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OBECNÍ ZŘÍZENÍ  
 

Hlavním cílem publikace je pomoci úředníkům 
územních samosprávných celků při přípravě na 
obecnou část zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti. Jejím obsahem je komplexní 
úprava obecního zřízení. Autoři se pokusili 
přehledným a srozumitelným způsobem 
přiblížit podstatné části zákona č. 128/2000 Sb. 
a některých „příbuzných“ právních předpisů. 
Kromě výkladu jednotlivých témat obsahuje 
tato příručka ilustrační příklady z praxe, odkazy 
na související zákony a vyhlášky, seznam 
nejdůležitějších pojmů k zapamatování, 
kontrolní otázky, cvičné testy ke všem 
kapitolám a několik úkolů, které aplikují 
vybraná témata na reálné situace. Pro 
zpřehlednění autoři použili sadu piktogramů, 
které čtenářům usnadňují orientaci v textu. Ten 
odpovídá právnímu stavu k 30. září 2008. 
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Praxi v oblasti vzdělávání dospělých získala na Střední policejní škole Ministerstva vnitra ČR, 
kde působila jako učitelka policejní psychologie a deontologie. Od roku 2001 pracuje  
v Institutu pro místní správu Praha, v současné době na pozici náměstkyně ředitelky pro 
pedagogiku. Několik let aktivně působí jako lektorka, tutorka a zkušební komisařka v oblasti 
obecné části zvláštní odborné způsobilosti. V Institutu  se podílela zejména na tvorbě 
databázového programu EZOP, stála v čele pracovní skupiny pro implementaci 
eLearningového vzdělávání, spolupodílela se na přípravě systému vzdělávání 
v eGovernmentu a na  řadě dalších projektů. 
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materiálů a zkušební komisař). S Ministerstvem financí ČR spolupracuje při zajišťování 
vzdělávání úředníků v oblasti správy daní a poplatků a finančního hospodaření územních 
samosprávných celků. Podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů 
ve veřejné správě“. Je spoluautorem několika eLearningových kurzů určených pro 
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sboru Institutu pro místní správu Praha.   
 


