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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rok 2011 se chýlí ke konci a nabízí tak příležitost 
k rekapitulaci všeho podstatného, co se během něj 
změnilo a také toho důležitého, čeho jsme v něm 
dosáhli.

V roce 2011 byl dokončen přenos nových agend, 
kterými Institut pověřil náš zřizovatel. Institut nyní 
vykonává veškerou nevrchnostenskou státní správu 
vyplývající pro Ministerstvo vnitra z právní úpravy 
související se vzděláváním ve veřejné správě. 

Současně se v uplynulých měsících rozrostlo portfo-
lio našich kurzů pro úředníky samospráv i správních 
úřadů a přizpůsobilo se jejich aktuálním potřebám. 
Nad rámec naší tradiční nabídky klasických kur-
zů jsme zorganizovali množství vzdělávacích akcí 
zaměřených na plánované legislativní změny, ale 
například také na rozvoj osobnosti úředníka veřej-
né správy. S velkým úspěchem se setkal seminář 
k novele zákona o veřejných zakázkách zaměřený 
specielně na veřejnou správu, konaný pod záštitou 
náměstka ministra vnitra Mgr. Ondřeje Veselského.

I v letošním roce jsme věnovali nemalé úsilí im-
plementaci eGovernmentu do území a v rámci pro-
jektu vzdělávání v eGovernmentu zorganizovali 
několik seminářů, které se zabývaly praktickými 
otázkami spojenými s elektronizací veřejné správy 
a související legislativou. Institut rovněž zdárně 
ukončil projekt Programu celoživotního vzdělávání 
- podprogramu Leonardo da Vinci, který se věnoval 
vzdělávání úředníků v sociálních oblastech. V ob-
lasti mezinárodní spolupráce jsme se podíleli na 
školení úředníků veřejné správy ze zemí Evropské 
unie i mimo ni. Pravidelně např. zajišťujeme studijní 
pobyty vysokých úředníků státní správy z Číny.

Před námi se otevírají nové možnosti a výzvy s leto-
počtem 2012. Budu velmi ráda, pokud i v nastupu-
jícím roce zvolíte Institut pro veřejnou správu Praha 
za svého partnera při rozvíjení svých profesních 
kvalit, vyberete si z naší stále narůstající nabídky 
kurzů a budete se k nám rádi vracet.

Hodně osobního štěstí a studijních úspěchů v novém 
roce 2012 Vám přeje
     

PhDr. Zdenka Procházková, MPA
ředitelka Institutu pro veřejnou správu Praha

Sociální reforma, která nabývá účinnosti v letech 2012 a 2013, si klade za cíl zejména zefektivnit systém 
správy veřejných prostředků určených pro sociální oblast. Dotkne se administrace a distribuce sociálních 
dávek, péče o zdravotně postižené občany, zabezpečení pomoci osobám v hmotné nouzi, oblasti zaměstna-
nosti a kontrolní činnosti při výkonu nelegální práce. Celý systém sociální ochrany by se měl zjednodušit, 
nabýt maximálně možné účelnosti poskytovaných dávek a snížit administrativní zátěž pro uživatele.

Změny zvláštních odborných  
způsobilostí úředníků v sociální oblasti

Tak rozsáhlé změny se promítnou do práce úřední-
ků veřejné správy a pochopitelně také do systému 
jejich vzdělávání. Z pohledu Institutu pro veřejnou 
správu Praha je nejvýznamnější změnou přesun vý-
platy dávek do působnosti Úřadu práce ČR. Dávky 
hmotné nouze se již nebudou vyplácet v sídlech 415 
obecních úřadů, ale v místně příslušném pracovišti 
Úřadu práce ČR. Pracovníci úřadů práce nepodlé-
hají zákonu č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
a nemají tudíž povinnost doplnit si vzdělání formou 
složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti „při 
řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dáv-
kách pro osoby se zdravotním postižením“. Pro-

to tato zvláštní odborná způsobilost s koncem roku 
2011 zanikne. 
Do naší nabídky zařazujeme také aktualizační kur-
zy, které na změny reagují. V listopadu to byl kurz 
Novela zákoníku práce, v prosinci Zákon o za-
městnanosti a jeho aktuální změny, na leden 2012 
chystáme kurz Zákon o státní sociální podpoře 
a další vzdělávací programy na téma sociální refor-
my. Realizací kurzů reagujících na aktuální potřeby 
bychom rádi pomohli úředníkům veřejné správy 
rychle se přizpůsobit novým požadavkům.
S případnými dotazy týkajícími se této problemati-
ky se prosím obracejte na PhDr. Lenku Hronovou 
(e-mail l.hro@institutpraha.cz). 
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Příprava vzniku nové zvláštní odborné 
způsobilosti ZOZ REG
„Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při správním 
rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel“
Na žádost Ministerstva dopravy vznikne nově po-
vinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro 
úředníky územních samosprávných celků, kteří 
vykonávají činnosti v oblasti vedení registru vozi-
del. Za tímto účelem připravuje Ministerstvo vnitra 
ve spolupráci s Ministerstvem dopravy novelizaci 
vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způ-
sobilosti úředníků územních samosprávných cel-
ků. Touto novelizací dojde k rozšíření stávajících 
zvláštních odborných způsobilostí o novou ZOZ, 
která se bude týkat registru vozidel. Meziresortní 
připomínkové řízení bylo ukončeno 29. 9. 2011. 
Účinnost aktualizované vyhlášky se předpokládá 
počátkem roku 2012.
Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci 
s Ministerstvem dopravy bude zajišťovat realiza-
ci přípravy k ověření zvláštní odborné způsobi-
losti nové ZOZ a následné zkoušky bezprostřed-

ně po právním zakotvení této oblasti ve vyhlášce 
č. 512/2002 Sb. – s největší pravděpodobností již 
od počátku roku 2012.
Formální vznik této správní činnosti vyplynul z dlou-
hodobých snah vlády ČR a Ministerstva dopravy 
zabránit legalizaci odcizených motorových vozidel 
prostřednictvím následné registrace. Základním ka-
menem těchto snah bylo usnesení vlády č. 542 ze dne 
14. května 2008, v rámci kterého byl schválen materi-
ál „Problematika objasňování krádeží motorových 
vozidel v České republice.“ Toto usnesení mimo jiné 
uložilo „zintenzívnit kontrolní činnost v místech, kde 
se provádí registrace vozidel, technická a evidenční 
kontrola“. Registrace vozidel je totiž často spojena 
s nedostatky, které vedou k chybným úkonům s váž-
nými následky. 
Současný stav a rizika v oblasti výkonu správní čin-
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nosti při správním rozhodování o registračních 
úkonech v oblasti provozu silničních vozidel:

nárůst žalob na základě zákona č. 82/1998 Sb., • 
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem
nekvalitní výkon registrační činnosti zvyšuje riziko • 
následné legalizace odcizeného vozidla, množí se 
i případy úvěrových či pojistných podvodů v sou-
vislosti s organizovanou trestnou činností
chybný postup při jednotlivých registračních úko-• 
nech může znamenat vysokou náhradu škody, při 
chybném postupu úředníka v této oblasti hrozí 
značná finanční újma

Pracovní náplň úředníka ÚSC, který vykonává správní 
činnosti v oblasti registru vozidel nově podléhající pro-
kázání zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní 
činnosti při správním rozhodování o registračních 
úkonech v oblasti provozu silničních vozidel:

rozhodování o registraci vozidla• 

rozhodování o změně údajů v registru vozidel • 
rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení vozi-• 
dla z centrálního registru silničních vozidel
postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo • 
odcizení osvědčení o registraci, technického průka-
zu silničního motorového vozidla nebo přípojného 
vozidla a tabulek s registrační značkou
povolování přestavby silničního vozidla, které je • 
registrováno v registru silničních vozidel

Z důvodu garance standardu kvality výkonu této 
správní činnosti, jednotného výkladu metodik a po-
kud možno co nejdůslednější prevence a zabránění 
chybnému postupu úředníků zažádalo Ministerstvo 
dopravy o možnost ověřování zvláštní odborné způ-
sobilosti zkouškou u příslušných úředníků. 
Případné dotazy týkající se ZOZ REG (správní 
rozhodování o registračních úkonech v oblasti pro-
vozu silničních vozidel) zodpoví pedagogický spe-
cialista zodpovědný za tuto oblast Bc. Václav Meli-
char (e-mail: v.mel@institutpraha.cz).
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Rozšíření Czech POINTů 
do bank
29. 11. 2011 vstupuje v účinnost zákon č. 263/2011 
Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o infor-
mačních systémech veřejné správy a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony. Podle 
tohoto zákona se mohou kontaktním místem veřejné 
správy stát i banky, které získají autorizaci od Mi-
nisterstva vnitra. 
Zaměstnanci bank obsluhující kontaktní místo bu-
dou muset složit zkoušku z konverze, jak jim ukládá 
zákon č. 300/2008 Sb., v platném znění. Zajišťová-
ním zkoušky z konverze byl Ministerstvem vnitra 
pověřen Institut pro veřejnou správu Praha. Jako 
přípravu na zkoušku nabízí Institut bankám pre-
zenční a kombinované kurzy konverze dokumentů, 
zaměřené především na praktické zvládnutí procesu 
konverze z listinné do elektronické a z elektronické 
do listinné podoby. K tomu účelu zřídil „mobilní 
učebnu“, aby mohl školení i zkoušky nabízet přímo 
u klientů.

Novinky ve vzdělávání 
vedoucích úředníků 
územních samosprávných 
celků pro rok 2012
Vzdělávání vedoucích úředníků dozná v roce 2012 
řadu změn, které reagují na jejich aktuální reálné 
vzdělávací potřeby. Zvláštní části určené této cílové 
skupině byly dosud realizovány převážně formou 
polytematických vzdělávacích modulů. Tyto progra-
my sdružovaly správní činnosti, které k sobě mají 
obsahově blízko, a proto v době jejich vzniku existo-
val předpoklad, že jsou vykonávány v rámci agendy 
jednoho oddělení či odboru.
Praxe ukázala, že realita na úřadech je pestřejší a ab-
solvování polytematických modulů s sebou nese ne-
bezpečí, že vedoucí úředník absolvuje kurz, který se 
„jeho“ agendy týká pouze částečně, a zbytek času 
získává informace o problematice, kterou vůbec ne-
vykonává. 
Od 1. pololetí 2012 budou z tohoto důvodu vzdě-
lávací moduly inovovány. Většinu vzdělávacích 
potřeb v oblasti zvláštních částí určených vedoucím 
úředníkům pokryjí jednodenní monotematické kur-
zy. Vedoucí úředník má tak možnost složit si pod-
le skutečné náplně práce svého oddělení či odboru 
a podle svých potřeb vlastní „vzdělávací mozaiku“. 
Bližší informace o vzdělávání vedoucích úředníků 
obecních a krajských úřadů Vám ráda poskytne 
a případné otázky zodpoví Mgr. Jana Haklová 
(e-mail: j.hak@institutpraha.cz).  

Nová skripta na obzoru
Institut pro veřejnou správu Praha v rámci své ediční a nakladatelské činnosti aktuálně připravuje 
pro potřeby vzdělávání zaměstnanců státní správy a územní samosprávy tyto nové publikace:

Nový katalog vzdělávacích akcí Institutu pro veřejnou 
správu Praha na 1. pololetí 2012

Mgr. Helena Peterová: Finanční hospodaření 
územních samosprávných celků
Naše nejúspěšnější skripta jsou beznadějně vypro-
daná. Proto chystáme jejich aktualizované a doplně-
né vydání. K dispozici všem zájemcům budou do 
konce března 2012, a to „v novém kabátě“: jednot-
livé kapitoly budou díky různým grafickým prvkům 
přehlednější, texty budou doplněny o grafy, schéma-
ta či tabulky, kromě výkladu jednotlivých témat zde 
čtenáři najdou také kontrolní otázky, testy a ilustrač-
ní příklady z praxe. Obsah bude rozšířen o obecné 
informace týkající se územních samosprávných cel-
ků, o aktuální změny v příslušné legislativě a o ka-
pitolu věnovanou problematice finanční kontroly ve 
veřejné správě. 
Kolektiv autorů: 333 cvičení z veřejné správy
Cílem této cvičebnice je poskytnout úředníkům 
obcí a krajů efektivní nástroj k přípravě na zkoušku 
z obecné části zvláštní odborné způsobilosti a pomoci 
jim ověřit si úroveň svých znalostí týkajících se veřej-
né správy, zejména pak územní samosprávy. Příručka 
bude obsahovat různorodé typy úloh: malé případové 
studie, práci s právními předpisy, vyhledávání chyb, 
přiřazovací cvičení, doplňovačky, testy a podobně. 
Součástí publikace bude klíč k řešení úkolů a slov-
níček základních termínů. Na přípravě této publikace 
se podílejí jednak pedagogičtí specialisté Institutu pro 
veřejnou správu Praha, kteří tak zúročují své osob-
ní lektorské zkušenosti s výukou obecné části ZOZ, 

jednak zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje s bohatou odbornou i publikační praxí. 
Skripta by měla vyjít v červnu 2012.
Mgr. Simona Vavrochová a Mgr. Petr Kuš: Lek-
torem, tutorem a autorem studijních opor
Zkušený autorský tandem (z jejich dílny jsou naše 
úspěšné tituly „Obecní zřízení“ a „Územní samo-
správné celky“) chystají tentokrát „kuchařku“ pro 
lektory působící ve veřejné správě. Zaměří se např. 
na specifika vzdělávání dospělých, na problematiku 
metod a forem výuky, na učební pomůcky, přípravu 
lektora na výuku, studijní texty a jejich tvorbu nebo 
na zpětnou vazbu ve vzdělávání. Příručka bude ho-
tova v prvním čtvrtletí roku 2012.
Informaci o tom, že příslušná příručka již byla vy-
dána, naleznete v aktualitách na našich webových 
stránkách www.institutpraha.cz. 

Rádi bychom Vás informovali, že jsme vydali nový 
katalog vzdělávacích akcí na 1. pololetí roku 2012
Katalog se drží osvědčené formy a nabízí celou 
škálu vzdělávacích akcí pro všechny cílové skupiny 
v rámci veřejné správy – úředníky samospráv, za-
městnance správních úřadů, vedoucí úředníky i vo-
lené zastupitele. V každé sekci oddělující jednotlivé 
typy kurzů jsou akce řazeny chronologicky, barev-
né piktogramy navíc prozrazují, komu je konkrétní 
kurz určen. Přehledné uspořádání informací na jed-
notlivých listech nabízí vše, co potřebujete o kurzu 
vědět před tím, než na něj přihlásíte sebe či své za-
městnance. Těm z Vás, kteří nemají čas zúčastnit se 
prezenčních kurzů, nabízíme pestrou paletu vzdělá-
vání v distanční eLearningové formě. Katalog uza-
vírá kalendář všech kurzů na celé pololetí.
Budeme rádi, když se katalog stane Vaším praktic-
kým pomocníkem a průvodcem při výběru vzdě-

lávacích aktivit a pevně věříme, že si z naší pestré 
nabídky více než stovky kurzů vyberete.
Katalog v PDF formátu ke stažení je možné na-
jít na našich webových stránkách na adrese  
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu. 

VŠIMNĚTE SI!
Označené výrazy v textu a některé obrázky obsahují 
odkaz na další informace na našich webových strán-
kách. Pokud jste v okamžiku, kdy čtete náš newslet-
ter, připojeni na internet, stačí kliknout a otevře se 
Vám příslušná stránka.

Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, www.institutpraha.cz, newsletter@institutpraha.cz
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Institut pro veřejnou správu Praha nabízí vzdělávání nejen úředníkům úřadů územních samosprávných celků, ale také zaměstnancům ve správních úřadech.

Nabídka vzdělávacích akcí Institutu pro veřejnou správu Praha 
(leden – únor 2011)
IInstitut pro veřejnou správu Praha Vám přináší komentovaný přehled kurzů připravených na leden - únor roku 2012. Z krátké anotace se dozvíte, kdy 
a kde se kurz koná a co bude jeho hlavním přínosem pro Vás. V našich učebnách v Praze a Benešově se můžete těšit na tyto vzdělávací akce:
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Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích • 
úřadů územních samosprávných celků – obec-
ná část (9.–11. 1. 2012, 25.–27. 1. 2012, Bene-
šov) – vedoucí úředník absolvováním kurzu získá 
a prohloubí si znalosti a dovednosti v oblasti říze-
ní úřadu a vedení úředníků.
Ochrana zemědělského půdního fondu • (10. 
1. 2012, Praha) – cílem je prohloubit vedoucím 
úředníkům a úředníkům územních samospráv-
ných celků znalosti v oblasti výkonu státní správy 
ochrany zemědělského půdního fondu ve vazbě 
na aktuální legislativní stav.
Zákon o odpadech a prováděcí předpisy • (17. 
1. 2012, Praha) – cílem je seznámit vedoucí úřed-
níky a úředníky územních samosprávných celků 
a vedoucí zaměstnance a zaměstnance ústřední 
státní správy, kteří pracují se zákonem o odpa-
dech a jeho prováděcími předpisy, s aktuálním 
stavem legislativy.
Korupce a protikorupční politika ve veřejné • 
správě (17. 1. 2012, Praha) – cílem vzdělávací 
akce je seznámit úředníky územních samospráv-
ných celků a zaměstnance správních úřadů s pro-
blematikou korupce a boje proti ní ve veřejné 
správě a posílit jejich schopnost identifikovat 
jednotlivé případy a nalézat vhodná protikorupč-
ní opatření.
Lobbing v EU a ČR • (19. 1. 2012, Praha) – cílem 
je seznámit vedoucí úředníky a úředníky s prak-
tickými postupy lobbingu, přiblížit jeho historic-
ký vývoj i současnou podobu a především připra-
vit zájemce na komunikaci z pozice lobbujícího 
i lobbovaného subjektu. Účastníci kurzu získají 
představu o tom, jak takový lobbista pracuje, co 
po nás chce a jak bychom s ním měli jednat.
Úrazy ve škole • (19. 1. 2012, Praha) – cílem je se-
známit účastníky s řešením agendy úrazů ve škole 
a při školních akcích a jejich odškodňováním.
Odpisování dlouhodobého majetku a dal-• 
ší účetní metody pro ÚSC (20. 1. 2012, 3. 2. 
2012, Praha) – obsahové jádro kurzu tvoří výklad 
příslušného Českého účetního standardu, včetně 
praktických cvičení. Účastníci budou mít mož-
nost konzultovat problémy z praxe se zkušenou 
lektorkou i s kolegy z jiných úřadů.
Povinnosti obcí na úseku požární ochrany • 
(23.–25. 1. 2012, Benešov) – cílem vzdělávací-
ho programu je poskytnout souhrnné informace 
o povinnostech obce, které má na úseku požární 
ochrany, tak jak je stanovuje zákon č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně a některé další předpisy.
Zákon o vodách a prováděcí předpisy • (24. 1. 
2012, Praha) – cílem je seznámit vedoucí úřed-
níky a úředníky územních samosprávných celků 
a vedoucí zaměstnance a zaměstnance ústřední 
státní správy, kteří pracují se zákonem o vodách 

a jeho prováděcími předpisy, s aktuálním stavem 
legislativy.
Elektronická spisová služba • (24. 1. 2012, Pra-
ha) – cílem kurzu je seznámit příslušné úřední-
ky s problematikou elektronické spisové služby 
v praxi úřadu, legislativním stavem v této oblasti 
a teoretickými i praktickými zkušenostmi práce 
se spisovou službou.
Komunikace s médii v krizových situacích na • 
úřadě (25. 1. 2012, Praha) – cílem praktického 
kurzu je naučit zástupce veřejné správy efektivně 
komunikovat s médii, a to i v krizových situacích, 
nenechat se novináři nečekaně překvapit a úspěš-
ně prezentovat vhodná sdělení. Vedle pohledu 
do zákulisí médií kurz seznámí účastníky se zá-
sadami vystupování ve sdělovacích prostředcích 
a naučí je správným reakcím na otázky novinářů. 
Účastníci si prakticky vyzkouší konkrétní sdělení 
pro různá média, rozhovor s novinářem před ka-
merou či mikrofonem. Osvojí si zásady a princi-
py krizové komunikace a naučí se, jak využít krizi 
ve svůj prospěch.
Veřejné zakázky pro začátečníky • (26. 1. 2012, 
Praha) – cílem je seznámit účastníky se základ-
ními zásadami zadávání veřejných zakázek 
(transparentnost, rovný přístup, nediskriminace), 
objasnit související základní pojmy (veřejná za-
kázka, veřejný dotovaný a sektorový zadavatel, 
dodavatel, předpokládaná hodnota veřejné zakáz-
ky, zadávací řízení), ozřejmit přezkumné řízení, 
poskytnout platformu pro výměnu zkušeností.
Judikáty k agendě památkové péče•  (26. 1. 2012, 
Praha) – cílem vzdělávacího programu je sezná-
mit posluchače se zajímavými judikáty z oblasti 
památkové péče, které mohou být analogické ke 
sporům řešeným v praxi účastníky kurzu. Judiká-
ty poskytují vhled do uvažování soudů v této ob-
lasti a mohou být určitým vodítkem a poučením 
v případných sporech.
Vzdělávání vedoucích úředníků územních • 
samosprávných celků - zvláštní část - modul 
zaměřený na správní činnosti při správě živ-
nostenského podnikání (30. 1. 2012, Praha) – 
cílem je seznámit vedoucí úředníky se správními 
činnostmi vykonávanými jejich podřízenými. 
Integrovaná prevence a environmentální tech-• 
niky v praxi (31. 1. 2012, Praha) – cílem kurzu 
je seznámit příslušné úředníky územních samo-
správných celků s problematikou integrované 
prevence a hlavními nástroji ochrany a tvorby ži-
votního prostředí (trendy, techniky, technologie) 
v podmínkách ÚSC.
Vybraná ustanovení správního řádu v praxi • 
živnostenských úřadů (2. 2. 2012, Praha) – kurz 
pomůže účastníkům správně aplikovat znalos-
ti správního řádu při výkonu správních činností 

v oblasti správy živnostenského podnikání, a to 
pod vedením zkušených lektorů. 
Novela zákoníku práce•  (2. 2. 2012, Praha) - 
vzdělávací program si klade za cíl seznámit po-
sluchače se změnami v zákoníku práce a s jejich 
dopadem do každodenní praxe pracovněprávních 
vztahů. 
Městský marketing•  (6. 2. 2012, Praha) – cílem 
vzdělávacího programu je zprostředkovat úřední-
kům a vedoucím úředníkům ÚSC vstup do pro-
blematiky městského marketingu. Účastníci si 
osvojí jednotlivé kroky v rámci marketingového 
procesu v komunální správě a samosprávě.
Zatřídění a odepisování majetku•  (8.–10. 2. 
2012, Benešov) – cílem je seznámit s aktuální 
právní úpravou zatřiďování majetku podle vy-
hlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky.
Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část • 
- modul zaměřený na správní činnosti ve vod-
ním hospodářství (9. 2. 2012, Praha) – cílem je 
seznámit vedoucí úředníky se správními činnost-
mi vykonávanými podřízenými úředníky v oblas-
ti vodního hospodářství.
Vzdělávání vedoucích úředníků územních • 
samosprávných celků - zvláštní část - modul 
zaměřený na správní činnosti při správě daní 
a poplatků (14. 2. 2012, Praha) – cílem je získá-
ní základního přehledu o jednotlivých správních 
činnostech stanovených prováděcím právním 
předpisem vykonávaných podřízenými úředníky.
Místní poplatky v praxi obcí•  (15.–17. 2. 2012, 
Benešov) – účastníci získají metodická doporuče-
ní pro řešení typických problémů správců míst-
ních poplatků spojených se zaváděním, vyměřo-
váním a vybíráním poplatků, prohloubí si znalosti 
daňového řádu (s ohledem na využití příslušných 
ustanovení při správě místních poplatků), budou 
mít možnost konzultovat praktické problémy se 
zkušenými lektory i s kolegy z jiných úřadů.
Novinky v legislativě pro vlastníky a provo-• 
zovatele vodovodu a kanalizace (16. 2. 2012, 
19. 4. 2012, 14. 6. 2012, Praha) Novinka – cílem 
kurzu je prohloubit znalosti vedoucích úředníků 
a úředníků územních samosprávných celků a ve-
doucích zaměstnanců a zaměstnanců ústřední 
státní správy o právech a povinnostech provozo-
vatele vodovodu a kanalizace včetně související 
legislativy a uplatnění v praxi.
Veřejné zakázky pro pokročilé•  (17. 2. 2012, 
Praha) – účastníci kurzu se seznámí s obsahem 
zadávací dokumentace, pochopí postup při oteví-
rání obálek, zjistí, jaké je složení hodnotící ko-
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Změna eLearningového 
kurzu Vstupní vzdělávání 
následné
Od 1. 1. 2012 zavádíme změnu v eLearningovém 
kurzu „Vstupní vzdělávání následné“, který je 
určen zaměstnancům správních úřadů.
Pro zvýšení komfortu studujících bude v každém 
kurzu k dispozici průvodce/tutor, který bude orga-
nizačně pomáhat studentům, informovat je o případ-
ných změnách, zodpovídat dotazy na závěrečný test. 
Dotazy k obsahu kurzu bude předávat autorům textů 
a zajišťovat předání odpovědi studujícím. Komuni-
kace bude probíhat formou vzkazů přímo v systému 
ELEV. S popsanými úpravami dojde k úpravě ceny 
na 300,- Kč za studenta. Přihlášky přijaté ještě v roce 
2011 budou zařazeny do následujících termínů VVN 
ještě za cenu platnou v roce 2011.

mise a jak probíhá její jednání, naučí se zahájit 
i ukončit zadávací řízení.
Zákon o obcích v kostce•  (20.–21. 2. 2012, Be-
nešov) – cílem programu je seznámit cílovou 
skupinu s hlavními principy zákona č. 128/ 2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, a s obsahem právní úpravy obsa-
žené v tomto zákoně. Posluchači získají základní 
informace potřebné pro jeho aplikaci a bude jim 
poskytnuta platforma pro výměnu zkušeností 
a příkladů dobré praxe. Program je určen všem, 
kteří mají potřebu získat rámcový přehled o zá-
kladních aspektech tohoto zákona.
Vzdělávání vedoucích úředníků územních sa-• 
mosprávných celků - zvláštní část - modul za-
měřený na správní činnosti při přípravě a re-
alizaci hospodářských opatření pro krizové 
stavy, při zajištění ochrany obyvatel a krizo-
vém řízení, při ochraně zdraví a života (20.–21. 
2. 2012, Benešov) – cílem je získání základního 
přehledu o jednotlivých správních činnostech sta-
novených prováděcím právním předpisem vyko-
návaných podřízenými úředníky.
Diplomatický protokol v praxi veřejné správy•  
(22.–24. 2. 2012, Benešov) – cílem vzdělávacího 
programu je seznámit úředníky a vedoucí úřední-
ky územních samosprávných celků se souborem 
informací, které prokážou jejich společenskou 
obratnost a zdatnost, a předat jim znalosti, které 
umožní v praxi uplatnit teoretické znalosti spo-
lečenského chování a vystupování jak v přímém 
osobním styku, tak i při veřejném vystoupení.
Odpovědnost v ochraně přírody a krajiny•  (23. 
2. 2012, 5. 4. 2012., 7. 6. 2012, Praha) Novin-
ka – cílem kurzu je prohloubit znalosti vedoucích 
úředníků a úředníků územních samosprávných 
celků a vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců 
ústřední státní správy o odpovědnosti na úse-
ku ochrany přírody a krajiny včetně seznámení 
s aktuální judikaturou v oblasti správního tres-

tání. Kurz je zaměřen na praktický výkon státní 
správy.
Finanční hospodaření (malých) obcí•  (27.–29. 2. 
2012, Benešov) – účastníci kurzu získají informa-
ce o připravovaných a projednávaných novelách 
příslušné legislativy (např. v oblasti rozpočtové-
ho určení daní), dále přehled novinek v oblasti 
účetnictví obcí, jeden z výukových modulů kurzu 
je zaměřen na problematiku zadluženosti obcí 
a možnosti jejího řešení, pozornost bude věno-
vána také monitoringu, kontrole a přezkoumání 
hospodaření obcí.
Vzdělávání vedoucích úředníků územních sa-• 
mosprávných celků - zvláštní část - modul za-
měřený na správní činnosti při posuzování vli-
vů na životní prostředí a integrované prevenci 
a omezování znečištění, v hospodaření s odpa-
dy a nakládání s obaly (27.–28. 2. 2012, Bene-
šov) – cílem kurzu je získání základního přehledu 
o jednotlivých správních činnostech stanovených 
prováděcím právním předpisem vykonávaných 
podřízenými úředníky.
Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní • 
část - modul zaměřený na správní činnost při 
ochraně zemědělského půdního fondu (28. 2. 
2012, Praha) – cílem je seznámit vedoucí úřední-
ky územních samosprávných celků se správními 
činnostmi vykonávanými podřízenými úředníky.

Více informací o všech našich kurzech připra-
vených na první pololetí roku 2012 je možné 
získat na našich webových stránkách na adrese  
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu.
Informace o přihláškách na kurz a dalších or-
ganizačních záležitostech Vám poskytne paní 
Miroslava Šípková na adrese m.sip@institut-
praha.cz nebo na telefonním čísle 974 863 534. 
O obsahové stránce kurzů se můžete informo-
vat u pedagogických specialistů zodpovědných 
za konkrétní kurz uvedených v anotacích na  
www.institutpraha.cz.

»pokračování ze strany 3

Na webových stránkách Institutu pro veřejnou sprá-
vu Praha je již nějakou dobu zdarma pro každého 
zájemce k dispozici několik typů pomůcek urče-
ných zejména úředníkům, kteří se chystají na 
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Připravuje 
je tým erudovaných lektorů ve spolupráci se zaměst-
nanci našeho pedagogického oddělení. Materiály 
díky tomu reagují na reálné aktuální potřeby a přá-
ní účastníků našich prezenčních kurzů věnovaných 
obecné části ZOZ, vycházejí z evaluačních výstupů 
a z osobních lektorských či examinátorských zku-
šeností tvůrců.
Aktuálně můžete na www.institutpraha.cz využít 
tyto materiály:
a) 3 cvičné testy, jejichž otázky se svou konstrukcí 

a náročností podobají těm, které se používají při 
písemné části ověření obecné části ZOZ

b) 100 opakovacích otázek k přednáškám veřejné 
správy, které mohou pomoci při opakování obsa-
hu jednotlivých ústních zkušebních otázek týka-
jících se obecných principů organizace a činnosti 
veřejné správy a územních samosprávných celků

c) stručný průvodce přednáškou „Veřejná sprá-
va“, který zachycuje stěžejní body výuky přísluš-
né problematiky

d) krajské referendum (základní principy) posky-
tující informace o zákonu, který nabyl účinnosti 
na začátku letošního roku

e) elektronická knihovnička „Aplikace správního 
řádu“, která nyní obsahuje studijní texty zamě-
řené na správní činnosti ve školství, v silničním 
a odpadovém hospodářství a při správě živnos-
tenského podnikání

V průběhu prosince se zaměříme na aktualizaci 
a další rozšíření příslušné sekce našich webových 
stránek. Co konkrétně chystáme?

Stávající polytematické 1. cvičné testy budou na-
hrazeny zcela novými. Ve srovnání se současnou 
podobou se jednotlivé testy obsahově zaměří na 
jednu ze tří oblastí obecné části ZOZ: 1) veřejnou 
správu, 2) územní samosprávné celky, 3) správní 
řád. Celkový počet testových otázek, které budou 
nově na našem webu k dispozici, se nezmění – 
bude jich opět 90.
Objeví se další přírůstky do naší elektronické 2. 
knihovničky „Aplikace správního řádu“. Jedná se 
o studijní materiály mapující způsoby aplika-
ce správního řádu v různých odvětvích veřej-
né správy. Zaměřujeme se na ty správní činnosti, 
pro jejichž výkon na úřadech obcí a krajů je vyža-
dováno prokázání zvláštní odborné způsobilosti 
zkouškou. 
Úplnou novinkou pak bude průběžně doplňovaný 3. 
přehled novinek v legislativě týkající se obecné 
části ZOZ. Tento materiál bude upozorňovat na 
ty změny zákonů a vyhlášek, které mají vliv na 
obsah jednotlivých zkušebních otázek z obecné 
části ZOZ.   

Zmíněné materiály budeme postupně zveřejňovat 
od ledna 2012. Studijní pomůcky i nadále naleznete 
na adrese http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/
studijni-pomucky-pro-obecnou-cast-ZOZ.
Uvítáme také Vaše náměty a připomínky týkající 
se studijních pomůcek, které nabízíme prostřednic-
tvím webu. Zasílat je můžete Mgr. Petru Kušovi na 
adresu p.kus@institutpraha.cz. 

Studijní pomůcky pro přípravu na obecnou část zkoušky ZOZ
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Zástupci Institutu pro veřejnou správu Praha se zú-
častnili pracovního setkání s garanty zvláštních od-
borných způsobilostí, organizované odborem veřejné 
správy (OVeS) Ministerstva vnitra dne 8. 11. 2011. 
Hlavním tématem bylo uznávání rovnocennosti vzdě-
lání úředníků podle § 33 a § 34 zákona č. 312/2002 
Sb. a aktualizace vyhlášky č. 511/2002 Sb.
Institut na žádost odboru veřejné správy zpracoval 
rozsáhlou analýzu vydaných rozhodnutí o uznání 
rovnocennosti vzdělání za roky 2009 a 2010. S vý-
sledky analýzy účastníky seznámil ředitel OVeS 
PhDr. Robert Ledvinka. Významnou skutečností, 
která z analýzy vyplynula, je fakt, že ve sledovaném 
období mnoho nových úředníků neskládalo zkouš-
ku odborné způsobilosti, protože jim bylo vydáno 
ministerstvem vnitra rozhodnutí o uznání rovno-
cennosti vzdělání. Na zvyšující se počet uznaných 
rovnocenností vzdělání odborní garanti dlouhodobě 
upozorňují, a to především v souvislosti s nekompa-

tibilitou obsahů vysokoškolských studijních progra-
mů, resp. oborů a jednotlivých správních činností, 
které úředníci v praxi vykonávají.
Závěrem svého vystoupení formuloval ředitel Led-
vinka úkoly v této oblasti pro další období:

Urychleně začít práce na novelizaci vyhlášky 1. 
č. 511/2002 Sb., o uznávání rovnocennosti vzdě-
lání úředníků územně samosprávných celků,
Zapojit do procesu posuzování rovnocennosti 2. 
vzdělání odborné garanty jednotlivých ZOZ,
Proces uznávání rovnocenností upravit tak, aby 3. 
byl maximálně transparentní

Po diskuzi, ve které byl navrhovaný postup všemi 
vystupujícími podpořen, byl dohodnut plán činnosti 
pro další období. Tvorba metodiky a návrh textu ak-
tualizované vyhlášky č. 511/2002 Sb. bude předmě-
tem další schůzky v polovině ledna 2012. Pro toho 
jednání Institut zpracoval řadu pracovních materiálů 
a předal OVeS a garantům.

Pracovní setkání s garanty ZOZ

	Paní	 doktorko,	 působila	 jste	 dlouhá	 léta	•	
v	 ústředním	 správním	 úřadu	 a	 poté	 zase	 jako	
zastupitelka	malé	obce.	Daří	se	Vám	zúročovat	
Vaše	 zkušenosti	 s	 veřejnou	 správou	 z	 makro-	
i	mikropohledu	ve	výuce	úředníků?	

Moje dlouholetá praxe v ústředním správním úřadu 
ovlivnila moji profesní dráhu zcela zásadně. Praco-
vala jsem v odboru legislativy Ministerstva vnitra 
a toto pracovní zařazení byla veliká škola života. Na 
tuto pozici jsem nastupovala v době, kdy v uvede-
ném odboru pracovala řada zkušených kolegů, od 
kterých jsem se toho hodně naučila. Opravdu fun-
dovaným legislativcem se totiž člověk stává až po 
nejméně třech, lépe pěti letech. Podílela jsem se na 
tvorbě mnoha zákonů i prováděcích předpisů a kro-
mě toho jsem za Ministerstvo vnitra zpracovávala 
připomínky k návrhům právních předpisů jiných 
ústředních správních úřadů. Naprosto neocenitelnou 
zkušeností, kterou jsem prošla, byla zásadní změna 
právních předpisů po 1. 1. 1990. Tvořit a být od 
začátku u zrodu nové legislativy bych přála všem 
mým nástupcům. Časově to bylo hodně náročné, ale 
nás to úžasně bavilo. Kromě toho jsem poznala vel-
ké množství báječných kolegyň a kolegů. S řadou 
z nich se stále stýkám.
Praxe v samosprávě, to je úplně jiný svět. I toto ale 
byla dobrá škola života. V samosprávě jsem každý den 
řešila praktické věci od zrození až po poslední odchod 
člověka. Navíc za řadu řešení nese funkcionář přímou 
zodpovědnost. Pomáhalo mi, že jsem si z legislativy 
do samosprávy přinesla vlastnosti jako přesnost, zku-
šenost a trpělivost. Navíc umím dobře porozumět tex-
tu zákonů, a to i těch, které jsou z jiné oblasti práva, 
než byla moje profese. Pochopitelně se všechny tyto 
zkušenosti snažím zúročit v lektorské činnosti, která 
mne stále  velmi oslovuje a naplňuje. Mám výhodu, 
že mohu uvádět hodně příkladů z praxe.  
Zaznamenala	jste	za	dobu	svého	působení	lektor-•	
ky	a	zkušební	komisařky	nějaké	změny	v	úrovni	
znalostí	a	schopností	českých	úředníků?	V	čem	
se	podle	Vás	liší	současná	generace	úředníků	od	
svých	předchůdců?

Určitě, pokud jde o znalosti úředníků, pozoruji 
jejich odpovědný přístup ke studiu, což se pocho-
pitelně projevuje v hlubších znalostech dané pro-
blematiky. Domnívám se, že k tomu přispívá také 
nabídka různých forem studia a odborná zdatnost 
lektorů, kteří jsou pro tuto náročnou činnost pečli-
vě vybráni. Současná generace úředníků si asi více 
váží pozice, kterou zastávají, a nepochybně si větši-
na z nich uvědomuje, že veřejná správa je skutečně 
službou veřejnosti. Ti, co smýšlejí jinak, obvykle 
odcházejí. 
Změnila	byste	Vy	sama	něco	na	stávajícím	pojetí	•	
zkoušky	z	obecné	části	ZOZ?

Ve stávající výuce obecné části bych změny ne-
prováděla. Dala bych ke zvážení, zda účetní obcí 
(zkouška ZOZ), by namísto znalosti ze správního 
řádu neměly prokazovat znalosti z jiné problemati-
ky, např. z daňového řádu. Je všeobecně známo, že 
správní řád nepoužívají.
Dovolte	 osobnější	 otázku	na	 závěr:	 Jak	 trávíte	•	
adventní	 a	 vánoční	 čas?	 Máte	 nějaké	 osobní	
zvyky	a	tradice,	bez	nichž	si	toto	období	neumíte	
představit?

Adventní čas trávím návštěvou koncertů a dalších 
kulturních programů, které jsou v tomto čase jedi-
nečné. Pochopitelně se v naší rodině peče kolem de-
seti druhů domácího cukroví. Vánoční čas prožívám 
s rodinou na venkově. K atmosféře vánoc patří také 
tradičně návštěva půlnoční bohoslužby na Štědrý 
den. O vánočních svátcích  navštěvujeme jeden dět-
ský domov, kde naše rodina pomáhá.  
Děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	mnoho	úspě-•	
chů	při	lektorské	práci.

Přeji velké úřednické rodině k vánočním svátkům, 
aby se vrchovatě naplnil duchovní odkaz - pokoj li-
dem dobré vůle. 

S JUDr. Svatavou Vronskou se můžete setkat na na-
šich kurzech:
Orgány obce, jejich působnost, pravomoci a vzájem-
né vazby (NOVINKA, na jejíž přípravě se Dr. Vron-
ská významnou měrou  podílí)  11.-12. 4. 2012

JUDr. Svatava Vronská
bývalá zaměstnankyně odboru legislativy Ministerstva vnitra, specialistka 
na správní právo a spoluautorka zákona o přestupcích i všech jeho vý-
znamných novel; po dvě volební období byla starostkou obce Kostelní Lho-
ta na Nymbursku; v Institutu pro veřejnou správu Praha působí dlouhá 
léta jako lektorka správního řádu a zkušební komisařka pro obecnou část 
zvláštní odborné způsobilosti, je spoluautorkou případových studií k pro-
cvičení správního řádu v rámci kurzů přípravy na obecnou část zkoušky 
ZOZ

PŘEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORYCo doložit k žádosti 
o uznání rovnocennosti 
vzdělání?
Pokud máte pocit, že vzdělání, které jste absolvo-
vali, je rovnocenné požadavkům kladeným na ně-
který z druhů prohlubování kvalifikace úředníků 
územních samosprávných celků, ověřte si nejdříve, 
zda je Vámi absolvovaný obor uveden ve vyhlášce 
č. 511/2002 Sb. Pokud je v této vyhlášce pro přísluš-
nou kvalifikaci uveden zcela totožný kód, studijní 
program a obor, pak o uznání rovnocennosti nežá-
dejte, protože ji „máte uznanou ze zákona“.
Pokud svůj studijní program a obor ve vyhlášce 
č. 511/2002 Sb. nenajdete, můžete požádat Mi-
nisterstvo vnitra o uznání rovnocennosti vzdělání 
v individuálním řízení. V tomto případě musíte pro-
kázat, že obsah Vámi absolvovaného studia zahrno-
val studium právních předpisů a odborných témat, 
jejichž znalost a schopnost aplikace je vyžadována 
u příslušné části zkoušky ZOZ nebo které jsou ob-
sahem jiné kvalifikace (vstupního vzdělávání nebo 
vzdělávání vedoucích úředníků), a to také v potřeb-
ném rozsahu (časové dotaci). 

Obsah a rozsah je třeba doložit např. formou syla-
bů (charakteristik, anotací) vybraných vzdělávacích 
předmětů (včetně seznamu probraných právních 
předpisů a uvedení rozsahu vyučovacích hodin), 
které vystavuje a potvrzuje příslušná škola. Doku-
menty, které žadatel přikládá k žádosti, musí být 
úředně ověřeny (nestačí tedy např. podpis persona-
listky úřadu, dokument musí mít klasickou ověřova-
cí doložku). Pro prokázání obsahu a rozsahu studia 
proto nestačí poslat kopii diplomu, dodatku k di-
plomu nebo indexu. Tyto materiály uvádějí pouze 
názvy předmětů, z nichž nelze posoudit jejich obsah 
a rozsah.
Při změně jména, např. pokud se žadatelka provdala 
a diplom byl vystaven na její jméno za svobodna, 
je třeba tuto skutečnost uvést do žádosti nebo jinak 
doložit (ověřenou kopií oddacího listu).
Je třeba ještě zdůraznit, že „břímě důkazu rovno-
cennosti“ je na žadateli. Žadatel musí rovnocen-
nost prokázat v plném obsahu a rozsahu platných 
právních předpisů příslušné ZOZ (nebo jiné kva-
lifikace). Pouze částečné prokázání nebo již neplat-
né předpisy není možné uznávat. Seznam platných 
právních předpisů pro jednotlivé ZOZ naleznete na 
adrese http://www.institutpraha.cz/zoz-obecna-
cast pro obecnou část ZOZ a na adrese www.in-
stitutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast pro 30 zvláštních 
částí ZOZ.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/zoz-obecna-cast pro obecnou <010D>�st ZOZ
http://www.institutpraha.cz/zoz-obecna-cast pro obecnou <010D>�st ZOZ
www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast
www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast
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Seminář „Novela 
zákona o veřejných 
zakázkách“
V pondělí 21. listopadu 2011 v 10:00 hod. se v kon-
gresovém sále pražského hotelu Olšanka sešlo 174 
zájemců o novinky v legislativě týkající se zadává-
ní veřejných zakázek. Seminář věnovaný tzv. „velké 
novele“ zákona č. 137/2006 Sb. připravil a zorga-
nizoval tým zaměstnanců Institutu pro veřejnou 
správu Praha pod záštitou náměstka ministra vni-
tra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví 
Mgr. Ondřeje Veselského. Ten také pětihodinový 
proud aktuálních informací zahájil krátkým úvod-
ním slovem.
Přehled hlavních změn, které „velká novela“ přináší, 
ve svém referátu podal Mgr. Jan Sixta, náměstek 
ministra pro místní rozvoj pro veřejné investování 
a legislativu. Podrobnějšími informacemi o jednotli-
vých změnách na něj navázal JUDr. Mgr. Vlastimil 
Fidler, vedoucí oddělení právního rámce veřejných 
zakázek Ministerstva pro místní rozvoj. Z pohledu 
právní praxe se na význam novely zákona o veřejných 
zakázkách podíval JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D., 
partner WEINHOLD LEGAL, člen Expertní skupiny 
ministra pro místní rozvoj a předseda expertní sku-
piny Platformy pro transparentní veřejné zakázky. 
Zejména problematice dohledu nad zadáváním ve-
řejných zakázek se věnoval Mgr. Pavel Herman, 
poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže pro oblast veřejných zakázek. V závěru pak 
JUDr. Robert Krč, Ph.D., který působí v akademic-
ké sféře, sumarizoval stěžejní informace o aktuální 
judikatuře v oblasti veřejných zakázek.
V průběhu semináře účastníci získali odpovědi na 
celou řadu otázek. Akce tak přispěla k pochopení 
klíčových změn, které (pravděpodobně) budou účin-
né od 1. dubna 2012. Změn, které snad výrazně mi-
nimalizují nedostatky zjištěné při dosavadní aplikaci 
zákona č. 137/2006 Sb. a které přispějí k omezení 
korupčních rizik a ke zvýšení transparentnosti v ob-
lasti zadávání veřejných zakázek.

INZERCE

Série seminářů navazuje na závěry konference eSvět: 
Quo vadis elektronizace veřejné správy, pořádané 
v říjnu 2009 a je určena územním samosprávným 
celkům, zejména starostům a ostatním členům za-
stupitelstev, organizačním složkám, příspěvkovým 
organizacím, manažerům a školitelům eGON center 
a dalším zájemcům ze státní a veřejné správy.
Téma základních registrů veřejné správy zazname-
nalo mezi zaměstnanci úřadů a institucí takový zá-
jem, že bylo zapotřebí zorganizovat dva termíny se-
minářů se stejným programem, aby všichni zájemci 
dostali příležitost se vzdělávací akce zúčastnit. 
Program zahájil ředitel odboru veřejné správy MV ČR 

PhDr. Robert Ledvinka, který posluchačům nastínil, 
co to vůbec základní registry jsou, jak fungují a jaké 
změny přinesou občanům i úředníkům. Ve zbývají-
cí části dopoledního bloku vysvětlil hlavní architekt 
eGovernmentu ČR Ing. Ondřej Felix, CSc. smysl zá-
kladních registrů, jejich účel a architekturu. Závěreč-
nou prezentaci přednesla vedoucí odboru koncepce, 
rozvoje a správních činností Správy základních regis-
trů RNDr. Renata Novotná. V ní představila principy 
fungování informačního systému základních registrů, 
který 28. 11. 2011 zahajuje svůj pilotní provoz.
Obou seminářů se zúčastnilo 162 posluchačů z ob-
lasti veřejné správy z celé České republiky.

projekt „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/38.00001“

Semináře k základním registrům veřejné správy
Dvojice v letošním roce posledních seminářů pořádaných 25. 10. a 29. 11. 2011 v rámci projektu 
OPLZZ „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti 
zavádění eGovernmentu do veřejné správy“ byla již tradičně spolupořádána Ministerstvem vnitra ČR 
a Institutem pro veřejnou správu Praha. Pro velký zájem o téma základních registrů veřejné správy 
se oba semináře věnovaly právě jim.

http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/studijni-pomucky-pro-obecnou-cast-ZOZ
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.codexis.cz
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Základní registry veřejné správy, projekt RÚIAN startuje II.

Projekt RÚIAN (registr územní identifikace, ad-
res a nemovitostí) je součástí budované soustavy 
informačních systémů základních registrů veřejné 
správy. V minulém čísle tohoto Newsletteru jsme 
čtenáře stručně seznámili s celou připravovanou 
soustavou základních registrů, která bude spuštěna 
podle platného zákona k 1. červenci 2012. Zmínili 
jsme se o zahájení ostrého provozu informačního 
systému ISÚI (informační systém územní identifi-
kace) k datu 29. srpna 2011. Minulý článek končil 
pozváním na druhou vlnu seznamovacích seminá-
řů k projektu RÚIAN, které jsme pořádali v úzké 
součinnosti s jednotlivými krajskými úřady celé 
září a počátkem října tohoto roku. Seznamovacích 
seminářů druhé vlny bylo v celé ČR téměř 30 a na-
vštívilo je přes 3000 budoucích uživatelů systému 
ISÚI z měst a z obcí (v první vlně seznamovacích 
seminářů v červnu a počátkem července to bylo 23 
seminářů, které navštívilo cca 2 300 účastníků).

Od data 29. srpna 2011 jsou obce a stavební úřady 
povinny na základě nařízení vlády č. 161/2011 Sb. 
(o stanovení harmonogramu a technického způsobu 
provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o zá-
kladních registrech), v systému ISÚI pracovat a úda-
je o územní identifikaci (tedy zejména o adrese) do 
systému doplňovat. A to zpětně od data 1. července 
2011 (protože migrace základních dat ze zákonem 
stanovených zdrojů byla do RÚIAN provedena 
k datu 30. června 2011). Všem obcím v ČR (6 251) 
byla tato informace odeslána oficiálně do datových 
schránek.
Než se pustíme do dalšího výkladu, je potřeba si 
říci, která data v systému RÚIAN vedeme a z jakých 
zdrojů jsme získali data základní:

hranice pozemků a hranice již existujících sta-• 
vebních objektů, identifikační údaje, lokalizační 
údaje již existujících stavebních objektů, výměry, 
BPEJ, ochrany pozemků a již existujících staveb-

ních objektů jsme získali migrací dat z ISKN.
základní sadu dat jsme získali migrací dat z UIR-• 
ADR MPSV (tato data ale již nadále editují obce 
a stavební úřady v ISÚI a přímá editace UIR-A-
DR byla k 30. 6. 2011 zastavena).
základní sídelní jednotky jsme získali migrací dat • 
z ČSÚ.
údaje o vlajkách a erbech územních samospráv • 
jsme získali migrací dat z PSP.
údaje o PSČ poskytne ČÚZK Česká pošta ze zá-• 
kona.

Jedná se tedy o data o území. Údaje o části obce, 
ulici, novém či změněném stavebním objektu a jeho 
technicko-ekonomických atributech, čísla popisná, 
evidenční a orientační, adresy, lokalizační údaje no-
vých objektů a bodů budou v registru RÚIAN po-
mocí ISÚI udržovat obce a stavební úřady.
V tuto chvíli nejdůležitější součástí projektu RÚIAN 
je tzv. editační agendový informační systém ISÚI. 

INZERCE

Projekt „Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK„ je spolufinancován z pro-
středků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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Na obrázku níže je grafické rozhraní, se kterým pra-
cuje editor dat v ISÚI nad státním mapovým dílem 
nebo nad digitální mapou veřejné správy (viz. obr.):
Nabízí se otázka, jak se s tím ISÚI uživatelé naučí 
pracovat, to přeci není nic jednoduchého, jako na-
příklad formulář CzechPOINT. V rámci projektu 
RÚIAN probíhají nejen obecné seznamovací semi-
náře s celou soustavou základních registrů, ale také 
detailní školení u počítače přímo pro práci s aplikací 
ISÚI. Tato školení již neprobíhají pouze v Praze, 
jako tomu bylo od července do září, ale ve spolu-
práci s krajskými úřady a s krajskými katastrálními 
pracovišti se daří postupně síť míst školení rozšiřo-
vat a realizovat školení přímo v území. Tato školení 
probíhají v určených počítačových učebnách pro 
skupinky cca 10 uživatelů a účastníci půldenního 
školení jsou podrobně proškoleni k potřebným ope-
racím se systémem.
V koordinaci ČÚZK a Institutu pro veřejnou sprá-
vu MV probíhají školení uživatelů ISUI také v tzv. 
eGON centrech, v rámci vzdělávacího projektu 
ELEV.
Veškeré potřebné informace k projektu RÚIAN je 
možno získat na www.ruian.cz, kde jsou i informace 
pro samostudium uživatelů a eLearningový kurz.
Jistě neuškodí trochu statistiky, jak probíhá postup-
né připojování obcí k systému ISÚI:

Celkem obcí s minimálně jedním uživatelem • 
s platnými přístupovými právy: 3 095
Celkem uživatelů s platnými přístupovými právy: • 
6 954
Celkem unikátních přístupů na školícím prostředí • 
od 1. 6. 2011: 3 607
Celkem obcí zapojených do školícího prostředí: • 
2 023
Celkem unikátních přístupů na produkční prostře-• 
dí od 29. 8. 2011: 2 644
Celkem obcí zapojených produkční prostředí: • 
1 648
Celkem bylo na produkčním prostředí založeno • 
již 5438 návrhů změn (NZ). Z toho stavební úřa-
dy 4426, zbytek obce.

Projekt RÚIAN nyní vstoupil do další významné 
etapy, kterou je prvotní čištění základních dat, která 
byla do systému migrována k datu 30. června tohoto 
roku ze zákonem stanovených zdrojů. Tato etapa se 
neobejde bez velmi úzké spolupráce s obcemi, kde 
adresy vznikají (obec přiděluje číslo popisné, evi-
denční a případně orientační, obec pojmenovává uli-
ce a veřejná prostranství, pokud má systém pojme-
nování ulic zaveden) a se stavebními úřady, které 

stavební objekty do systému ISÚI v naprosté většině 
případů zadávají. U objektů určených k bydlení jde 
prakticky výlučně o povinnost zápisu pro stavební 
úřad, nikoli pro obec.
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) ve 
spolupráci s ministerstvem vnitra (MV) vygenero-
val tzv. rozdílové soubory, tedy porovnání, kde se 
liší adresa dlouhodobě vedená v informačním sys-
tému evidence obyvatel MV (ISEO) a adresa nyní 
nově evidovaná v informačním systému územní 
identifikace ČÚZK (ISÚI). Rozdílové soubory ob-
sahují cca 90 tisíc zjištěných rozdílů (v ČR jsou cel-
kem cca 4 miliony adres), které budou muset dotče-
né obce s příslušnými stavebními úřady odstranit. 
Rozdílové soubory byly v pátek 11. listopadu roze-
slány cestou krajských úřadů na obce s rozšířenou 
působností. Současně s rozdílovými soubory byla 
rozeslána i metodika, podle které je třeba postupo-
vat při odstraňování nesouladů. Již v prvních dnech 
po rozeslání metodiky a rozdílových souborů se 
vyrojilo z obcí a měst několik dotazů, které nejsou 
oficiálním metodickým postupem řešeny. Metodika 
a doplňující odpovědi k čištění dat jsou k dispozici 
na www.ruian.cz.
Nyní si pojďme popsat nejzávažnější situace, které 
mohou při čištění adres nastat. Jedná se zejména 
o situaci, kdy adresa, vedená v evidenci obyvatel 
MV, v systému územní identifikace na ČÚZK není 
vedena. V takovém případě obec vyzve stavební 
úřad, aby situaci prošetřil. Mohou nastat v zása-
dě následující situace, které lze přehledně zobrazit 
v obrázku (viz. schéma).
Ze schématu je zřejmé, že skutečně dopady na ob-
čany mohou být při nesprávně vedené adrese zcela 
fatální. Zejména, pokud je adresa trvalého pobytu 
nebo adresa v platném dokladu totožnosti vedena 
ke stavebnímu objektu, který ve skutečnosti ne-
existuje. A není podstatné, zda neexistoval nikdy 
(jsou takové případy, kdy jsou zavedeny do systé-
mu evidence obyvatel MV nikdy neexistující ad-
resy), nebo byl již zbourán. Nikoho jistě nepotěší, 
že by měl mít problém s adresou trvalého pobytu, 
s adresou pro doručování, že by měl mít neplatný 
občanský průkaz (případná výměna OP z důvodu 
špatných údajů bude v tomto případě občanovi pro-
vedena zdarma).
Proto je mimořádně důležité, aby obce, u kterých 
jsou v rozdílových souborech evidovány rozdíly 
v zápisu adresy u objektů určených k bydlení, 
přistoupily k nápravě údajů v těchto adresách 
velmi zodpovědně.

Závěrem zdůrazňuji, že je mimořádně důležité do-
sáhnout maximálního možného souladu v zápisech 
adres jak v systému RÚIAN/ISÚI na ČÚZK, tak 
v systému ISEO na MV. Pokud nedojde k odstraně-
ní nesouladů nyní, v době pilotního provozu, kdy je 
na nápravu poměrně dosti času, nastanou problémy 
po 1. 7. 2012 (datum, od kterého budou ze zákona 
data v systému RÚIAN/ISÚI referenční, tedy závaz-
ná pro celou veřejnou správu). A zcela jistě občané 
nebudou mít rádi svou radnici, pokud zjistí, že jejich 
obecní úřad čištění adres pro systém základních re-
gistrů podcenil.

Závěr
Pokud se projekt základních registrů veřejné sprá-
vy a tím i projekt RÚIAN podaří zrealizovat, bude 
to mít v poměrně krátké době množství pozitivních 
dopadů na veřejnou správu a na její služby klientům, 
zejména obyvatelům a podnikatelům.

Správná a aktuální data budou k dispozici pro ce-• 
lou veřejnou správu - údaje o adresách v jiných 
informačních systémech (ROB, ROS) nebudou 
vedeny a údaje o adrese budou odkazovány do 
RÚIAN. Referenční adresa v RÚIAN bude zá-
vazná pro celou veřejnou správu a údaj o adrese 
bude aktualizován na každé obci, tedy přímo tam, 
kde vzniká.
Bude jednotná presentace adresy pro doručová-• 
ní - jednoduchá třířádková adresa, generovaná 
z RÚIAN, bude sloužit jako adresa pro doručo-
vání v celé ČR.
Nebude již možnost existence konkrétní doručo-• 
vací adresy bez existence příslušného reálného 
stavebního objektu v území.
Data budou dostupná pro celou veřejnost•  - data 
z RÚIAN budou bez jakýchkoli omezení dostup-
ná celé veřejnosti přes internet.
Dojde k usnadnění práce správních úřadů – data • 
z RÚIAN bude možné přebírat a bude omezeno 
jejich duplicitní zadávání (např. na stavebních 
úřadech ubudou přehledy o stavebních objektech 
pro ČSÚ).

Jestliže konkrétní obec nebo stavební úřad v ISÚI 
ještě nepracuje, nebojte, zvládnete to stejně jedno-
duše, jako všichni ostatní, kteří již v ISÚI pracují. 
Ale s ohledem na probíhající čištění dat již je nej-
vyšší čas. Nebojte (nebojme) se RÚIAN.

INZERCE

Chcete se s námi podělit o své 
zkušenosti s tématy, o kterých píšeme?

Máte nějaké náměty či připomínky 
k obsahu Newsletteru?

Měníte svou e-mailovou adresu?
Nechcete Newsletter odebírat nebo si 

naopak přejete přihlásit k odběru další 
kolegy?

PIŠTE NA ADRESU 
newsletter@institutpraha.cz
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