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Změny zvláštních 
odborných 
způsobilostí 
v sociální oblasti
V rámci sociální reformy 1 došlo k přesunu někte-
rých kompetencí z obcí na Úřad práce ČR.  Příspě-
vek na péči a řízení o dávky pomoci v hmotné nouzi 
a o dávky pro osoby se zdravotním postižením nově 
řeší příslušné úřady práce. To vedlo ke změnám, 
které se promítly i ve vzdělávání úředníků. Zvláštní 
odborná způsobilost při řízení o dávkách pomoci 
v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdra-
votním postižením pozbyla v přípravě úředníků 
smysl, a proto již nebude tato ZOZ realizována. 
Přihlášení úředníci byli vyzváni, aby svou přihlášku 
směrovali na přípravu ke složení zkoušky zvláštní 
odborné způsobilosti v sociálních službách. Pro 
potřeby těchto úředníků jsme vypsali mimořád-
ný termín přípravy ke složení zkoušky v březnu 
a zkoušky v dubnu 2012.
Zvláštní odborná způsobilost v sociálních službách 
zůstala zachována jen s mírně upraveným obsahem, 
který reflektuje současný stav a klade důraz na pro-
blematiku sociální práce. 

Rádi bychom Vás informovali, že jsme vydali nový katalog vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2012.

Nový katalog vzdělávacích akcí  
Institutu pro veřejnou správu Praha  
na 2. pololetí 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 téměř stovky kurzů vyberete.
Katalog v PDF formátu ke stažení je možné 
najít na našich webových stránkách na adrese  
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu. 
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Přihlašování na kurzy
Institut realizuje podle obsahu, zaměření a cílových skupin různé vzdělávací aktivity.

Potřebujete na některou ze vzdělávacích aktivit přihlásit svého úředníka, zaměstnance? 
Vyplňte prosím příslušnou přihlášku a zašlete ji Institutu pro veřejnou správu Praha.

Nejvhodnějším způsobem zpracování přihlášky je stažení příslušné přihlášky ve formátu .pdf, 
její vyplnění v elektronické podobě a odeslání. Vytištěním přihlášky a následným skenováním 
je znemožněno automatizované zpracování přihlášky.

U přihlášek do kurzů (mimo přihlášek k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti) je možné 
zaslat hromadnou přihlášku. Pro přihlášení pěti a více účastníků na jeden kurz je možné použít 
tabulku se seznamem účastníků, která se přiloží k přihlášce; v části „přihlašovaný účastník“ do 
kolonky příjmení se uvede text „viz. příloha“ – tabulku naleznete pod názvem „Příloha přihlášky“ 
v části „Přihlášky a omluvy“.

způsoby odeslání přihlášky

datovou schránkou v listinné podobě v elektronické podobě

6awdjrd

preferovaný způsob
odeslání přihlášky

Institut pro veřejnou správu 
Praha

110 00 Praha 1, Dlážděná 6

podatelna@institutpraha.cz

podepsaná zaručeným elektro-
nickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu 

vydaném akreditovaným posky-
tovatelem certifikačních služeb

Přihlášky musí být řádně vyplněné a podepsané vedoucím úřadu

Přihlášky na jednotlivé vzdělávací akce naleznete na stránkách Institutu pod odkazem „Vzdělávání“ a „Při-
hlášky a omluvy“ (www.institutpraha.cz/vzdelavani/prihlaska)

Vzdělávací akce 
Institutu pro veřejnou správu Praha

2. pololetí 2012

Potřebujete rychle získat nejdůležitější informace? 
Chcete znát aktuality týkající se Vašeho pole 

působnosti?
Máte pocit, že nemáte čas se vzdělávat,
ale přesto cítíte, že by to bylo potřeba? 

4hodinové kurzy 
v nabídce Institutu
Institut pro veřejnou správu Praha nově do své na-
bídky zařadil krátké aktualizační čtyřhodinové 
kurzy, které realizuje ve svých učebnách v Praze 
v ulici Dlážděná 4. Kurzy nabízejí stručný a výstiž-
ný přehled toho podstatného, co se týká popisované 
oblasti. Kurzy současně postihují relativně specific-
ká a okrajová témata, která sice nejsou svou šíří ni-
kterak rozsáhlá, ale mají v prostředí veřejné správy 
nezanedbatelnou relevanci. 
Nespornou výhodou kromě krátké časové dotace je 
také vysoká aktuálnost probíraných témat, která 
jsou zaměřena na to nejdůležitější, co byste měli vědět  
a znát a co byste mohli potřebovat pro sebe a výkon 
své práce. Samozřejmostí je profesionální odborný 
výklad přizpůsobený délce kurz a vybranému téma-
tu. Zajímavá pro Vás může být také cena, za kterou 
dostanete vše důležité z toho, co by se Vám aktuálně 
mohlo hodit. 

Nebližší termíny a témata 
čtyřhodinových kurzů:
Odpovědnost za škodu ve veřejné správě (5. 10. 
2012)
Příspěvek na péči (26. 10. 2012)
Jak komunikovat citlivé interní téma (23. 11. 2012)
Cena kurzu je 600 Kč

Aktuální nabídku těchto krátkých i dalších kurzů In-
stitutu pro veřejnou správu Praha najdete na webu 
www.institutpraha.cz. 

Máte-li sami námět na kurz, který by spadal do 
výše uvedené specifikace a chybí Vám v nabídce 
Institutu i jiných vzdělávacích agentur, napište 
nám prosím na adresu info@institutpraha.cz. 

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu
mailto: podatelna@institutpraha.cz
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Nabídka vzdělávacích akcí Institutu pro veřejnou  
správu Praha (září - říjen 2012)
Institut pro veřejnou správu Praha Vám přináší komentovaný přehled kurzů připravených na měsíce září a říjen 2012.  
Z krátké anotace se dozvíte, kdy a kde se kurz koná a co bude jeho hlavním přínosem pro Vás.
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1/ Kurzy pouze pro státní správu (dle 
Pravidel)

Vstupní vzdělávání následné – eLearning • 
(1. 9.–15. 10. 2012 a 1. 10.–15. 11. 2012)
Základní pedagogická příprava lektorů • (za-
hájení  4.  9.  2012,  Praha,  další  části  se  konají  
11. 9., 20. 9. a 4. 10. 2012)

2/ Kurzy pro vedoucí úředníky 
a vedoucí úřadů ÚSC

Vzdělávání vedoucích úředníků územních sa-• 
mosprávných celků - zvláštní část (modul za-
měřený na správní činnosti v živnostenském 
podnikání) (18. 9. 2012, Praha)
Vzdělávání vedoucích úředníků územních • 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na přestupkové řízení ve věcech 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
na úseku dopravy a silničního hospodářství, 
ve věcech řidičských oprávnění a řidičských 
průkazů a registrační úkony v oblasti provozu 
silničních vozidel) (24.–25. 9. 2012, Benešov)
Vzdělávání vedoucích úředníků územních • 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při správním 
rozhodování a dozorové činnosti v silniční do-
pravě) (9. 10. 2012, Praha)
Vzdělávání vedoucích úředníků územních sa-• 
mosprávných celků - zvláštní část (modul za-
měřený na správní činnosti při správním roz-
hodování a dozorové činnosti při provozování 
drah a drážní dopravy) (11. 10. 2012, Praha)
Vzdělávání vedoucích úředníků a vedou-• 
cích úřadů územních samosprávných celků 
- obecná část (29.–31.  10.  2012  a  19.–21.  11. 
2012, Benešov)

3/ Kurzy průběžného vzdělávání
Ochrana zemědělského půdního fondu•  
(18. 9. 2012, Praha) – budete znát postupy státní 
správy  při  řešení  aktuálních  problémů  v  oblasti 
zemědělského půdního fondu;  seznámíte se s ak-
tuálními  stanovisky  a  legislativními  novinkami 
oblasti ZPF; dozvíte se, jak správně řešit problé-
my z praxe úředníka ochrany ZPF, se kterými si 
často nevíte rady.
Komunikace s médii v krizových situacích • 
na úřadě  (20.  9.  2012,  Praha)  – NOVINKA!  
– budete vědět, jak efektivně komunikovat s mé-
dii v krizových situacích; naučíte se, jak úspěšně 
prezentovat  vhodná  sdělení,  jak  odrážet  útoky 
médií; vyzkoušíte si při praktickém cvičení to, co 
jste se naučili.
Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silnič-• 
ním provozu, v oblasti řidičských oprávnění  
a řidičských průkazů (20. 9. 2012, Praha) – se-
známíte se s novinkami v oblasti správního roz-
hodování o  řidičských oprávněních a  řidičských 
průkazech; naučíte se správně postupovat při udě-
lení či odnětí řidičského oprávnění.
Stavební zákon v praxi•   (24.–26.  9.  2012, 
Benešov)  –  budete  vědět,  co  obsahují  nově 
vydané,  novelizované  a  připravované  práv-
ní  předpisy,  vztahující  se  k  řízením  vedeným 
podle  stavebního  zákona  a  v  čem  se  liší;  jak 
a  kdy  používat  zjednodušené  způsoby  a  for-
my  umisťování  staveb  –  spojené  územní  řízení 
a  stavební  řízení,  zjednodušené  územní  řízení, 
územní  souhlas;  k  čemu  slouží  a  jak  se  zpra-
covávají  územní  opatření  o  stavební  uzávěře  
a  územní  opatření  o  asanaci  území  –  cha-

rakteristika,  povolování  výjimek  a  množství 
dalších  informací;  aktuální  stav  právní  úpra-
vy  stavebního  řádu  a  závěrečná  informace  
o projednávání velké novely stavebního zákona.
Zákon o vodách a prováděcí předpisy•  
(25. 9. 2012, Praha) – dovíte se, jak jsou upraveny 
základní  instituty vodního práva;  jak  se provádí 
nakládání s vodami; jaké jsou postupy při povo-
lování a ohlašování vodních děl;  jaká opatření se 
realizují při ochraně před povodněmi; jak se pro-
vádí správa vodních toků.
Slavnostní události a obřady v životě obce•  
(27. 9. 2012, Praha) – NOVINKA! – ujasníte si, 
co  znamená  obřad  jako  společenský  fenomén; 
naučíte se, jak vystavět a gradovat obřad; získáte 
přehled o vybraných obřadech a slavnostech.
Zákon o odpadech a prováděcí předpisy•  
(2. 10. 2012, Praha) – budete vědět, co to je ISPOP 
–  zpětný  odběr  stanovených  výrobků;  jaké  jsou 
kompetence kontrolního dohledu České inspekce 
životního prostředí;  naučíte  se,  jak  se vykonává 
státní správa a samospráva; budete umět posuzo-
vat  a  řešit  správní  delikty  a  přestupky  v  oblasti 
nakládání s odpady včetně sankčních postihů.
Základní analytické zpracování a vyhodno-• 
cení informací  (4.  10.  2012,  Praha)  –  budete 
se  umět  orientovat  v  podkladových  materiá-
lech  a  datech;  naučíte  se  vyhodnocovat  data 
po  stránce  zdrojové  i  obsahové;  osvojíte  si 
techniky  různých  postupů  zpracování  zpráv  
a variantních návrhů; budete umět rozpoznat své 
rutinní  způsoby  uvažování  a  chybné  analogické 
argumentace.
Odpovědnost za škodu ve veřejné správě•  
(5. 10. 2012, Praha) – NOVINKA! –  seznámíte se  
s  obecnou  a  zvláštní  úpravou  odpovědnosti  za 
škodu  a  otázkou  náhrad  škody;  osvojíte  si  pří-
slušnou legislativu; objasníte si odpovědnost stá-
tu, kraje a obce za škodu; přiblížíte si podmínky 
vzniku odpovědnosti za škodu;  proberete formy 
odpovědnosti za škodu a otázku náhrady za ško-
du.
Elektronická spisová služba•   (9.  10.  2012, 
Praha)  –  proniknete  do  práce  se  spisovou  služ-
bou  v  úřední  praxi;  dokážete  efektivně  praco-
vat  se  spisovou  službou  v  kontextu  užití  dato-
vých  schránek;  budete  se  orientovat  v  oběhu 
dokumentů;  naučíte  se  správným  postupům  
v souvislosti s archivací dokumentů.

Stres a zátěžové situace a jejich zvládání – • 
úvod do problematiky /kurz  je  akreditován  
i u MPSV/ (10. 10. 2012, Praha) – NOVINKA! 
– V kurzu se seznámíte s teoretickým pohledem 
na stres; proberete nejčastější zátěžové a stresu-
jící  situace;  zaměříte  se  na  pracovní  výkon  pod 
vlivem stresu a zátěžových situací; dozvíte se, jak 
stresu a zátěžovým situacím čelit.
Správní delikty a přestupky v památkové • 
péči  (11. 10. 2012, Benešov) – proberete správ-
ní delikty a přestupky v oblasti památkové péče; 
prakticky si vyzkoušíte vyhotovení dokumentace 
v konkrétní kauze; proberete příklady z praxe.
Jak zkvalitnit pracovní výkon aneb time ma-• 
nagement trochu jinak  (16.  10.  2012,  Praha)  
–  naučíte  se,  jak  si vytvořit  nový pracovní  styl; 
získáte návody k sebepoznávacím technikám; bu-
dete mít možnost sdílet „best practice“ s kolegy 
z jiných částí republiky.
Zákon o státní sociální podpoře•  (16. 10. 2012, 
Praha) – projdete si zákon o státní sociální pod-
poře  a  seznámíte  se  se  souvisejícími  zákony; 
přiblížíte  si  prováděcí  předpisy;  zaměříte  se  na 
postavení  a  zaměstnávání  osob  se  zdravotním 
postižením.
Lobbing v EU a ČR•  (18. 10. 2012, Praha) – bu-
dete vědět, co to je lobbing; pochopíte, proč exis-
tuje a je důležitý; získáte informace a zkušenosti 
s přípravou lobbistických akcí; vyzkoušíte si ko-
munikaci s lobbisty.
Ochrana dřevin a ochrana významných • 
krajinných prvků  (18.  10.  2012,  Praha)  
– prohloubíte si znalosti o aktuální právní úpra-
vě  ochrany  dřevin  podle  zákona;  budou  Vám 
objasněny  vazby  ochrany  dřevin  s  ochranou 
jiných  chráněných  částí  přírody  a  souvislosti  
s  jinou  právní  úpravou  (např.  zákon  o  vodách, 
zákon  o  pozemních  komunikacích);  budete 
zvládat  základní  praktické  problémy  výkonu 
státní  správy  na  úseku  ochrany  dřevin;  nau-
číte  se  zákonné  postupy  při  aplikaci  ochrany 
významných  krajinných  prvků;  prohloubíte 
si  znalosti  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  jiné 
správní  delikty;  předáme  Vám  zkušenosti  
z rozhodovací praxe a z judikatury soudů; dozvíte 
se aktuální stav právní úpravy v ochraně přírody 
včetně připravovaných legislativní změn.
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Ochrana ovzduší•   (22.–24.  10.  2012,  Bene-
šov)  –  objasníme  Vám,  jaká  je  aktuální  česká  
a  evropská  legislativa,  nejnovější  soudní  judika-
tura;  jaké jsou postupy a výstupy při rozhodovací 
činnosti orgánů ochrany ovzduší; jaké jsou aktuální 
výklady a stanoviska MŽP; jaké jsou orgány ochra-
ny ovzduší a jak se provádí výkon státní správy.
Poskytování informací ze správních spisů•  
(23. 10. 2012, Praha) – NOVINKA! – naučíte se 
procesní postupy vyřizování žádostí o informace; 
získáte  představu  o  tom,  kde  jsou  meze  infor-
mační svobody s ohledem na zákonnou ochranu 
osobních údajů.
Antidiskriminační zákon•  (25. 10. 2012, Praha) 
–  seznámíte  se  se  základními  pojmy  diskrimi-
nace,  jejími  příčinami  a  důsledky;  budete  umět 
rozlišit, co je diskriminace a co porušení práv na 
rovné zacházení; budete umět poskytnout pomoc 
osobám, které si na diskriminaci stěžují.
Oblast řidičských průkazů se zaměřením na • 
výměny ŘP vydaných cizím státem 
(25. 10. 2012, Praha) – seznámíte se s novinka-
mi v oblasti správního rozhodování o řidičských 
oprávněních  a  řidičských  průkazech;  naučíte  se 
správně  postupovat  při  výměně  řidičských  prů-
kazů  vydaných  cizím  státem;  dokážete  rozlišit 
vyměnitelné  a  nevyměnitelné  řidičské  průkazy 
vydané mimo ČR; budete mít možnost konzulto-
vat případy z Vaší praxe.
Příspěvek na péči•  (26. 10. 2012, Praha) 
NOVINKA! – připomenete si zákon o sociálních 
službách  jako  legislativní  východisko  pro  pří-
spěvek na péči; seznámíte se se současnou praxí 
v oblasti příspěvku na péči; zaměříte se na praxi 
ÚP ČR.
Možnosti využití asertivity v praxi•  
(29.–31. 10. 2012, Benešov) – dozvíte se o výhodách  
a  nevýhodách  užití  asertivity;  naučíte  se  použí-
vat různé asertivní techniky; budete se orientovat 
v sociální komunikaci; pomocí tréninku a mode-
lových situací se naučíte řešit situace a vystupo-
vat asertivně.
Nonverbální komunikace•   (30.  10.  2012, 
Praha)  –  budete  znát  základní  teoretická  vý-
chodiska;  poznáte  a  procvičíte  si  vlastní  non-
verbální  projevy;  zaměříte  se  na  efektivní 

využívání  nonverbální  komunikace  v  sociál-
ním  styku;  řeknete  si  o  nejčastějších  chybách  
a  zlozvycích  v  neverbálním  projevu;  naučíte  se 
rozeznávat  a  vyhodnocovat  neverbální  signály 
z okolí.
Správní řízení v praxi III - Vady řízení a jejich • 
náprava  (30.  10.  2012,  Praha)  –  seznámíte  se  
s nejčastějšími vadami řízení, které vedou ke zru-
šení  rozhodnutí,  a  osvojíte  si  postupy,  jak  řešit 
konkrétní případy v praxi.
Krizové řízení • (31. 10. – 2. 11. 2012, Benešov) 
–  prohloubíte  své  znalosti  krizového  řízení;  se-
známíte se s postupy krizového řízení při  řešení 
některých typů situací; proberete specifika krizo-
vé komunikace; dotknete se problematiky tvorby 
plánů krizové připravenosti a financování PO.

Od 1. 9. 2012 bude možné opět studovat množ-
ství eLearningových kurzů (např. EVVO, ně-
které přípravy ke zkoušce ZOZ, kurzy průběž-
ného, resp. prohlubujícího vzdělávání pro ÚSC  
i zaměstnance státní správy). Více o nich v na-
šem Katalogu vzdělávacích akcí na 2. polo-
letí 2012 na: http://www.institutpraha.cz/
nabidka-kurzu. 

Kromě zde uvedených kurzů jsme připraveni 
Vám vyjít vstříc a připravit kurzy „na objednáv-
ku“ přímo ve Vašem úřadě.

Bližší informace o kurzech na celé 2. pololetí 
2012 jsou pro Vás k dispozici 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.

Těšíme se na pravidelné setkávání s Vámi na 
všech druzích našich vzdělávacích akcí.
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»pokračování ze strany 2

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.

Škola Zdravých 
měst

Ve dnech 20.–22. června 2012 se ve Zdravém městě 
Moravská Třebová  uskuteční Letní škola NSZM, 
která  je součástí akreditovaného vzdělávacího pro-
gramu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město 
WHO“. Účastníci se zde budou moci podělit o zku-
šenosti  a  osvědčené  aktivity v  obcích,  jsou pro ně 
připraveny semináře, praktický trénink i konzultace 
z oblasti kvality veřejné správy, strategického pláno-
vání a řízení, vzdělávání či aktivity seniorů i mateř-
ských škol mnohých dalších.
Podrobnější informace o programu, možnostech 
ubytování a pravidlech účasti http://nszm.cz/in-
dex.shtml?apc=r2217205a
Registrace na akci http://zdravamesta.cz/prihlas-
ka/ls-nszm-2012.shtml

Podrobný program akce včetně registračního formuláře naleznete na www.ZdravaMesta.cz/ls. Registrace probíhá do 13. 6. 2012.

 

Škola 
Zdravých 
měst

Sdílejte s námi zkušenosti a osvědčené aktivity 
v obcích. Kvalita veřejné správy, strategické 
plánování a řízení, vzdělávání či aktivity seniorů 
i mateřských škol - to vše a mnohem více na 
zajímavém úvodním semináři. Zúčastněte se!

Kdy:  20. června 2012 
 od 10:00 do 16:30
Kde:  Městské muzeum Moravská Třebová
 Svitavská 315/18

Kontakt: 
Kancelář NSZM
T: 725 820 473, E: info@nszm.cz

INZERCE
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Pane doktore, začněme jednou zajímavostí z Va-• 
šeho profesního života: Jako člen redakční rady 
Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve ve-
řejné správě prosazujete psaní složených výrazů 
s významem „elektronický“ bez pomlčky (jako 
např. eGovernment či eMail). Co Vás vede k to-
muto lingvistickému postoji a jak jste při jeho 
prosazování úspěšný?

Jde především o systémovou záležitost. V češtině se 
již  objevují  zcela  běžně  výrazy  eLearning,  eVolby 
aj., na druhou stranu slova, u nichž „e“ představuje 
rovněž zkratku pro výraz „elektronický“, mají jinou 
formu  zápisu,  což  následně  způsobuje  odchylky, 
které není možné považovat za správné. Sám jsem 
měl pár hodin po prvním přečtení slova „eMail“ po-
cit, že takovou obludnost nelze psát, ale musel jsem 
uznat,  že  argumenty1  pro  způsob  psaní  tímto  způ-
sobem jsou neprůstřelné. Vím, že je těžko rozhýbat 
zkostnatělou mysl mnoha lidí, leč je načase sjednotit 
psaní éček na celorepublikové úrovni, neboť i orgá-
ny EU psaní v tomto tvaru používají. 
A co se  týče prosazování  tohoto psaní, musím říci, 
že  není  zcela  jednoduché,  neboť  je  třeba  mít  na 
paměti, že  tuto podobu zavedl -  jak správně uvádí-
te - až náš Slovník nejčastěji používaných pojmů ve 
veřejné správě,  zatímco Ústav  pro  jazyk  český  na 
svých stránkách stále uvádí  tvar „e-mail“  jako  tvar 
spisovný. Na druhou  stranu bych  ale  rád uvedl,  že 
internetové stránky správních úřadů již postupně tuto 
správnou  formu zápisu  zavádějí  a  že  tedy nezbývá 
než doufat, že je v tom budou následovat i jejich jed-
notliví zaměstnanci, kteří pochopí zejména praktické 
využití toho, že jim nebude na konci řádku trčet „e-“ 
a na začátku následujícího pak zbylý „mail“. 

V nedávné minulosti jsme se s Vámi mohli se-• 
tkat na konferenci ke korupci a protikorupční 
politice, kterou pořádal Úřad vlády spolu s In-
stitutem pro veřejnou správu Praha. Kde berete 
svůj věčný optimismus a přesvědčení, že to, na 
čem s místopředsedkyní vlády Karolínou Peake 
pracujete, bude přínosem?

Optimismus  je  životní  postoj,  bez  kterého  se  dle 
mého  názoru  nemůže  člověk  snažit  o  sebemenší 
změnu. Navíc coby člověk, který vystudoval práv-
nickou fakultu z přesvědčení a s cílem bránit právo, 
nepovažuji boj s korupcí a nasazení celého našeho 
týmu  ani  tak  jako  za  projev  optimismu,  ale  spíše 
jako důvěru v právo a v právní stát, neboť věřím, že 
naše vlast si zaslouží zamést s nečestnými lidmi. 
Pokud  je  tato  důvěra  narušena,  nezbývá  pak  než 

1  Článek  s  podrobnějšími  informacemi  je  dostupný  na 
http://svs.institutpraha.cz/. 

vytvářet stále nové a nové zákony, které budou eli-
minovat protiprávní jednání. Ať jde o korupci nebo 
jakoukoli  jinou trestnou činnost,  je  třeba si uvědo-
mit, že právě pesimistický postoj, který zastávají ně-
kteří jednotlivci, pokud mluvíme o důvěře v zákony, 
umožňuje,  že  jsou  některé  formy  trestné  činnosti 
v takovém „rozpuku“, jaký můžeme sledovat napří-
klad u korupce. 
Proto se nedomnívám, že bych byl příliš optimistic-
ký, a věřím, že plány celé naší sekce jsou realistické. 
Samozřejmě  se  potýkáme  s  rezistencí  a  pasivitou 
některých  ministerských  úředníků,  leč  naše  úřed-
nická  čest  nám  velí  bojovat  nejen  s  korupcí,  ale 
i s občasnou  lidskou nechutí pracovat ve prospěch 
společnosti. 
A  pokud  si  stále myslíte,  že  působím přeci  jen  až 
příliš optimisticky, považujte můj optimismus za lék 
na společenský pesimismus našemu národu bohužel 
tolik vlastní. 
Jelikož vidím Váš údiv na tváři, jak to dokážu, tak 
se musím přiznat,  že kromě genů v  tom hraje  roli 
i moje babička, která mi odmala vštipovala mnoho 
mouder, např. to, že nikdy není tak špatně, aby ne-
mohlo být ještě hůře. 

Ve svých kurzech pro zastupitele a starosty men-• 
ších obcí jste velmi oblíbeným a úspěšným lekto-
rem. Prozradíte nám, jakým způsobem si doká-
žete získat své posluchače z řad neprávníků? 

Bohužel Vám konkrétní způsob prozradit nemohu, 
protože jej ani neznám. Popravdě řečeno asi při zís-
kávání posluchačů nehraje roli, zda mluvíte s práv-
níky nebo s neprávníky, ale zejména zájem vašich 
posluchačů o přednášené  téma a co si budeme po-
vídat,  schopnost  oslovit  nejen  odborností,  ale  též 
stylem  předávání  informací  a  použitou  rétorikou. 
A  v  tomto  ohledu mám  štěstí,  že mohu  přednášet 
lidem, kteří mají o dané téma skutečný zájem, pro-
tože se nejen chtějí při přednáškách něco dozvědět, 
ale mají i podnětné dotazy, které mě samotného in-
spirují,  abych  se  na  danou  tematiku mohl  podívat 
z dalších možných pohledů, případně mi pomáhají 
při hledání nových témat, která by je mohla zajímat 
a která by bylo vhodné upravit zákonodárným pro-
cesem. Pokud  tedy mé posluchače mé kurzy baví, 
jsem za to rád, protože se na ně snažím připravovat 
co možná nejpečlivěji, ale pokud by neměli o téma 
zájem, asi by mi nepomohly ani znalosti Jana Ámo-
se  Komenského,  abych  posluchače  náležitě  zaujal 
a obohatil o nové a přínosné znalosti.
V každém případě se řídím heslem, že lektor je na 
kurzu plně pro posluchače, nikoli oni pro něho. 

Pro Institut často vytváříte nové úkoly, cvičení, • 

případové studie či studijní materiály pro obec-
nou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. 
Co Vás na tom baví?

Baví mě ten tvůrčí proces. Přeci jen učení je oprav-
du  hra,  a  to  nejen  ve  vztahu  k  žákovi,  případně 
posluchači,  ale  také  i  pro  učitele. Navíc  vytváření 
vlastních  úkolů,  cvičení  atp.  představuje  vedle  za-
pojování vlastní fantazie i jistou míru svobody, kdy 
mohu do svých vlastních případových studií zapo-
jit např.  svůj vlastní  smysl pro humor, který by se 
mohl s předchůdcem, po němž bych tyto případové 
studie zdědil, značně rozcházet. A samozřejmě mám 
svou kreativní základnu založenou na zkušenostech 
z  kontrol,  setkání  s  představiteli  územních  samo-
správných celků apod.,  tedy díky pro mne životně 
důležitému styku s lidmi. 

Věnujete se sám dalšímu studiu? Jak pracujete • 
na svém profesním či odborném rozvoji?

Ano, studuji doktorandské studium na Právnické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době 
velmi usilovně pracuji na tom, abych jej již brzy do-
končil. Člověk se však učí celý život, a mluvíme-li 
o právu, tak to platí dvojnásob, čímž vlastně mohu 
rovnou  odpovědět  na  druhou  část Vaší  otázky,  jak 
pracuji na svém profesním a odborném rozvoji. Od-
pověď je jednoduchá: pracuji soustavně a v nejbližší 
době nepředpokládám, že v tomto způsobu rozvoje 
mělo dojít k nějaké změně…

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

Jéjej, no, historek mám samozřejmě spousty,  spíše 
pak  z kontrol  obcí,  které hojně při  lektorské praxi 
využívám. Spíše než historku bych zmínil zaručený 
recept, jak vyloudit úsměv na tváři zejména dámské 
populace  –  při  vysvětlování  nejrůznějších  zákon-
ných povinností dodávám možné následky s dovět-
kem, že některá porušení zákona nemají „na funkci 
vliv“, tj. že za porušení není stanovena sankce…

Přichází doba letních dovolených, proto nám • 
dovolte jednu osobní otázku na závěr: Při čem 
si nejvíce odpočinete? Co Vám pomáhá dobít 
baterky a udržet si Váš neochvějně pozitivní pří-
stup?

Popravdě řečeno mám občas pocit, že odpočívat nes-
tíhám, ale to by mi doma samozřejmě neprošlo, pro-
tože už tak musím čelit výtkám, že jsem workoholik. 
Odpočívám nejraději se svou drahou polovičkou. To 
je pak člověku jedno, jakou formu odpočinku zvolí, 
jestli  výlet  do  termálních  lázní  nebo  opečovávání 
zahrádky prarodičů či relaxací na chatě.

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

JUDr. Jan Horník
absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v minulosti působil na odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra; má praktické zkušenosti s územní samosprávou jednak jako bývalý člen zastupitelstva obce 
a jeho kontrolního výboru a jednak jako kontrolor Ministerstva vnitra; od října 2010 se plně věnuje problematice boje 
s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012); v současnosti pracuje 
v Sekci pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR; působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování 
zvláštní odborné způsobilosti; podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné sprá-
vě“ a v současné době je členem jeho redakční rady; je rovněž autorem publikací a článků především z oblasti potírání 
korupce a úplatkářství

PŘEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORY

Příležitost ke studiu pro zaměstnance veřejné správy
Od letošního roku působí v Praze nová vysoká škola Akademie managementu a komunikace; jeden z jejích dominant-
ních studijních oborů nese název management ve veřejné správě a neziskové sféře. 
Tento studijní obor je odborně garantován ředitelkou Institutu pro veřejnou správu Praha PhDr. Zdenkou Procházkovou, 
MPA. Studijní zaměření oboru zahrnuje všechny podstatné předměty a disciplíny potřebné pro práci ve veřejné správě 
od ekonomiky se zvláštním zřetelem na oblast veřejných financí přes právní otázky (správní a přestupkové právo atd.) až 
po manažerské a komunikační techniky potřebné pro práci ve veřejné správě. Tento studijní obor optimálním způsobem 

propojuje všechny  teoretické  i praktické znalosti  i dovednosti, které  jsou nezbytné právě pro práci ve veřejné správě. Mezi pedagogy Akademie managementu 
a komunikace jsou nejen špičkoví odborníci z oblasti ekonomie, práva, psychologie a dalších teoretických disciplín, ale i zkušení praktici. Škola poskytuje všechny 
stupně vysokoškolského vzdělání - bakalářské, magisterské i PhD. - a uvítá každého zájemce o studium v akademickém roce 2012/2013. Více informací najdete na 
www.amakcz.cz.

INZERCE

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE
Czech Republic

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://svs.institutpraha.cz/
http://www.amakcz.cz
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V průběhu roku 2011 pokračoval společný projekt 
Institutu pro veřejnou správu Praha a Ministerstva 
vnitra ČR Slovník nejčastěji používaných pojmů 
ve veřejné správě (dále jen „Slovník“). Slovník je 
provozován a průběžně aktualizován prostřednic-
tvím webových stránek http://svs.institutpraha.cz/. 
Odbornou přesnost a správnost pojmů zajišťovala 
i v roce 2011 redakční rada Slovníku (dále jen re-
dakční rada) ve složení PhDr. Zdenka Procházková, 
MPA (vedoucí), Ing. Jaroslav Svoboda, Mgr. Petr 
Kuš, RNDr. Milada Vaněčková, JUDr. Petr Fejtek, 
JUDr. Jan Horník a Zuzana Kulmanová, DiS. Zpra-
vidla jedenkrát měsíčně probíhají setkání redakční 
rady. Hlavním úkolem redakční rady je rozhodování 
o úpravě stávajících pojmů nebo zařazení nových 
pojmů, navrhování dalšího rozvoje Slovníku, rozho-
dování o spolupráci s jinými subjekty a informování 
o činnosti a rozvoji Slovníku.
Slovník je propagován prostřednictvím webových 
stránek Institutu pro veřejnou správu Praha a Minis-
terstva vnitra ČR. V období od ledna 2011 do prosin-
ce 2011 navštívilo webové stránky Slovníku 5 747 
uživatelů, z nichž se většina na stránky opakovaně 
vracela, tzn., bylo zde 9 784 návratů. Slovník již ob-
sahuje 1 656 pojmů. 
V roce 2011 bylo uživateli Slovníku navrženo cel-
kem 14 pojmů, tyto však většinou svým obsahem 
neodpovídaly koncepci Slovníku. Jednalo se o poj-
my příliš konkrétní a specializované či pojmy, které 
souvisely s termíny již obsaženými ve Slovníku.  
Na základě iniciativy redakční rady bylo nově vlo-
ženo 10 pojmů, z nichž některé reagovaly na nové 
právní předpisy (např. zákon č. 118/2010 Sb., o kraj-
ském referendu a o změně některých zákonů), jiné 
doplňovaly důležité související pojmy k již existují-
cím definicím (např. k termínům týkajícím se voleb 
pojmy „státní volební komise“, „zvláštní okrsková 
komise“ a podobně). 
Dvacet pojmů bylo aktualizováno. Jednalo se jak 
o aktualizace v návaznosti na změny legislativy, tak 
o aktualizace, kterými se redakční rada snažila ně-
které definice zdokonalit, systematizovat, zpřehled-
nit a v neposlední řadě „polidštit“, tzn. lépe vysvětlit 

„neprávníkům“. Některé již dříve vložené pojmy 
byly v roce 2011 zneplatněny pro svoji duplicitu. 
Na základě souhlasu příslušného subjektu („správců“ 
slovníků) bylo v roce 2011 na stránkách Slovníku 
zveřejněno 7 hyperlinkových odkazů na slovníky 
specializované v určité oblasti nejen veřejné správy. 
Odkazy zvyšují komfort vyhledávání informací pro 
uživatele Slovníku. 
Redakční rada zpracovala doporučení  - Jak na 
psaní slov s „e“ ve smyslu „elektronický“, které 
je umístěno na stránkách Slovníku v sekci novinky. 
Redakční rada usilovala o zveřejnění tohoto doporu-
čení v časopise Veřejná správa.
V periodiku Veřejná správa byly také po celý rok 
2011 zveřejňovány jazykové mutace vybraných 
pojmů (v angličtině, němčině, francouzštině nebo 
španělštině). Na zpracování těchto pojmů se podí-
lela Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v rámci 
interního studentského projektu. Celkem bylo uve-
řejněno 30 pojmů. 
Webové stránky Slovníku jsou od roku 2011 pra-
videlně archivovány Národní knihovnou ČR pro 
svou vzdělávací a informační hodnotu za účelem 
dokumentace autentického vzorku českého webu. 
Jsou součástí kolekce českých webových stránek, 
které Národní knihovna ČR hodlá dlouhodobě ucho-
vávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich 
záznam je součástí České národní bibliografie a ka-
talogu Národní knihovny ČR. Z tohoto důvodu je na 
stránkách Slovníku umístěno logo WebArchivu.
V roce 2012 pokračuje redakční rada Slovníku ve 
své činnosti stejným způsobem jako v roce 2011. 
Redakční rada v roce 2012 zejména: 

obohatí Slovník o nové pojmy z oblasti eGovern-• 
mentu, se zaměřením na problematiku základních 
registrů, 
doplní slovník o pojmy z oblasti personálního • 
managementu ve veřejné správě,
neopomine problematiku etiky a protikorupčních • 
opatření, 
v návaznosti na další změny legislativy provede • 
aktualizaci, případně doplnění a systematizaci 
pojmů z příslušné oblasti veřejné správy.

Přehled počtů zobrazení nejvyhledávanějších 
pojmů v roce 2011

POJEM Celkem

Veřejná správa 833

Státní správa 196

Zájmové sdružení 176

Nadace 162

Autoremedura 124

Samospráva 118

Přenesená působnost ÚSC 68

Adresa pro doručování 59

Výkon veřejné správy 58

Veřejná moc 54

Základní registry 52

eGON 46

Orgán veřejné správy 41

Nevrchnostenská veřejná správa 36

Právo 36

CzechPOINT 35

Územní samosprávný celek 28

Atrakce 27

eGovernment 25

Úředník ÚSC 25

Centrální registrační místo 24

Výkon samosprávy 23

Zvláštní orgány obce 23

Živnostenský rejstřík 22

Lesní stráž 22

Kontrola ve veřejné správě 18

Magistrát 8

Veřejný rozpočet 7

Informace o činnosti redakční rady
Slovníku nejčastěji používaných 
pojmů ve veřejné správě za rok 2011

 

Chcete se s námi podělit o své 
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Nechcete Newsletter odebírat nebo si 

naopak přejete přihlásit k odběru další 
kolegy?
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Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřej-
né správě zavedl konvenci psaní těchto pojmů ve 
variantě bez pomlčky s velkým písmenem po „e“ 
(např. eDemokracie, eGovernment, eLearning, 
eMail, eVolby). Jedná se o nové odborné termí-
ny a různý zápis v různých dokumentech zvyšuje 
zmatek v jejich používání a chápání. 
Tyto pojmy vyjadřují zahrnutí informačních a ko-
munikačních technologií do původních odborných 
termínů. Pro lepší pochopení lze uvést, že se jedná 
o pouhé zkrácení pojmu „elektronický“ a jeho spo-
jení s pojmem dalším do jednoho nového slova. To 
znamená, že použití spojovníku (pomlčky) je v těch-
to případech neopodstatněné. 
Tento způsob psaní používá ve svých dokumentech 
jak Evropská komise, tak Rada Evropy. Avšak ani 
materiály těchto institucí nejsou jednotné. Zažité po-
užívání pojmů s pomlčkou, např. e-mail, není příliš 
vhodné, a proto jej nelze doporučit. Stejně nepatřič-

né je na příklad i používání slov „email“ či „Email“, 
neboť jejich význam je zcela odlišný (v tomto přípa-
dě smalt či glazura).  
Při potřebě psaní výrazu na začátku věty lze použít 
delší opis jako „Elektronická podatelna“ (ePodatel-
na) nebo použít jinou stavbu věty (slovosled). Ved-
lejším efektem této formy technických pojmů je, že 
tato slova nejsou chápána jako slova s oddělovacím 
znaménkem, tj. že při psaní elektronických doku-
mentů nedochází k automatickému oddělení „e-“ na 
konci řádku od vlastního pojmu. 
Pro sjednocení psaní odborných termínů doporu-
čujeme dát přednost tvarům uvedeným ve Slovní-
ku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě 
(http://svs.institutpraha.cz/). 
Poznánka: V souvislosti s tímto doporučením lze 
odkázat na obecnější trend vzniku nových termínů 
např. mLearning, bLearning, mGovernment, iTest.

Jak na psaní slov s „e“ ve smyslu 
„elektronický“
Doporučení redakční rady Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě
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