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Aktuální informace 
o správní činnosti 
při správním 
rozhodování 
o registračních 
úkonech v oblasti 
provozu silničních 
vozidel
Dnem 1. 3. 2012 nabývá účinnosti vyhláška Minis-
terstva vnitra č. 44/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů.
Na základě výše zmíněné vyhlášky vzniká k tomuto 
datu nově povinnost příslušných úředníků prokázat 
zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní 
činnosti „při správním rozhodování o registrač-
ních úkonech v oblasti provozu silničních vozi-
del“ (ZOZ REG). 
Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhláš-
ky vykonávají správní činnost při správním rozho-
dování o registračních úkonech v oblasti provozu 
silničních vozidel, prokáží tuto zvláštní odbornou 
způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
vyhlášky.
Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci 
s Ministerstvem dopravy zajišťuje realizaci pří-
pravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti 
nové ZOZ a následné zkoušky.
V případě dotazů ohledně nové zvláštní odborné 
způsobilosti můžete kontaktovat pedagogického spe-
cialistu Bc. Václava Melichara – tel. 224 241 283, 
e-mail: v.mel@institutpraha.cz, dotazy ohledně při-
hlášení na přípravu či zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti můžete kontaktovat paní Zinu Holubovou – 
tel. 974 863 520, e-mail: z.hol@institutpraha.cz.

„Diplomacie je nejen řemeslem, je také posláním. Nenáleží jen kariérním diplomatům.  
Kvalitního diplomata si žádá každý úřad, každý podnik, každá organizace.“ 

Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie
Nejste si jisti, jak správně vystupovat při důležitém jednání nebo společenské události? 

Jak se při reprezentaci Vašeho úřadu či firmy chovat a vypadat bezchybně? 
Zahrnuje Vaše práce organizaci společenských událostí či přijímání důležitých delegací? 

V našem kurzu se dozvíte, jak to vše úspěšně zvládnout.
Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Diplomatickou akademií

Vám exkluzivně a za velmi příznivou cenu nabízí 
jednodenní seminář 

Diplomatický protokol  
a společenská etiketa

Přednášející: Cyril Svoboda – ředitel Diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničních věcí
 František Rob – bývalý ředitel odboru protokolu Úřadu vlády a Ministerstva obrany
 Jana Šikulová – specialistka na protokol a etiketu při stálé misi ČR v Bruselu
Termín konání kurzu:  úterý 27. března 2012
Cena kurzu:  2.890 Kč (konečná cena, zahrnuje kurzovné, studijní materiály a certifikát)
Doba trvání semináře: 9.oo–18.oo hod. 
Místo konání:  Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově, Ke Stadionu 

1918.
Občerstvení: V místě konání kurzu je možné zakoupit oběd za 110 Kč či využít standardní nabídky 

bufetu.
Rámcový obsah kurzu:

Základní pravidla etikety� 
Akce protokolárního charakteru, jejich příprava a průběh� 
Společenská pravidla pro úpravu zevnějšku� 
Zdvořilost, zdravení, představování� 
Oslovování a společenská konverzace� 
Stolování, prostírání, přípitek� 
Organizace přijetí nebo pracovního jednání� 
Příprava návštěvy ze zahraničí� 
Organizace společenských podniků� 
Praktická cvičení v reálných situacích� 

Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie

POZOR! Na kurz je možné se přihlásit pouze do 20. března 2012!
Přihlášky prosím posílejte Janě Francové na adresu j.fra@institutpraha.cz, tel.: 974 863 524.
Více informací o obsahu kurzu poskytne Jan Brodský, j.bro@institutpraha.cz, tel.: 734 316 375.
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Setkáváte se při své práci se sluchově postiženými lidmi?
Nevíte, jak jednat s neslyšícím klientem Vašeho úřadu?

Chcete, aby byl Váš úřad opravdu otevřený všem a jeho úředníci dokázali 
poskytnout kvalitní služby i klientům z řad členů menšinové komunity?

Institut pro veřejnou správu Praha 
ve spolupráci s Institutem Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. 

pro Vás pořádá jednodenní semináře na téma

„Neslyšící jako člen jazykové a kulturní menšiny“
Termíny: 16. 5. a 6. 6. 2012 vždy 9:00–16:20

Místo konání: učebna Institutu pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 4, Praha 1

Přednášející: Mgr. Petr Vysuček, předseda Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání

Cílem semináře je naučit se vnímat neslyšícího člověka jako člena komunity Neslyšících, nikoliv jako 
někoho postiženého. Účastníci budou uvedeni do studia hluchoty a souvisejících pojmů, do problematiky 
neslyšících a jejich stylu života, bude jim představen jazyk neslyšících a český znakový jazyk. V neposlední 
řadě se studenti naučí pravidlům komunikace s neslyšícími a osvojí si základní komunikační fráze v českém 
znakovém jazyce.

Pro více informací prosíme sledujte naše webové stránky www.institutpraha.cz.
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EVVO – Environmentální 
vzdělávání, výchova 
a osvěta v kurzech 
Institutu
Institut pro veřejnou správu Praha nabízí od 
1. května 2012 dva nové eLearningové kurzy 
z oblasti EVVO. Oba kurzy přispívají k naplňo-
vání Strategického rámce udržitelného rozvoje 
schváleného usnesením vlády č. 37 ze dne 11. 
ledna 2010 a Státního programu environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR na léta 
2010–2012 s výhledem do roku 2015, schváleného 
usnesením vlády č. 1302 ze dne 19. října 2009.
Kurzy nejsou tutorované a jsou zakončené testem 
a vydáním osvědčení.
Text obou kurzů je garantován Ministerstvem život-
ního prostředí ČR.
1) Kurz „EVVO - Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj“ je povinný pro stávající úřední-
ky a zaměstnance veřejné správy, kteří již absolvo-
vali kurz Environmentálního minima. Cílem kurzu 
je seznámit s environmentálními aspekty udržitelné-
ho rozvoje v rámci běžného chodu institucí veřejné 
správy, a to na úrovni jednotlivců, tedy zaměstnan-
ců, úředníků a jednotlivých úřadů jako celku. Délka 
kurzu je 3 týdny.
2) Kurz „EVVO - Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj, složky a témata“ je povinný 
pro nové úředníky územních samosprávných cel-
ků a nové zaměstnance ústředních správních úřadů 
a dále pro stávající úředníky územních samospráv-
ných celků a nové zaměstnance ústředních správních 
úřadů, kteří dosud neabsolvovali kurz Environmen-
tálního minima.
Kurz se skládá ze dvou modulů:
1. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 
2. Ochrana životního prostředí, složky a témata 
Cílem kurzu je v prvním modulu seznámit s envi-
ronmentálními aspekty udržitelného rozvoje v rámci 
běžného chodu institucí veřejné správy, a to na úrov-
ni jednotlivců, tedy zaměstnanců, úředníků a jednot-
livých úřadů jako celku. Druhý modul je zaměřený 
na seznámení s politikou ochrany životního prostře-
dí; se základními kompetencemi v oblasti ochrany 
životního prostředí na úrovni ústředních správních 
orgánů, speciální státní správy (např. orgánů ochra-
ny přírody a krajiny), vyšších územně samospráv-
ných celků, obcí všech stupňů; s hlavními nástroji 
ochrany životního prostředí; s informačními zdroji 
a právem na informace v oblasti životního prostředí. 
Délka kurzu je 6 týdnů.

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.
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Obsah semináře byl inspirován výsledky ankety za-
měřené na problematiku správního řádu v době elek-
tronizace veřejné správy. Výstupy z ankety ukázaly, 
že každodenní praxe úředníků územních samospráv-
ných celků a zaměstnanců správních úřadů s sebou 
přináší řadu otázek a že pracovní, konzultačně za-
měřený seminář je dobrou cestou, jak v této oblasti 
podat pomocnou ruku. Program byl připraven ve 
spolupráci s odborem legislativy a koordinace před-
pisů Ministerstva vnitra České republiky. Úvodní 
slovo měla náměstkyně ředitelky Institutu pro veřej-
nou správu Praha Ing. Zdeňka Šilhová, která mimo 
jiné uvedla, že značný zájem přihlášených svědčí 

o smysluplnosti a užitečnosti zrealizovat v budouc-
nu další, tematicky navazující semináře.  
V prvním bloku vystoupila Mgr. Věra Ondračková, 
vedoucí oddělení správního řízení na odboru legis-
lativy a koordinace předpisů, která se zaměřila na 
vybrané problémy správního řádu. Seznámila poslu-
chače s aktuálními závěry Poradního sboru ministra 
vnitra ke správnímu řádu. 

Další dva bloky věnované problematice doručová-
ní lektorsky vedli Mgr. Michal Herudek, vedoucí 
oddělení legislativy eGovernmentu a informatiky, 
a Mgr. Ivan Tobek z oddělení správního řízení. 
Přednáška Mgr. Herudka byla orientována na právní 
rámec komunikace prostřednictvím datových schrá-
nek orgánů veřejné moci a na jednotlivé typy ko-
munikace. Mgr. Tobek se věnoval různým formám 
doručování a upozornil na úskalí, která se mohou 
v praxi objevit.
Účastníci semináře ocenili, že přednášející reagovali 
na dotazy vznesené jak během přednášek, tak polo-
žené písemně během semináře.
Semináře se zúčastnilo 130 posluchačů z úřadů 
z celé České republiky.
Prezentace přednášejících je možné si prohlédnout 
a stáhnout na webových stránkách Institutu pro ve-
řejnou správu Praha

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“

Seminář „Správní řád v éře datových schránek“
Seminář „Správní řád v éře datových schránek“ konaný dne 10. února 2012 v rámci projektu OPLZZ 
„Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavá-
dění eGovernmentu do veřejné správy“ byl opět spolupořádán Ministerstvem vnitra ČR a Institutem 
pro veřejnou správu Praha.

http://www.institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra/seminarspravniradveredatovychschranek
http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra/seminarspravniradveredatovychschranek


Institut pro veřejnou správu Praha nabízí vzdělávání úředníkům územních samosprávných celků a zaměstnancům správních úřadů.  Kromě zde uvedených 
kurzů jsme připraveni Vám vyjít vstříc a připravit kurzy „na objednávku“ přímo ve Vašem úřadě.

Nabídka vzdělávacích akcí Institutu pro veřejnou správu Praha 
(březen – duben 2012)
Institut pro veřejnou správu Praha Vám přináší komentovaný přehled kurzů připravených na měsíce březen a duben 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 v Benešově se můžete těšit na tyto naplánované vzdělávací akce:
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Ochrana dřevin a ochrana významných kra-• 
jinných prvků (8. 3. 2012 Praha) – Novinka! 
– seznámíte se s aktuálně platnou právní úpravu 
ochrany dřevin rostoucích mimo les podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny, a to včetně souvis-
lostí s ochranou jiných chráněných částí přírody 
a s principy ochrany významných krajinných 
prvků.
Elektronická spisová služba•  (15. 3. 2012 Praha) 
– seznámíte se s problematikou elektronické spi-
sové služby v praxi úřadu, s legislativním stavem 
této oblasti a teoretickými i praktickými zkuše-
nostmi práce se spisovou službou.
Finanční kontrola ve veřejné správě v praxi•  
(19.–20. 3. 2012 Benešov) – získáte základní ná-
vod, jak obstát v roli interního auditora nebo člena 
kontrolního či finančního výboru zastupitelstva.
Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silnič-• 
ním provozu, v oblasti řidičských oprávnění 
a řidičských průkazů (20. 3. 2012 Praha) – No-
vinka! – kurz důkladně seznámí úředníky, kteří 
vykonávají tuto správní činnost, s novinkami, jež 
přinesly do této oblasti novely zákona o silničním 
provozu účinné od 1. 1. 2012.
Nonverbální komunikace•  (22. 3. 2012 Pra-
ha) – cílem kurzu je seznámit úředníky, vedoucí 
úředníky a personalisty s významem nonverbální 
komunikace v běžné praxi, přispět k lepšímu po-
znání lidí kolem nás i sebe samotných a k upev-
ňování image úspěšného manažera, zaměstnance, 
člověka.

Prezentační dovednosti•  (26.–28. 3. 2012 Bene-
šov) – Novinka! – cílem kurzu je ukázat účast-
níkům, jak si připravit a přednést úspěšnou pre-
zentaci. Každý si vyzkouší své dovednosti před 
auditoriem a získá zpětnou vazbu od něj i od 
lektora.
Správní řízení II – Doručování ve správním • 
řízení a jeho elektronické aspekty (27. 3. 2012 
Praha) – kurz shrnuje zásady pro doručování ve 
správním řízení, a to s důrazem na jeho elektro-
nické aspekty, které přinesly datové schránky.
Zákon o přestupcích z hlediska dopravně • 
správních agend (27. 3. 2012 Praha) – získáte 
a upevníte si znalosti a dovednosti nezbytné pro 
výkon správních činností při přestupkovém řízení 
v oblasti dopravně správní.
Opatrovnictví nezletilých•  (28.–29. 3. 2012 Be-
nešov) – Novinka! – seznámíme Vás s vybranými 
oblastmi problematiky opatrovnictví nezletilých 
a na zajímavých kazuistikách ukážeme správný 
postup úředníků při vykonávání opatrovnictví 
u nezletilých.
Konflikty a jejich řešení • (28.–30. 3. 2012 Bene-
šov) – cílem je prohloubit u vedoucích úředníků, 
úředníků ÚSC a zaměstnanců správních úřadů 
různé dovednosti při efektivním řešení konflikt-
ních situací s klienty i spolupracovníky.
Speciální stavební úřad a silniční správní úřad • 
ve správní praxi (28.–30. 3. 2012 Benešov) – se-
známíme Vás s aktuální právní úpravou a ustále-
nou soudní judikaturou v oblasti rozhodování dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích; představíme Vám zkušenosti s jednotlivými 
rozhodovacími procesy na úseku silničního hos-
podářství s důrazem na detailní procesy a postupy 
ve správním rozhodování.
Profesní způsobilost řidiče, zkoušky a vydává-• 
ní průkazu profesní způsobilosti řidiče (29. 3. 
2012 Praha) – seznámíte se se správnými úřední-
mi postupy v oblasti profesní způsobilosti řidiče 
a agendy zkušebních komisařů řidičů.
Základní pedagogická příprava lektorů•  (2. 4., 
16. 4., 23. 4. a 14. 5. 2012 Praha) – jde o cyklus 
4 kurzů dle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve 
správních úřadech určený pro začínající lektory.
Veřejné zakázky pro začátečníky•  (3. 4. 2012 
Praha) – seznámíte se se základními zásadami za-
dávání veřejných zakázek (transparentnost, rovný 
přístup, nediskriminace) a objasníte si související 
základní pojmy (veřejná zakázka, veřejný doto-
vaný a sektorový zadavatel, dodavatel, předpo-
kládaná hodnota veřejné zakázky, zadávací říze-
ní, přezkumné řízení).
Zákon o svobodném přístupu k informacím•  
(3. 4. 2012 Praha) – cílem je poskytnout přehled 
o legislativě upravující poskytování informací 
a o podrobné úpravě této problematiky v zákoně 
o svobodném přístupu k informacím.
Komunikační dovednosti a kultura vystupo-• 
vání (5. 4. 2012 Praha) – obsahem kurzu jsou: 
funkce verbální a neverbální komunikace, zásady 
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» pokračování na straně 4

Na setkání, kterého se zúčastnilo více než 50 zástup-
ců obcí s rozšířenou působností a krajů, zhodnotili 
projekt a dosažené výsledky za projektový tým Aleš 
Přichystal, za Institut Zdeňka Šilhová a Jaroslav 
Vobr. Mimo ohlédnutí za třemi lety společné práce 
byla část programu věnována budoucnosti v podobě 
zajištění udržitelnosti projektu. Manažeři byli sezná-
meni s rozsahem služeb a podpory, které jim v rám-
ci udržitelnosti bude Institut poskytovat až do roku 

2017. Nosným tématem diskuse bylo hledání mož-
ností, jak zajistit po skončení projektu další vzdělá-
vání eGovernmentových dovedností, hlavně v sou-
vislosti s odložením realizace základních registrů, 
které se tak dostaly mimo časovou osu projektu. 
Odpoledne byla pro zájemce otevřena počítačová 
učebna, kde měli manažeři možnost konzultovat 
administraci elektronického výukového prostředí 
LMS ELEV.

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“

Ukončení projektu „Vzdělávání v eGovernmentu“
U příležitosti ukončení projektu OPLZZ „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovern-
mentu do veřejné správy“, jehož nositelem je Ministerstvo vnitra ČR a generálním dodavatelem vzdělávacích aktivit Institut pro veřejnou správu Praha, 
proběhlo 23. 2. 2012 ve vzdělávacím středisku Benešov závěrečné setkání s manažery vzdělávání eGON center.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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efektivní komunikace, kultura vystupování, zása-
dy asertivního jednání a zvládání emocí, základy 
rétoriky, způsob diskuze a zpětnovazebného roz-
boru.
Odpovědnost v ochraně přírody a krajiny•  (5. 
4. 2012 Praha) – Novinka! – v kurzu si prohlou-
bíte znalosti o odpovědnosti na úseku ochrany 
přírody a krajiny včetně seznámení s aktuální ju-
dikaturou v oblasti správního trestání v praxi při 
výkonu státní správy. 
Územní plánování•  (10. 4. 2012 Praha) – Novin-
ka! – dozvíte se o vybraných právních institutech 
nového stavebního zákona v oblasti územního 
plánování a jeho prováděcí vyhlášky, o vybra-
ných souvisejících právních předpisech v aktuál-
ním znění včetně připravovaných změn a jejich 
praktickém uplatnění. 
Orgány obce, jejich působnost, pravomoci • 
a vzájemné vazby (11.–12. 4. 2012 Benešov) – 
Novinka! – poskytneme Vám komplexní přehled 
o systému orgánů obce a jejich činnosti, informa-
ce a podklady pro efektivnější fungování orgánů 
obce, městysu, města či statutárního města.
Zásahy do historických objektů•  (11.–13. 4. 
2012 Benešov) – seznámíte se s pohledem ar-
chitekta na úpravy historických objektů (např. 
zateplování, výměny oken, střešní krytin apod.), 

dozvíte se o vhodných technologických postu-
pech a metodách užívaných při úpravách v histo-
rických objektech, uvidíte příklady z praxe a zís-
káte základní orientaci v normách a hygienických 
a požárních předpisech ve vztahu k historickým 
objektům.
Ochrana ovzduší•  (11.–13. 4. 2012 Benešov) – 
seznámíme vedoucí úředníky, úředníky ÚSC 
a vedoucí zaměstnance a zaměstnance ústřední 
státní správy s vybranými právními instituty v ob-
lasti ochrany ovzduší, s prováděcími vyhláškami 
a s vybranými souvisejícími právními předpisy.
Smlouvy ve výstavbě, ceny a kalkulace ve sta-• 
vebnictví (11.–13. 4. 2012 Benešov) – poznáte 
nejen zásady závazkových smluvních vztahů, 
druhy a obsah smluv, smluvní a cenové podmín-
ky, oceňování, ale i jak řešit autorská, průmyslová 
a duševní ocenitelná práva.
Finanční hospodaření obcí aktuálně•  (12. 4. 
2012 Praha) – od zkušených odborníků se dozvíte 
o rozpočtovém určení daní, o řešení zadluženosti 
obcí, o monitoringu hospodaření obcí.
Ochrana zemědělského půdního fondu•  (12. 4. 
2012 Praha) – cílem je prohloubit vedoucím úřed-
níkům a úředníkům ÚSC znalosti v oblasti výko-
nu státní správy ochrany zemědělského půdního 
fondu ve vazbě na aktuální legislativní stav.
Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC – zvlášt-• 
ní část; modul zaměřený na správní činnost ve 
školství (16.–17. 4. 2012 Benešov) – v modu-
lu si dozvíte o problematice správních činností 
vykonávaných podřízenými úředníky z oblastí: 
pedagogických pracovníků, vzdělávání a školské 
služby a ekonomiky, financování a využívání fon-
dů z EU.
Veřejné zakázky pro pokročilé•  (17. 4. 2012 Pra-
ha) – účastníci kurzu se seznámí s obsahem zadá-
vací dokumentace, pochopí postup při otevírání 
obálek, zjistí, jaké je složení hodnotící komise 
a jak probíhá její jednání, naučí se zahájit i ukon-
čit zadávací řízení.
Zásady správné korespondence•  (17. 4. 2012 
Praha) – poradíme Vám, jak správně psát úřední 
korespondenci a také jak se vyhnout častým gra-
matickým chybám a stylistickým prohřeškům.
Emočně inteligentní zaměstnanec veřejné • 
správy (18. 4. 2012 Praha) – cílem je posilovat 
úřednické i manažerské dovednosti a vůdcovství, 

umění budovat efektivní pracovní týmy, efektiv-
něji komunikovat zejména s vnitřními zákazníky, 
účinněji motivovat sebe a své podřízené, komuni-
kovat vizi, podporovat potřebné změny a vytvářet 
efektivní interpersonální vztahy.
Etiketa a základy společenské obratnosti•  (18.–
20. 4. 2012 Benešov) – naučíte se, jak se vyhnout 
společenskému faux pas a budete se umět pohy-
bovat s jistotou v každé společenské situaci.
Úvod do sociální práce v terénu – metodika • 
sociálního šetření (19. 4. 2012 Praha) – v kurzu 
získáte teoretické i praktické znalosti potřebné 
pro provádění sociálního šetření jako jednoho 
z nezbytných podkladů pro rozhodování o potře-
bách konkrétního klienta.
Agenda autoškolství v praxi úřadu•  (24. 4. 2012 
Praha) – seznámíte se s aktuálním legislativním 
stavem v oblasti autoškolství a dozoru nad auto-
školstvím.
Image úředníka – reprezentace úřadu•  (24. 
4. 2012 Praha) – budete se umět správně obléct 
a upravit tak, abyste se dobře cítili a přitom vhod-
ně reprezentovali svůj úřad.
Vidimace a legalizace•  (26. 4. 2012 Praha) – na-
učíte se nejen, jak vidimovat a legalizovat, ale 
zároveň se připravíte na složení zkoušky v našem 
Institutu.
Ochrana dřevin a ochrana významných kra-• 
jinných prvků (26. 4. 2012 Praha) – seznámíte 
se s aktuálně platnou právní úpravou ochrany dře-
vin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny, a to včetně souvislostí s ochra-
nou jiných chráněných částí přírody a s principy 
ochrany významných krajinných prvků.

Bližší informace o kurzech na celé 1. pololetí jsou 
pro Vás k dispozici na našich webových strán-
kách na adrese http://www.institutpraha.cz/na-
bidka-kurzu.
Informace o přihláškách na kurz a dalších orga-
nizačních záležitostech Vám poskytne paní Miro-
slava Šípková na adrese m.sip@institutpraha.cz 
nebo na telefonním čísle 974 863 534.
O obsahové stránce kurzů se můžete informovat 
u pedagogických specialistů zodpovědných 
za konkrétní kurz uvedených v anotacích na 
www.institutpraha.cz.
Těšíme se na pravidelné setkávání s Vámi na 
všech druzích našich vzdělávacích akcí.

»pokračování ze strany 3

Skripta obsahují 9 kapitol: 
1) Hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí
2) Státní rozpočet
3) Státní fondy
4) Rozpočtová skladba
5) Přezkoumání hospodaření
6) Rozpočtové určení daní
7) Místní poplatky
8) Soustava veřejných rozpočtů
9) Finanční kontrola ve veřejné správě
Orientaci v textu usnadňují piktogramy. Na konci 
každé kapitoly autorka uvádí seznam pojmů, které by 
čtenáři měli umět definovat, kontrolní otázky, které 
jim pomohou zopakovat prostudovanou problemati-
ku, a krátký test pro ověření, jak zvládli některé pa-

sáže učiva. V závěru publikace je zařazen slovníček 
pojmů, seznam stěžejních právních předpisů týkají-
cích se obsahu skript, klíč k řešení všech testových 
úloh a barevné schéma rozpočtového určení daní. 
Ve srovnání s předchozími vydáními se autorka 
více zaměřila na grafickou stránku – kromě textu 
je součástí skript celá řada schémat, která usnadní 
pochopení a zapamatování důležitých partií učiva 
ke zkoušce. Zcela nová je kapitola věnovaná proble-
matice finanční kontroly. Její zařazení do publikace 
souvisí s rozšířením obsahu zkoušky, ke kterému 
došlo v loňském roce.
Titul je možné zakoupit či objednat v Institutu 
pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, Praha 1, 
u Mgr. Jany Francové (telefon 974 863 524, e-mail:  
j.fra@institutpraha.cz).

Aktualizované a rozšířené vydání úspěšné publikace, která je určena především úředníkům územních 
samosprávných celků. Její obsah koresponduje s předmětem zkoušky k ověření zvláštní odborné způ-
sobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 
přezkumu. Přináší základní informace nezbytné pro složení písemné i ústní části této zkoušky. Klade si 
za cíl přehlednou a srozumitelnou formou seznámit úředníky obcí a krajů s příslušnou problematikou.

Nabídka nových skript

Mgr. Helena Peterová:
„Finanční hospodaření územních samosprávných celků“

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu
mailto:m.sip@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz
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Paní magistro, Vaše skripta „Finanční hospo-• 
daření územních samosprávných celků“ jsou 
vůbec nejúspěšnější publikací Institutu – v sou-
časné době vychází už ve třetím, aktualizova-
ném, doplněném a rozšířeném vydání. Co jste 
v posledním vydání změnila a doplnila?

Jsem velmi ráda, že mnou zpracovaná skripta mají 
takový ohlas. Pravděpodobně je to způsobeno dvě-
ma faktory. Tím první je skutečnost, že „moje“ 
skripta byla prvními skripty zpracovanými pro 
pracovníky obcí a krajů pro přípravu na zkoušku 
zvláštní části odborné způsobilosti. Druhým je ne-
zpochybnitelný fakt, že zvláštní části zkoušky od-
borné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření 
se účastní největší počet pracovníků obcí a krajů ze 
všech zvláštních částí zkoušek odborné způsobi-
losti.  A teď k samotné otázce. Od druhého vydání 
skript nabyla účinnosti celá řada právních předpisů, 
kterými byly novelizovány právní předpisy, z nichž 
vychází text skript. V souvislosti s tím jsem vypra-
covala jakési „dodatky“, které byly Institutem pro 
veřejnou správu Praha vloženy do stávajících skript.  
V loňském roce nabyly platnosti, a v některých pří-
padech i účinnosti, další novely právních předpisů, 
ze kterých skripta vycházejí. Proto bylo nejvýš žá-
doucí, aby došlo nikoliv k dotisku původních již jed-
nou aktualizovaných skript, ale v podstatě k dalšímu 
vydání nově aktualizovaných skript, a to v přehled-
nější úpravě.  Především byl s účinností od 30. 12. 
2011 novelizován základní právní přepis, kterým se 
řídí finanční hospodaření územních rozpočtů, a to 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Novelou došlo nejen ke zpřesnění stávající dikce 
zákona o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů (zejména z hlediska jejího souladu s jinými 
právními předpisy), ale i k jejím podstatným změ-
nám. Nejpodstatnějšími úpravami prošla ustanovení 
upravující 

povinnosti územních rozpočtů zveřejňovat návr-• 
hy svých rozpočtů a návrhy svých závěrečných 
účtů,
porušení rozpočtové kázně při nakládání s peněž-• 
ními prostředky poskytnutými z veřejných roz-
počtů jejich příjemci,
porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organi-• 
zací ve vztahu k jejímu zřizovateli.

Byl novelizován zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů. Problematiky zkoušky odborné způsobi-
losti, tedy i změny skript, se týkají zejména změny 
v ustanoveních, která upravují porušení rozpočtové 
kázně. Došlo i ke změně zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výno-
sů některých daní územním samosprávným celkům 
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a všech-
ny tyto zákony provedené změny byly do skript pro-
mítnuty.  Dále byla do skript doplněna problemati-
ka zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
kontrolní otázky a testové otázky k jednotlivým ka-
pitolám a slovíček pojmů. Celý původní text skript 
byl upraven a zpřehledněn.

Jaká je praktická souvislost Vaší agendy na Mi-• 
nisterstvu financí s tématy, která přednášíte? Jak 
se Vám daří tyto dvě činnosti skloubit? A mohou 
být podle Vás vzájemně přínosné?

Jak již bylo řečeno v úvodu, mým „každodenním 
chlebem“ je především problematika finančního 
hospodaření územních rozpočtů. Každý den se v za-
městnání setkávám se „všetečnými“ dotazy nejen 
od obcí a krajů, ale i od dobrovolných svazků obcí, 
městských částí a městských obvodů a od Regionál-
ních rad regionů soudržnosti. Na pracovní úrovni se 
dozvídám o problémech, které územní rozpočty su-
žují, a pochopitelně se snažím pomoci při  nalezení 
řešení.  Tyto problémy pak mohu zobecnit a jejich 
řešení použít i pro svou lektorskou činnost. Pochopi-
telně zde existuje i zpětná vazba, protože pracovníci 
obcí a krajů svou přípravu využívají i k objasně-
ní řešení problémů, které má při svém finančním 
hospodaření jejich územní samosprávný celek. To, 
že mám tu čest být lektorem zvláštní části zkouš-
ky odborné způsobilosti, má velmi kladný dopad na 
výkon mé pracovní činnosti a naopak moje pracovní 
činnost má kladný dopad na mou činnost lektorskou.  
Jde o dvě propojené nádoby.

Jste oblíbenou lektorkou, ve svých kurzech • 
dokážete látku srozumitelně přiblížit i nepráv-
níkům. Prozradíte nám svůj recept na úspěšné 
lektorské působení?

Nevím, co je důvodem pro mou oblíbenost. Možná 
je to důsledkem toho, že mám ráda lidi. Lidi jako 
takové, s jejich problémy, s jejich radostmi a možná 
i proto, že si dost dobře dovedu představit sama sebe 
při zkoušce odborné způsobilosti. Rozhodně však 
beru své „studenty“ jako své partnery, kteří jsou na 
stejné vědomostní úrovni jako já. Složení „lidiček“, 
které připravuji na zkoušku odborné způsobilosti, je 
velmi rozmanité. Převážnou část však tvoří takové 

ty pilné včeličky, které na úplně malinkatých obcích 
v podstatě dělají celou agendu. Umí velmi dobře vy-
světlit konkrétní problém občanům, ale mají obrov-
ský strach „vystupovat veřejně“. Nebo jsou schopni 
na výborné úrovni písemně zpracovat konkrétní 
problematiku, ale to, co zpracovali, již ústně pre-
zentuje nějaký jejich nadřízený pracovník, popř. za-
stupitel. Málokdy se setkám s absolutním nezájmem 
o přípravu, ale zato se setkávám se strašnou trémou 
a i s obavami, jak bude jejich blízké okolí reagovat 
na jejich případný nezdar. Snažím se jim proto pro-
bíranou látku vysvětlit i na skutečných případech. 
On takový úsměvný příběh ze života dělá divy! 

V čem je z Vašeho pohledu lektora největší rozdíl • 
mezi kurzy přípravy k ZOZ FIN a kurzy nava-
zujícího prohlubujícího vzdělávání, které rovněž 
vyučujete? Můžete říci, že Vás některý z nich těší 
více než ostatní?

Otázkou je, zda je vůbec nějaký rozdíl. V některých 
případech totiž rozdíl vůbec není. Musíme si uvědo-
mit, že se prohlubující vzdělávání nevztahuje pouze 
na absolventy zvláštní části zkoušky odborné způ-
sobilosti v oblasti finančního hospodaření. Z velké 
části si prohlubují vzdělání lidé, kteří absolvovali 
zkoušku odborné způsobilosti v úplně jiné oblasti, 
a to, co jim přednáším, je pro ně úplně nové. Ale 
abych se přiznala, mám raději „zozku“, i když ten 
„zápřah“ je daleko větší.

Podělíte se s námi o nějakou veselou či poučnou • 
historku z Vaší lektorské praxe?

Mám takový problém: na dálku nevidím, zatímco na 
blízko vidím výborně. Pokud si nenasadím brýle na 
dálku, nerozeznám lidi, natož zda se jedná o ženu 
či muže.  Na naši „zozku“ jsou převážně vysílány 
ženy a muži jsou bílým vránami. Jednou tak hledím 
v učebně do dálky a konstatuji, že „dnes tu máme 
jen dva, ale absolutně kvalitní muže“. Načež se 
z první řady ozvalo „a co já?“. Sundala jsem brýle 
a ejhle, seděl v ní ještě jeden chlap. Abych se nesho-
dila, pronesla jsem jen „to je dobrý, pane kolego, my 
si o přestávce spolu budeme povídat o problémech 
v šestinedělí “. No a zazněl kolektivní řehot. A co 
ten pán? Je čestným předsedou (a jediným členem) 
mého fanklubu v jejich městě a nikdy na vánoce ne-
zapomene na pozdrav a nějaký městský suvenýr.

Dovolte jednu odlehčenou otázku na závěr: Tě-• 
šíte se na jaro? S čím je pro Vás nejvíce spoje-
né?

Čekáte to okřídlené „ všechno se nalejvá a pučí, 
a mně nikdo nepučí, abych se mohla nalejt“? Tak to 
vás zklamu, nějak se ze mne asi před dvanácti lety 
stal abstinent. Na jaro se však těším. Když už pro nic 
jiného, tak že už nebude tak ukrutně mrznout jako 
teď a po jaru přijde léto.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspě-• 
chů při lektorské práci.

Mgr. Helenu Peterovou můžete vidět na našich kur-
zech:
13. 3. 2012, Praha – kurz „Správní delikty v oblasti 
finančního hospodaření obcí a krajů“
5.–6. 6. 2012, Benešov – přednášky v rámci kurzu 
„Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro 
výkon správní činnosti při finančním hospodaření 
územních samosprávných celků a jeho přezkumu“

Mgr. Helena Peterová
zaměstnankyně oddělení legislativy a metodiky odboru financování územních rozpočtů a programového financování Mi-
nisterstva financí; podílí se na tvorbě právních předpisů a vytváření metodik vztahujících se k finančnímu hospodaření 
územních rozpočtů, zabývá se rovněž problematikou závodního stravování v příspěvkových organizacích zřízených územ-
ními samosprávnými celky; je lektorkou Ministerstva financí pro finanční hospodaření územních rozpočtů, dlouholetou 
lektorkou a zkušební komisařkou Institutu pro veřejnou správu Praha pro zvláštní část zkoušky ZOZ v oboru finanční 
hospodaření územních rozpočtů (ZOZ FIN), autorkou a tutorkou eLearningové přípravy Institutu veřejné správy Praha 
na zkoušky ZOZ v témže oboru; je rovněž autorkou textu eLearningové přípravy Institutu pro vstupní vzdělávání následné 
zaměstnanců ve správních úřadech (část veřejné finance) a množství odborných publikací z oblasti finančního hospodaření 
územních rozpočtů a závodního stravování v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

PŘEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORY

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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27. - 28. března 2012
hotel JEZERKA

Seè - Ústupky

ODBORNÝ KONGRES NA TÉMA
PRÁVO VE ZNAMENÍ ZMÌN

záštitu převzal
Ing. Kamil Jankovský
ministr pro místní rozvoj ČR

INZERCE

Mezi přednášejícími jsou taková jména jako 
JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní 
komory, JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soud-
covské unie ČR, pozvání přijala také místopředsed-
kyně vlády Mgr. Karolína Peake, náměstek minis-
tra vnitra Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra 
spravedlnosti JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., ná-
městek ministra pro místní rozvoj Mgr. Jan Sixta 
a mnoho dalších osobností z oblasti advokacie, jus-
tice, státní správy i akademické obce.
Organizátory kongresu jsou společnost ATLAS con-
sulting spol. s r. o. a vydavatelství Economia a. s. 
ATLAS consulting, dodavatel v současnosti nej-
komplexnějšího právního informačního systému 
CODEXIS®, už dvacet let úzce spolupracuje s řa-
dou advokátů, soudců, akademiků, se zástupci ve-
řejné správy, s různými profesními svazy a komora-

mi, a od roku 2009 také s Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR. Economia  je jedním z největších 
vydavatelství u nás a jeho periodikum Právní rádce 
patří u odborné veřejnosti k nejčtenějším. 
Pořadatelé také letos nabídli větší prostor pro samot-
né přednášky i následnou diskuzi. Náměstci minis-
trů i přední představitelé české odborné právnické 
veřejnosti tak budou mít možnost odpovědět na 
všechny dotazy posluchačů a konečně snad objasnit 
mnohdy nepřehledné změny v českém právním řádu 
a jejich dopady do naší každodenní praxe. Kongres 
se však neponese jen v pracovním duchu. Neodmys-
litelnou součástí kongresu proto bude opět spole-
čenský večer.

Více o konferenci včetně programu naleznete na 
stránkách www.pravniprostor.cz.

Právní prostor 2012:  
Prostor k setkání i k diskuzi
Před rokem se konal první ročník odborného kongresu Právní prostor, který nasadil vysokou laťku 
jak po odborné stránce, tak i po té organizační, a zdá se, že se stane vítaným a pravidelným zdrojem 
nejaktuálnějších informací z oblasti práva a judikatury. Rádi bychom vás pozvali na jeho druhý roč-
ník, který má podtitul PRÁVO VE ZNAMENÍ ZMĚN. O vysoké kvalitě svědčí především fakt, že 
se jej opakovaně účastní špičky svého oboru. S kongresem spojila své jméno také řada významných 
odborných institucí a záštitu nad ním převzal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

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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Institut Neslyšících 
pro specializované 
vzdělávání, o. s.
Organizace Institut Neslyšících pro specializované 
vzdělávání, o. s. (dále Institut) vznikla v srpnu 2007 
za podpory spřízněné organizace Pevnost – České 
centrum znakového jazyka, o. s. (dále Pevnost).
Cílem Institutu je zdokonalení specializovaného 
vzdělávání odborníků, kteří přicházejí do kontaktu 
s neslyšícími lidmi v různých oborech (zdravot-
nictví, školství, sociální oblast, tlumočení …), a to 
zejména formou kurzů českého znakového jazyka 
(dále ČZJ), odborných přednášek, seminářů, work-
shopů apod. Nápad založit Institut vznikl z vlastní 
iniciativy samotných Neslyšících a dodnes to jsou 
právě oni, kdo stojí v jejím čele, řídí ji a rozhodují 
o její činnosti. 
Od roku 2011 je Institut akreditovaná vzdělávací in-
stituce MPSV ČR, která prostřednictvím profesionál-
ních neslyšících i slyšících lektorů poskytuje Kom-
plexní vzdělávací systém pro tlumočníky ČZJ.
Pro odbornou veřejnost Institut dále nabízí tyto kur-
zy ČZJ:
Kurzy pro zdravotnické pracovníky (Realizovány 
jsou zejména v pražských zdravotnických zařízeních. 
Cílem je proškolit co nejvíce zdravotníků v základních 
dovednostech v komunikaci s neslyšícími pacienty.)

Kurzy pro pedagogy (Zájem o ně jeví především in-
stituce, které vzdělávají neslyšící žáky a studenty.)
Kurzy pro studenty vyšších a vysokých škol různé-
ho zaměření (Jsou poskytovány zejména studentům 
zdravotnických a sociálních škol, které mají ČZJ 
jako volitelný předmět.) 
Kurzy pro budoucí neslyšící lektory (Institut se 
zasloužil o podporu vzniku několika partnerských 
organizací na území ČR. Aby mohly vzniknout, je 
zapotřebí kvalitních neslyšících lektorů, proto naši 
vyškolení lektoři předávají své zkušenosti a vědo-
mosti nováčkům.)
Kurzy pro neslyšící osoby se specifickými potřeba-
mi komunikace (Určeny těm neslyšícím, kteří neo-
vládají stoprocentně ani český jazyk ani ČZJ. Kurzy 
nejsou zaměřeny čistě na znakový jazyk, ale studenti 
se v nich učí také věci týkající se běžných sociálních 
dovedností každodenního života.)
Kurzy „jiné“ (specializované kurzy pro policii, úřa-
dy státní správy, cestovní kanceláře, atd.)
Mimo výše jmenované kurzy nabízí Institut také se-
mináře pro neslyšící.
Výuka je vedena hlavně neslyšícími lektory, kteří 
jsou rodilými mluvčími ČZJ. ČZJ je pro ně prvním 
jazykem a zároveň hlavním komunikačním prostřed-
kem. Pro studenty při studiu cizího jazyka jsou tak 
tím nejlepším vzorem. Při výuce používáme tzv. pří-
mou metodu, což znamená, že celá hodina probíhá 
pouze v ČZJ, bez účasti českého jazyka (s výjimkou 
vyšších modulů). 
Pouze v případě Primárního modulového progra-

mu, který je dlouhodobým vzdělávacím programem 
pro zájemce o tlumočnickou profesi, ale je otevřen 
i zájemcům z řad tlumočníků působících v praxi, je 
garantem slyšící lektor, pan Tim Curry, B. S. (člen 
nejstarší tlumočnické organizace na světě a držitel 
nejvyššího typu tlumočnické certifikace v USA), 
profesionální tlumočník amerického znakového ja-
zyka žijící dlouhodobě v ČR.
Po dlouhodobě neutěšené situaci v oblasti tlumoč-
nických služeb podle zák. 108/2006 sb., §56 se 
Institut, řízený samotnými Neslyšícími rozhodl po-
skytovat sociální službu, která je dostupná v sídle 
organizace.  Tato služba se zaměřuje především na 
sociální poradenství pro všechny neslyšící od mla-
distvých až po seniory. 
Pravidelnou a velmi oblíbenou akcí v letních měsí-
cích je Tábor s Pevností pro tlumočníky. V rámci 
partnerské organizace Pevnosti se mohou přihlásit 
všichni zájemci o ČZJ i úplní začátečníci, kteří se do-
posud s ČZJ nesetkali (více na www.pevnost.com).
Více informací o naší organizaci a její činnosti získá-
te na našich webových stránkách www.inpsv.com.

XXIII. valné 
shromáždění a jarní 
celostátní seminář 
STMOÚ ČR
BRNO, 9. - 11. května 2012
První informace, program a přihlášku naleznete zde
Lhůta pro podávání přihlášek končí 6. dubna 2012.
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