona ve správních činnostech, 
personalistice, při provozování kamerových systémů či vedení 
různých evidencí

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

program:
9:00 - 14:30
• ochrana osobních údajů v  rámci veřejné správy 

s přihlédnutím k aplikační praxi. 
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• ochrana soukromí v  dalších právních předpisech, zejména 

s přihlédnutím k ochraně soukromí v novém občanském zá-
koníku

• problematika činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů 
a povinnosti, které vůči tomuto úřadu vyplývají

• praktické příklady
• dotazy a diskuze k problematice
 

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 6. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUVSA161000
cena: 890 Kč

datum: 25. 5. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOUVSB161000
cena: 890 KčVz
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Systémová podjatost a další specifika aplikace správního řádu 
ve vztahu k činnosti obecních a krajských úřadů

lektor: 
Mgr. Ivan Tobek
• absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
• zaměstnanec správního odboru Ministerstva vnitra ČR
• člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu
• autor publikace „Správní řád“ vydané Institutem pro veřejnou správu 

Praha

Odborné konzultace k  problematice systémové podja-
tosti.

datum: 4. 3. 2016

délka kurzu: 4 hodiny

místo konání: Brno

kód kurzu: 2BRSYPOA161000

cena: 690 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nejen vybraná ustanovení správního řádu, ale také 

obsahově relevantní judikaturu a závěry Poradního sboru mi-
nistra vnitra ke správnímu řádu

• získáte odpovědi na své dotazy

• vyměníte si zkušenosti s představiteli dalších obcí a krajů

program:
9:00 - 12:20 
• správní orgány a jejich příslušnost
• úřední osoba, oprávněná úřední osoba
• vyloučení z projednávání a rozhodování věci ve správním říze-

ní 
• starosta jako (oprávněná) úřední osoba 
• podjatost starosty a místostarosty obce v případě, kdy je obec 

účastníkem řízení
• úloha krajského úřadu v případě podjatosti starosty 
• další vybraná specifika aplikace správního řádu ve  vztahu 

k činnosti obecních a krajských úřadů

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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Veřejné zakázky aktuálně

lektor: 
Bc. Tomáš Štampach
• specialista veřejných zakázek se zkušenostmi ze státní správy i územ-

ní samosprávy
• spoluvytváří metodiku pro zadávání veřejných zakázek, pořádá 

workshopy a poskytuje odborné konzultace v oblasti veřejného za-
dávání

Přehledné informace o změnách legislativy v oblasti ve-
řejného zadávání

datum: 21. 4. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVZAKA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• získáte aktuální informace o změnách legislativy v oblasti ve-

řejných zakázek

• osvojíte si nové postupy v oblasti veřejného zadávání

 

program:
9:00 - 14:30
• změny v právní úpravě veřejného zadávání
• aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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

Vz
dě

lá
vá

ní
 p

ro
 za

st
up

ite
le



119119

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (novinky, 
typické problémy a možnosti jejich řešení)

lektor: 
Mgr. Jan Roneš
• vedoucí oddělení vzdělávání a výkonu územní veřejné správy odbo-

ru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR

Aktuální a  komplexní pohled na  vzdělávání úředníků 
obcí, krajů a hlavního města Prahy.

datum: 23. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUUSA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• získáte informace o  realizovaných a  plánovaných změnách 

v legislativě upravující vzdělávání úředníků územních samo-
správných celků

• seznámíte se se zkušenostmi zaměstnanců Ministerstva vnit-
ra ČR a Institutu pro veřejnou správu Praha s aplikací přísluš-
ných právních předpisů v každodenní praxi

program:
9:00 - 14:30
• právní úprava vzdělávání úředníků územní samosprávy (aktu-

ální stav, novinky, připravované změny)
• druhy prohlubování kvalifikace úředníků obcí a krajů (vstupní 

vzdělávání, průběžné vzdělávání, zvláštní odborná způsobi-
lost, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů)

• rovnocennost vzdělání
• diskuze k problematice, zodpovězení dotazů, výměna zkuše-

ností 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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
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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!

datum: 7. 4. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZKJPA161000

cena: 1 190 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

kontakty: 
Informace o  obsahu a  pedagogické stránce kurzu: Mgr.  Václav 
Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Příprava na obecnou část úřednické zkoušky

lektor: 
Mgr. Jan Břeň
• právník
• lektor zaměřený na veřejnou správu 
• autor publikace „Základní charakteristika veřejné správy“ vydané In-

stitutem pro veřejnou správu Praha

Nevyhovuje Vám samostudium nebo eLearning? Nabízí-
me prezenční alternativu přípravy na obecnou část úřed-
nické zkoušky dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

datum: 22. 2. 2016

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOCUZA161000

cena: 890 Kč

co se naučíte:
• přehledným a srozumitelným způsobem se seznámíte se vše-

mi dílčími tématy, jejichž znalost je vyžadována u obecné čás-
ti úřednické zkoušky

• připravíte se na  úspěšné vykonání obecné části úřednické 
zkoušky, která probíhá formou písemného testu

• získáte informace o průběhu obecné části úřednické zkoušky

program:
9:00 - 14:30
• organizace a činnost veřejné správy
• právní předpisy obecně dopadající na činnost státní správy
• právo Evropské unie
• práva a povinnosti státního zaměstnance
• pravidla etiky ve státní službě
• praktická cvičení pro systematizaci a fixaci probraného učiva
• cvičný test

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš 
(p.kus@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)

novinka
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Aplikace správního řádu v činnosti orgánu ochrany přírody

lektor: 
Mgr. Svatava Havelková
• právník se specializací na právo ochrany přírody a krajiny (Minister-

stvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 
• s Institutem spolupracuje od roku 2003 jako lektorka v oblasti státní 

správy ochrany přírody a od roku 2014 jako lektorka v otázkách práv 
a postavení obětí trestních činů

 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny orgány ochrany přírody vydávají řadu správních aktů, a to 
závazná stanoviska, správní rozhodnutí a  opatření obecné povahy a  mohou též uzavírat ve  vymeze-
ných případech veřejnoprávní smlouvy. Ve vlastním správním rozhodování vedou jak řízení na základě 
žádosti tak i řízení zahájená z moci úřední. Pro mnohotvárnost a pestrost správních činností vykonáva-
ných orgánem ochrany přírody není snadné správným způsobem aplikovat různorodé instituty správ-
ního řádu. Kurz má napomoci úředníkům vykonávajícím státní správu ochrany přírody ujasnit, které 
právní instituty mají pro správní činnosti v konkrétních případech použít a jak je správně aplikovat.

co se naučíte:
• seznámíte se s procesními právními nástroji aplikovanými při výkonu 

státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny 
• na praktických příkladech bude objasněno, kdy orgán ochrany přírody 

vydává závazné stanovisko a kdy správní rozhodnutí
• dozvíte se, ve kterých případech je vedeno řízení z moci úřední a kdy je 

řízení zahájeno na žádost účastníka a budou objasněny praktické roz-
díly v postupu těchto řízení

• bude vysvětleno opatření obecné povahy a podmínky jeho vydávání 
a ve kterých konkrétních případech je opatření obecné povahy podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny vydáváno

• budou objasněny podmínky uzavírání veřejnoprávních smluv a  vy-
světleny případy, kdy je orgán ochrany přírody uzavírá

program:
9:00 – 14:30
• seznámení s obsahem a cílem kurzu 
• vydávání závazného stanoviska
• správní řízení v činnosti orgánu OP
• opatření obecné povahy. Veřejnoprávní smlouva

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Informace o  přihláškách na  kurz a  další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 24. 3. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSROCA161000
cena: 890 Kč

datum: 28. 4. 2016
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKSROCB161000
cena: 890 Kč
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Odpovědnost za protiprávní jednání v ochraně přírody

lektor: 
Mgr. Svatava Havelková
• právník se specializací na právo ochrany přírody a krajiny (Minister-

stvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 
• v  současné době pracuje jako sociální poradce a  lektor vzdělávání 

sociálních pracovníků 
• s Institutem spolupracuje od roku 2003 jako lektorka v oblasti státní 

správy ochrany přírody a od roku 2014 jako lektorka v otázkách práv 
a postavení obětí trestních činů

Chcete si prohloubit znalosti o odpovědnosti na úseku ochra-
ny přírody a krajiny včetně seznámení s aktuální judikaturou 
v oblasti správního trestání v praxi při výkonu státní správy? 
U nás se dozvíte vše potřebné.

datum: 10. 3. 2016

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOPKA161000

cena: 1 190 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si znalosti o  aplikaci ustanovení o  odpovědnosti 

za správní delikty a trestné činy v oblasti ochrany přírody a krajiny

• naučíte se zákonným postupům při rozhodování o správních de-
liktech, budou objasněny vazby na procesní předpisy, tj. na pře-
stupkový zákon a správní řád

• budete zvládat praktické problémy výkonu státní správy na tom-
to úseku, jako je např. souběh správních deliktů, určení odpověd-
né osoby (odpovědnost zadavatele či realizátora) a odůvodňová-
ní výše uložených pokut

• naučíte se zákonným postupům při ukládání nápravných opatře-
ní a osvojíte si zákon o ekologické újmě

• seznámíte se se zkušenostmi z  rozhodovací praxe a  poznatky 
z judikatury správních soudů

program:
9:00 – 16:20
• úvod do problematiky
• přestupky a jiné správní delikty 
• shrnutí, diskuze, závěr

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar 
Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
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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Kalendář kurzů

leden
Kurz první pomoci a novinky v této oblasti 21. 1. 2016 6 hodin Praha 2PKKPPNA161000 890 Kč

akreditovaný
kurz

novinka

Ochrana utajovaných informací - 
administrativní bezpečnost

28. 1. 2016 8 hodin Praha 2PKOUIBA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

únor
Správní činnosti aktuálně - hospodaření 
s odpady a nakládání s obaly

8. 2. 2016 4 hodiny Praha 2PKOOOHA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Pracujeme společně a jednoduše s nástroji 
Googlu

9. 2. 2016 6 hodin Benešov 2BKGOGLA161011 1 410 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Správní činnosti aktuálně - správa daní 
a poplatků

9. 2. 2016 4 hodiny Praha 2PKDANEA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků- zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při řízení  
o sociálních službách)

10. 2. 2016 6 hodin Praha 2PKVUA1A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Nesprávné postupy ve správním řízení, včetně 
vad správního rozhodnutí

11. 2. 2016 6 hodin Brno 2BRNPSRA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Správní řád pro personalisty služebních úřadů 
- aktuální aplikační problémy

16. 2. 2016 6 hodin Praha 2PKSRPYA161000 890 Kč

Příprava na obecnou část úřednické zkoušky 22. 2. 2016 6 hodin Praha 2PKOCUZA161000 890 Kč
novinka

Tabulky snadno, rychle a efektivně v MS EXCEL 22. - 23. 2. 2016 12 hodin Benešov 2BKEXCLA161000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

  

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

22. -  24. 2. 2016; 
21. - 23. 3. 2016

38 hodin 
celkem

Benešov 2BKVVUOA161000 8 700 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků (novinky, typické 
problémy a možnosti jejich řešení) 

23. 2. 2016 6 hodin Praha 2PKVUUSA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Spisová služba 24. 2. 2016 8 hodin Praha 2PKSPSLA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



Kalendář kurzů

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při správním 
rozhodování a dozorové činnosti v silničním 
hospodářství)

29. 2. 2016 6 hodin Praha 2PKVUB1A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

březen
Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti 
řidičských oprávnění a řidičských průkazů 
do praxe

1. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKNORPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část ( modul 
zaměřený na správní činnosti při správě daní 
a poplatků)

2. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKVUL1A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Elektronické ověřovací prvky 3. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKELOPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Jak zkvalitnit pracovní výkon (time 
management trochu jinak)

3. 3. 2016 8 hodin Praha 2PKTMPVA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Systémová podjatost a další specifika aplikace 
správního řádu ve vztahu k činnosti obecních 
a krajských úřadů

4. 3. 2016 4 hodiny Brno 2BRSYPOA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Ochrana ovzduší 7. - 8. 3. 2016 16 hodin Benešov 2BKOVZDA161000 3 130 Kč
akreditovaný

kurz

Hodnocení a rozvoj zaměstnanců územního 
samosprávného celku v praxi

9. - 10. 3. 2016 12 hodin Benešov 2BKHOPRA161000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Manipulace a my 10. 3. 2016 8 hodin Praha 2PKMANIA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Odpovědnost za protiprávní jednání v ochraně 
přírody

10. 3. 2016 8 hodin Praha 2PKOOPKA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Novela zákona o obcích 11. 3. 2016 4 hodiny Praha 2PKNOZOA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Asistent kontaktního místa veřejné správy - 
práce s portálem CzechPOINT

15. 3. 2016 8 hodin Benešov 2BKOCZPA161000 1 770 Kč
akreditovaný

kurz

  

Novela školského zákona 15. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKONSZA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Vidimace a legalizace 15. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKOOVLA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



Kalendář kurzů

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

16. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKVUL2A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Orientace v problematice islámu pro úředníky 17. 3. 2016 8 hodin Brno 2BROPIUA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Základní registry veřejné správy 17. 3. 2016 6 hodin Olomouc 2OLZRVSA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Aplikace správního řádu v památkové péči 18. 3. 2016 4 hodiny Praha 2PKSRPPA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Krizové řízení v praxi, aplikace zkušeností 18. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKKRPAA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Program WORD pro začátečníky 21. 3. 2016 6 hodin Benešov 2BKOOWRA161011 1 410 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Manažerka ve veřejné správě 22. 3. 2016 8 hodin Praha 2PKMAVSA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

  Kapacita kurzu omezena 
na 12 účastníků

Praktické využití programu WORD pro 
úředníky

22. 3. 2016 6 hodin Benešov 2BKWORDA161000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

  

Vedení přijímacích pohovorů, hodnocení 
a výběr uchazečů

23. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKVEPPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Abeceda daní I. 24. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKOADAA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Aplikace správního řádu v činnosti orgánu 
ochrany přírody

24. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKSROCA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - 
novela zákoníku práce

24. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKNMNUA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám 
a školským zařízením

29. 3. 2016 6 hodin Praha 2PKKOPZA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Hodnocení zaměstnance ve veřejné správě 31. 3. 2016 8 hodin Praha 2PKHZVSA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Komunikační dovednosti a kultura 
vystupování

31. 3. 2016 8 hodin Praha 2PKKDKVA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

  Kapacita omezena na 12 
účastníků

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



Kalendář kurzů

duben
Správní činnosti aktuálně - správa 
živnostenského podnikání

4. 4. 2016 4 hodiny Praha 2PKOOZPA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Komunikace v personální praxi 5. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKKOPPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Oblast řidičských průkazů se zaměřením 
na výměny ŘP vydaných cizím státem

5. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKCIRPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Specifika komunikace s nevidomým 
a slabozrakým člověkem

5. 4. 2016 6 hodin Brno 2BRKZPOA1610000 890 Kč

Ochrana osobních údajů ve veřejné správě 6. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKOUVSA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při vedení 
evidence obyvatel a vydávání občanských 
průkazů a cestovních dokladů)

6. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKVUI3A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Požární ochrana staveb 7. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKPOSTA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Zvládání konfliktů a jejich prevence 7. 4. 2016 8 hodin Praha 2PKZKJPA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Správní řízení v praxi - Doručování 12. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKDOJAA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti ve školství)

12. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKVUJ1A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Vztahy zřizovatele a ředitele školské 
příspěvkové organizace

12. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKVZRSA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Procvičování ke zkoušce z obecné části 
zvláštní odborné způsobilosti - Správní řád

13. 4. 2016 4 hodiny Praha 2PKZKSRA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Procvičování ke zkoušce z obecné části 
zvláštní odborné způsobilosti - Veřejná správa

13. 4. 2016 4 hodiny Praha 2PKZKVSA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



Kalendář kurzů

Autorizovaná konverze dokumentů na úřadě 14. 4. 2016 4 hodiny Praha 2PKAKNUA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

  

Jak správně psát obecní kroniku? 14. 4. 2016 8 hodin Praha 2PKOKROA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Novela zákona o přestupcích 14. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKONZPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Orientace v problematice islámu pro úředníky 14. 4. 2016 8 hodin Praha 2PKOPIUB161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Stavební zákon - základní povolovací procesy 14. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKSZPPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Aplikace správního řádu v památkové péči 15. 4. 2016 4 hodiny Brno 2BRSRPPB161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Úřední deska od A do Z 15. 4. 2016 4 hodiny Praha 2PKUDAZA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Veřejná správa - procvičování ke zkoušce 
z obecné části zvláštní odborné způsobilosti

15. 4. 2016 6 hodin Olomouc 2OLPRVSA161000  890 Kč
akreditovaný

kurz

Zvláštní řízení soudní a použití občanského 
soudního řádu v působnosti OSPOD a soudů - 
zkušenosti z praxe

18. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKZRSOA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

  Kurz je akreditován také 
u MPSV

Problematika jména a příjmení v matriční 
praxi

19. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKPJPMA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Správní činnosti aktuálně - školství 19. 4. 2016 8 hodin Praha 2PKSRSKA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Správní činnosti aktuálně - ochrana 
zemědělského půdního fondu

20. 4. 2016 4 hodiny Praha 2PKSZPFA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

eGovernment v kostce 21. 4. 2016 6 hodin Olomouc 2OLOEVKA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

  

Role ředitele školy / školského zařízení 21. 4. 2016 8 hodin Praha 2PKORRSA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Veřejné zakázky aktuálně 21. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKVZAKA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Správní řád pro personalisty služebních úřadů 
- aktuální aplikační problémy

25. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKSRPYB161000 890 Kč

Komunikace s médii v krizových situacích 
na úřadě

26. 4. 2016 8 hodin Praha 2PKOKOMA161000 1 190 Kč

Územní plánování 26. 4. 2016 8 hodin Praha 2PKUZPLA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



Kalendář kurzů

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti v registračních 
úkonech v oblasti provozu silničních vozidel)

27. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKVUC3A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Abeceda daní II. 28. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKOADBA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Agresivní klient 28. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKOOAKA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Aplikace správního řádu v činnosti orgánu 
ochrany přírody

28. 4. 2016 6 hodin Praha 2PKSROCB161000    890 Kč
akreditovaný

kurz

Novela zákona o přestupcích 28. 4. 2016 6 hodin Brno 2BRONZPB161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Novinky v zákoníku práce 29. 4. 2016 4 hodiny Praha 2PKZPAKA161000 690 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Správní řád - procvičování ke zkoušce 
z obecné části ZOZ

29. 4. 2016 6 hodin Olomouc 2OLPRSRA161000  890 Kč
akreditovaný

kurz

květen
Ochrana dřevin a ochrana významných 
krajinných prvků

3. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKODREA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Spisová služba 5. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKSPSLB161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Orientace v problematice islámu pro úředníky 10. 5. 2016 8 hodin Olomouc 2OLOPIUC161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Základní registry veřejné správy 10. 5. 2016 6 hodin Praha 2PKZRVSB161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Jak zkvalitnit pracovní výkon (time 
management trochu jinak)

12. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKTMPVB161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Mezikulturní komunikace 12. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKOMKKA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Autorizovaná konverze dokumentů na úřadě 13. 5. 2016 4 hodiny Brno 2BRAKNUB161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

  

Veřejná správa - procvičování ke zkoušce 
z obecné části zvláštní odborné způsobilosti

13. 5. 2016 6 hodin Olomouc 2OLPRVSB161000  890 Kč
akreditovaný

kurz

Pravidla tvorby vnitřních předpisů v organizaci 17. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKPTVPA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Vytváříme efektní 3D prezentace v Prezi 17. 5. 2016 6 hodin Benešov 2BKPREZA161000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

  

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



Kalendář kurzů

Elektronické ověřovací prvky 18. 5. 2016 6 hodin Praha 2PKELOPB161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní 
část (modul zaměřený na správní činnost při 
ochraně zemědělského půdního fondu)

18. 5. 2016 6 hodin Praha 2PKVUE2A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Správní činnosti aktuálně – vodní 
hospodářství

19. 5. 2016 4 hodiny Praha 2PKSAVHA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Využívání interní komunikace ke zvyšování 
efektivity úřadu

24. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKVIKEA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Zákon o obcích v kostce 24. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKZOVKA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Zásady správné korespondence 24. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKZSKOA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Komunikační dovednosti pro úředníky 25. 5. - 26. 5. 2016 16 hodin Benešov 2BKKDPUA161000 3 130 Kč
akreditovaný

kurz

Ochrana osobních údajů ve veřejné správě 25. 5. 2016 6 hodin Praha 2PKOUVSB161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Procvičování ke zkoušce z obecné části 
zvláštní odborné způsobilosti - Správní řád

25. 5. 2016 4 hodiny Praha 2PKZKSRB161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Procvičování ke zkoušce z obecné části 
zvláštní odborné způsobilosti - Veřejná správa

25. 5. 2016 4 hodiny Praha 2PKZKVSB161000 690 Kč
akreditovaný

kurz

Manipulace a my 26. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKMANIB161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Správní řád - procvičování ke zkoušce 
z obecné části ZOZ

27. 5. 2016 6 hodin Olomouc 2OLPRSRB161000  890 Kč
akreditovaný

kurz

Speciální stavební úřad a silniční správní úřad 
ve správní praxi

30. - 31. 5. 2016 16 hodin Benešov 2BKSSSUA161000 3 130 Kč
akreditovaný

kurz

Základy etikety pro úředníky 31. 5. 2016 8 hodin Praha 2PKZEPUA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

červen
Jak správně nakládat s obecním majetkem? 2. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKNAOMA161000 890 Kč

akreditovaný
kurz

Ochrana zemědělského půdního fondu 7. 6. 2016 8 hodin Praha 2PKOZPFA161000 1 190 Kč
akreditovaný

kurz

Požární bezpečnost staveb – rodinné domy 
a rodinné rekreační objekty

8. - 9. 6. 2016 12 hodin Benešov 2BKPBSTA161000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



Kalendář kurzů

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti  
při sociálně-právní ochraně dětí)

8. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKVUA2A161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Dovednosti asistentky/sekretářky ve veřejné 
správě v kostce

9. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKDAVSA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Správní řízení v praxi - Opravné prostředky 9. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKSROPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Konkurs na ředitele školy / školského zařízení 14. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKKNRSA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Evropa a střet civilizací (z pohledu veřejné 
správy)

15. 6. - 16. 6. 2016 14 hodin Benešov 2BKESCVA161000 3 130 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Možnosti využití asertivity v praxi 15. - 16. 6. 2016 16 hodin Benešov 2BKAJVPA161000 3 130 Kč
akreditovaný

kurz

eGovernment v kostce 16. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKOEVKB161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

  

Kurz první pomoci a novinky v této oblasti 16. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKKPPNB161000 890 Kč
akreditovaný

kurz
novinka

Hospodaření školských příspěvkových 
organizací

21. 6. 2016 6 hodin Praha 2PKHSKPA161000 890 Kč
akreditovaný

kurz

Tabulky snadno, rychle a efektivně v MS EXCEL 22. - 23. 6. 2016 12 hodin Benešov 2BKEXCLB161000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

  

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



• Přihláška je ke stažení na webových stránkách Institutu: přihláška na kurz nebo 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.

Nejvhodnějším způsobem zpracování přihlášky je stažení příslušné přihlášky ve formátu pdf, její vyplnění v elektronické podobě 
a odeslání. Vytištěním přihlášky a následným skenováním je znemožněno její automatizované zpracování. 

způsoby odeslání přihlášky

v listinné podobě v elektronické podobědatovou schránkou

Institut pro veřejnou správu Praha
110 00 Praha 1, Dlážděná 6

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.

Jak přihlásit účastníka

http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_kurz_v110.pdf
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_zoz_v111.pdf
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka


Základy veřejné správy
• 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
• Obecní zřízení

autoři: Mgr. Simona Brodská, Mgr. Petr Kuš, rok vydání 2009, cena 109,- Kč

Odborné aspekty správních činností
• Finanční hospodaření územních samosprávných celků

Autor: Mgr. Helena Peterová, rok vydání 2014, cena 115,- Kč
• Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

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

autor: Mgr. Eva Zakouřilová, rok vydání 2008, cena 238,- Kč

Uvedené publikace je možné zakoupit

u paní Evy Ziglerové

•  osobně po domluvě v Institutu pro veřejnou správu Praha  
tel.: 974 863 534, mobil: 736 610 248

•  elektronické objednávky prosím zasílejte na e-mailovou adresu:
e.zig@institutpraha.cz

Nabídka skript vydaných Institutem pro veřejnou správu Praha

mailto:e.zig%40institutpraha.cz?subject=


Osobnost a společnost
• 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
• Základy společenské etikety pro úředníky

autor: PaedDr. Libor Hlaváček, Ph.D., rok vydání 2010, cena 193,- Kč

Nabídka skript vydaných Institutem pro veřejnou správu Praha



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=


•  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 libovolnou 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  (tel.: 224 228 719, 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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