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Změna zřizovací  
listiny Institutu

19. ledna 2017 podepsal ministr vnitra Milan Chova-
nec dodatek ke zřizovací listině Institutu pro veřej-
nou správu Praha. Naše činnost se tak rozšiřuje o po-
skytování manažerského vzdělávání zaměstnancům 
Ministerstva vnitra a organizačních složek, zaměst-
nancům územních samosprávných celků a správních 
úřadů, zaměstnancům a příslušníkům bezpečnost-
ních sborů. Další novou činností je realizace výzku-
mu v oblasti veřejné správy a správní vědy. 

Kurz „Simulace 
veřejné zakázky“

V návaznosti na změny legislativy v oblasti veřejného 
zadávání, které přinesl loňský rok, chystáme ve spolu-
práci se společností T-SOFT prakticky zaměřený kurz 
„Simulace veřejné zakázky“. Uskuteční se v našem 
vzdělávacím středisku v Benešově v termínu 30. květ-
na – 1. června 2017. První den výuku zahájí přehled 
novinek v právní úpravě zadávání veřejných zakázek. 
Následující dva dny budou mít charakter modelové-
ho nácviku zadávacího řízení podle nového zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to se 
zaměřením na oblast IT zakázek a stavebních zakázek. 
Pozornost bude věnována standardním dokumentům 
a jejich vyhotovení i typickým problémovým situacím. 
Bližší informace o termínu konání a přihlášení na kurz 
naleznete spolu s anotací pod následujícím odkazem 
na našich webových stránkách: http://www.institut-
praha.cz/nabidka-kurzu/kurz-913/

Naší nové paní náměstkyni, do jejíž působnosti spa-
dá zejména komplexní ekonomická agenda Institu-
tu, problematika informačních technologií a zajiště-
ní provozu vzdělávacího střediska v Benešově, jsme 
položili několik otázek.
•  Co Vás v nové funkci čeká jako prvořadý úkol?
 První myšlenka na tuto odpověď mě napadá rada 

Štěpánu Šafránkovi z filmu Konec básníků v Če-
chách „Levně nakupovat, draho prodávat a pozdě 
platit faktury“. Jako prvořadý a vlastně i dlou-
hodobý úkol vidím v řádném a efektivním plá-
nování prostředků na zajištění vzdělávacích akcí 
a konferencí. V tomto ohledu shledávám i nutnost 
zajištění prostředků z hlediska možností spolufi-
nancování ze strukturálních fondů.

• Do Vaší kompetence patří také řízení oddělení 
informačních technologií. Jaký je Váš vztah 
k moderním komunikačním prostředkům?

 K moderním komunikačním prostředkům mám 

velmi kladný uživatelský vztah. Hodně lidí si stě-
žuje, že dnešní doba je příliš přetechnizována, že 
se tím dostáváme do mnoha komunikačních ne-
bezpečí. Ano, i to je pravda, ale moderní techno-
logii se musíme také naučit chytře používat a vy-
užívat pro vzdělávání. V tomto ohledu je mým 
cílem i zlepšení informačních technologií hlavně 
pro nové manažerské vzdělávání.

• Kterou z nadcházejících akcí Institutu pova-
žujete za zajímavou a doporučila byste ji čte-
nářům?

 Obecně řečeno každá akce Institutu je jistě příno-
sem. Za velmi zajímavou akci považuji připravo-
vanou vědeckou konferenci „Quo Vadis, sociální 
práce v ČR?“, která se uskuteční 13. – 14. 6. 2017 
v prostorách vzdělávacího střediska v Benešově, 
pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí 
M. Marksové. Tímto čtenáře srdečně zvu k účasti 
na této konferenci. 

Institut pro veřejnou správu Praha rozšířil portfolio 
svých kurzů mimo jiné o témata zaměřená na PR 
a tištěná média. Čím konkrétně obohatí vzdělávací 
nabídku?
Cílem kurzu Public relations ve veřejné správě je, 
aby jeho účastníci dokázali efektivně rozvíjet vzta-
hy v rámci státní a veřejné správy a využili k tomu 
všechny vhodné možnosti a nástroje. Státní a veřejná 
správa se průběžně proměňují, přinášejí nové výstu-
py, a je proto důležité, aby byly pro veřejnost čitelné 
a srozumitelné. Public relations ovlivní názory ob-
čanů na fungování státní a veřejné správy mnohem 
více než reklama. Zatímco reklama tvrdí, že jste 
dobří, správně uplatněné public relations docílí toho, 
že druzí o vás budou říkat, že jste dobří. Umožní ve-
řejnosti inteligentně a nenásilně sdělit, co děláme, 
proč to děláme a čeho chceme dosáhnout. Marketing 
a public relations fungují na ověřených modelech, je-
jichž podcenění či nevyužití se v konečném důsledku 
nevyplatí. Kouzlem této činnosti ovšem je, že člo-
věk se dokáže uplatnit tvůrčím způsobem. Kreativita 
a nápady jsou totiž předpokladem k tomu, že infor-
mace lidi potřebným způsobem zaujme.
Bližší informace o termínu konání a přihlášení 
na kurz naleznete spolu s anotací pod následujícím 
odkazem na našich webových stránkách: http://
www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-932/ 
Kurz Časopisy ve veřejné správě a jejich efektiv-
ní přínos poskytne posluchačům vodítko, jak správ-
ně zhodnotit a následně realizovat obsah časopisu 
po textové a grafické stránce tak, aby veřejnost za-
ujal a stal se potřebným interaktivním prvkem mezi 
veřejnou správou a občanem. Ve veřejnoprávním 
sektoru mají tištěná média, tedy časopisy, významný 
dopad z hlediska potřebné informovanosti veřejnosti 

a jejího zapojení do celospolečenského života.
Časopis vydávaný v rámci veřejné správy má totiž 
předpoklad, že zasáhne veřejnost komplexním způ-
sobem, tedy napříč věkovou strukturou, neboť ne-
vyžaduje počítačové připojení, což zejména u starší 
populace bývá limitujícím prvkem. Další výhodou 
časopisu je skutečnost, že čtenář jej může mít po ruce 
v delším časovém horizontu, kdežto zprávy v rámci 
internetu se většinou stanou minulostí po jednom 
přečtení. Tištěné zpravodajství tedy umožňuje, aby 
potřebná informace mohla být využívána po delší 
dobu, jak může být jejím záměrem. Aby vydávání 
časopisů v rámci veřejné správy přineslo patřičný 
efekt, nelze jej dělat nahodilým způsobem. Existují 
totiž prověřené kroky, které jsou nutné k tomu, aby 
časopis splnil svůj účel a navíc svého vydavatele po-
třebným způsobem pozitivně prezentoval. 
Bližší informace o termínu konání a přihlášení 
na kurz naleznete spolu s anotací pod následujícím 
odkazem na našich webových stránkách: http://
www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-927/ 

NAŠI LIDÉ - PŘEDSTAVUJEME

Ing. Radka Vaverová Harazímová, LL.M.,
náměstkyně ředitele Institutu pro veřejnou 
správu Praha

INFORMACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU O VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH A KURZECH PRO PROFESNÍ I OSOBNOSTNÍ RŮST A O VZDĚLÁVÁNÍ NEBO SEMINÁŘÍCH NA OBJEDNÁVKU

PŘIPRAVUJEME

NEPŘEHLÉDNĚTE
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STALO SE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Účast Institutu na akci „Den malých 
obcí“ – jaro 2017

Stánek Institutu se dne 7. 3. ocitnul na Dni malých 
obcí na výstavišti v Praze Letňanech v ojedinělé po-
zici. Obklopený obecním mobiliářem, stroji učený-
mi k péči o obecní zeleň, pouličním osvětlením či 
měřiči rychlosti nabízel své “vzdělávací produkty”.  
A byl o ně zájem, stejně tak jako o možnost zakou-
pit pro úřad publikace online z webu. Překvapil nás 

i větší zájem o možnost dovézt školení malým ob-
cím, které by se např. v rámci MAS (místních akč-
ních skupin) spojily a požádaly by Institut o uspo-
řádání školení u nich v regionu. A zájem by byl 
od Šumavy k Jizerským horám a od východu k zá-
padu Čech. Potěšitelné bylo i to, že náš Institut před-
stavitelé obcí znají nejen z příprav a zkoušek ZOZ.

Pokračování projektu Podpora 
reformy veřejné správy v Gruzii 

Institut nadále participuje na realizaci projektu Pod-
pora reformy veřejné správy v Gruzii. Na sklonku 
roku minulého se uskutečnila poslední ze série 
studijní cest, tentokráte zaměřená na problematiku 
kvality vzdělávání. Během svého týdenního pobytu 
v ČR absolvovali gruzínští kolegové řadu přednášek 
zaměřených na akreditaci vzdělávacích programů 

z různých pohledů, problematiku hodnocení kvali-
ty vzdělávacích programů, vzdělávacích institucí či 
kvality lektorů. Kromě přednášek rovněž navštívili 
Úřad vlády ČR, Krajský úřad Středočeského kraje, 
Městský úřad v Mnichovicích či Vzdělávací středis-
ko Institutu v Benešově.

Seminář k zákonu 
o odpovědnosti 

za přestupky 
a řízení o nich

Dnem 1. 7. 2017 nabývá účinnosti nová úprava pře-
stupkového práva.  Jedná se o významnou změnu, se 
kterou se úřady pochopitelně chtějí seznámit v před-
stihu. V našich podmínkách se tato okolnost projevi-
la zvýšeným zájmem o kurzy průběžného vzdělávání 
s tímto zaměřením. Abychom mohli uspokojit zvý-
šenou poptávku, rozhodli jsme se uspořádat Seminář 
k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
kromě našich učeben, také v prostorách Novotného 
lávky 5. Termínem konání je středa 19. dubna 2017 
od 9:30 do 15:00 hodin. Občerstvení je zajištěno 
a účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditova-
né vzdělávací akce. Těšíme se na setkání s Vámi.
Bližší informace o termínu konání a přihlášení na kurz 
naleznete spolu s anotací pod následujícím odkazem 
na našich webových stránkách: http://www.institut-
praha.cz/nabidka-kurzu/kurz-949/ 

Připravujeme pro 
Vás vědeckou 

konferenci 
s mezinárodní 

účastí „Quo Vadis, 
sociální práce 

v ČR?“
Ve dnech 13. – 14. 6. 2017 se v našem vzdělávacím 
středisku v Benešově uskuteční vědecká konference 
s mezinárodní účastí na téma sociální práce. Po společ-
né úvodní části se účastníci rozdělí do sekcí se zamě-
řením na sociální práci např. v sociálně-právní ochra-
ně dětí nebo s pachateli trestných činů. Dvoudenní 
konference bude doplněna společenským programem 
a poskytne jistě široké pole pro diskuze ve formální 
i neformální rovině a zajímavá setkání s odborníky 
z akademické sféry i z praxe. Bližší informace k této 
konferenci naleznete pod odkazem: http://www.insti-
tutpraha.cz/projekty/konference/konference-quo-
-vadis-socialni-prace-v-cr/ 

PŘIPRAVUJEME
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Pozvánka na seminář ERT do Švédska
Kolegové ze Swedish Council for Higher Education 
opět po čase zvou zájemce na seminář Evropského 
vzdělávacího programu (ERT), který se uskuteční 
ve Stockholmu ve dnech 9. – 11. října 2017. Seminář 
je zaměřený na problematiku veřejné správy a pro-
pojenosti Švédska a Evropské unie. 
Bližší informace k programu naleznete zde, připojen 

je i přihlašovací formulář.
Jednacím jazykem je angličtina, poplatek se nehra-
dí. Účastníci  si na vlastní náklady zajišťují dopra-
vu a ubytování. Uzávěrka přihlášek je 31. července 
2017. Při nenaplnění minimální kapacity si organi-
zátor vyhrazuje právo seminář odvolat.

Institut jezdí od února ekologicky

Institut ve Veřejné 
správě 2016

Pokud si domluvíte s námi kurz na objednáv-
ku mimo Prahu, pak Vám jej i nadále dodáme tzv. 
na klíč a přivezeme jej naší Škodou Octavia CNG.  
Používáním stlačeného zemního plynu jako primár-
ního pohonu auta Institut naplňuje rozhodnutí vlády 
z r. 2008 podporující Národní akční plán čisté mo-
bility.

V případě zájmu o kurz na objednávku můžete oslo-
vit PhDr. Pavla Dittricha (p.dit@institutpraha.
cz; tel. 224 228 719 nebo 739 592 985) nebo ve-
doucí oddělení vzdělávání Ing. Zdeňku Šilhovou 
(z.sil@institutpraha.cz; tel. 224 212 938 nebo 
603 371 589).

Cena evropského 
veřejného sektoru 

2017
Evropský institut veřejné správy (European Insti-
tute of Public Administration/EIPA) opět vyhlašuje 
Cenu Evropského veřejného sektoru. 
Pod zastřešujícím tématem „Inovativní veřejný 
sektor v roce 2017 – nová řešení pro komplexní 
výzvy“, EPSA 2017 hledá případy, které byly před-
loženy a prokázaly inovativní přístup k poskytování 
veřejné služby a tvorbě politik ve stále komplexněj-
ších, obtížněji adresovatelných a často víceúrovňo-
vých výzvách, kterým veřejný sektor v Evropě čelí. 
Přihlásit se mohou instituce ze všech úrovní veřejné-
ho sektoru, ale i podniky veřejného sektoru, agentu-
ry a uskupení PPP. Hlavním žadatelem musí být in-
stituce nebo úřad veřejného sektoru – další žadatelé 
v konsorciu mohou být např. soukromé společnosti, 
poloveřejné instituce, neziskové organizace, univer-
zity nebo vzdělávací instituce.
Uzávěrka přihlášek je 13. dubna 2017.
Bližší informace k cenám EPSA naleznete na při-
loženém odkazu k videu nebo na webové strán-
ce www.epsa2017.eu či kontaktujte představitele 
EPSA týmu na info@epsa2017.eu.

Institut navázal poměrně úzkou spolupráci s redakcí 
časopisu Veřejná správa a v loňském ročníku pu-
blikoval v každém druhém čísle tohoto čtrnáctide-
níku svůj příspěvek tematicky laděný ke vzdělávání 
úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Za zmínku 
stojí zejména velmi obsáhlá informace o novém pře-

stupkovém zákonu otištěná na pokračování v číslech 
20 a 21. 
S obsahy jednotlivých čísel je možné se seznámit 
zde: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-spra-
va-947101.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Institut rozšiřuje lektorský sbor pro 
oblasti správních činností
Institut pro veřejnou správu Praha hledá nové 
lektory pro správní činnosti podle § 1 vyhlášky 
č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě zájmu o spolupráci 

v oblastech výše zmíněných správních činností kon-
taktujte pro bližší informace paní Ing. Zdeňku Šilho-
vou, vedoucí oddělení vzdělávání (tel. 224 212 938, 
e-mail: z.sil@institutpraha.cz).
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SKRIPTA

Prodej skript vydaných Institutem probíhá přes e-shop 
na našem webu: http://www.institutpraha.cz/kurzy/pro-
dej-skript/skripta/
Vaše dotazy ke koupi skript ráda zodpoví paní Eva 
Ziglerová -  224 241 281 nebo 736 610 248; skrip-
ta@institutpraha.cz

Přehled novějších publikací:
rok 2016:
• Hodnocení nejen služební
• Finanční hospodaření územních samospráv-

ných celků
• Správní řád
• Územní samospráva přehledně a v příkladech
rok 2015:
• Úřední korespondence (Metodika, vzory a pří-

klady pro veřejnou správu)
• Jazyková zákoutí. Cesty ke kvalitnímu písem-

nému a mluvenému projevu.
V prodeji již jsou v minulém čísle Newsletteru 
avizovaná skripta „Hodnocení nejen služební – 
příručka pro hodnotitele a hodnocené ve veřejné 
správě. Publikace autorů PhDr. Pavla Dittricha, 
CSc. a Mgr. Jiřího Stani má za cíl ozřejmit základní 
cíle hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě 
jako velmi důležitého personálního manažerského 
procesu. První část se zaměřuje na přípravnou 
a realizační fázi hodnocení a nabízí čtenáři možné 
inspirační zdroje pro provádění hodnocení podle 
moderních zásad personalistiky. Protože služební 
hodnocení probíhá podle zákonem určených 

kompetencí / činností úředníka, jsou v druhé části 
publikace představeny podrobněji i některé z těchto 
hodnocených činností. V přílohách jsou k dispozici 
příklady, jak lze odstupňovat u jednotlivých 
kompetencí výkon, jsou-li používány pro hodnocení 
práce úředníky škály. Cena této publikace činí 
129 Kč.

Vyjde na přelomu 1. a 2. čtvrtletí:
• „333 cvičení ze správního řádu“ autorského tria 

Mgr. Jana Malinovská, Mgr. Petr Kuš, JUDr. Eva 
Zlámalová 

• „Základy správního trestání“ od Ing. Mgr. Jana 
Strakoše a Mgr. Pavlíny Kroupové

• „Vzory pro řízení o přestupcích podle zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích“ au-
torky Mgr. Pavlíny Kroupové

Kromě dotisku oblíbených titulů „333 cvičení 
z veřejné správy“ a „Základní charakteristika ve-
řejné správy“ vyjdou v nejbližší době zbrusu nové 
publikace „333 cvičení ze správního řádu“ autor-
ského tria Mgr. Jana Malinovská, Mgr. Petr Kuš, 
JUDr. Eva Zlámalová, „Základy správního trestání“ 
od Ing. Mgr. Jana Strakoše a Mgr. Pavlíny Kroupo-
vé a „Vzory pro řízení o přestupcích podle zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích“ autorky 
Mgr. Pavlíny Kroupové.
Kompletní nabídku skript vydaných Institutem 

včetně možností jejich pořízení naleznete na našich 
webových stránkách na odkazu www.institutpraha.
cz/kurzy/prodej-skript/skripta/.

Veškeré informace o všech našich vzdělávacích akcích pro 1. pololetí naleznete na našem webu - http://www.institutpraha.cz/
nabidka-kurzu/

1. Kurzy průběžného vzdělávání

Datum konání Místo Název kurzu Lektor(-ři) Přihláška

3. 4. Praha Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odbor-
né způsobilosti - správní řád JUDr. Svatava VRONSKÁ Přihláška

3. 4. Praha Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odbor-
né způsobilosti - Veřejná správa JUDr. Miroslav BRŮNA Přihláška

3. - 5. 4. Benešov Úvod do práce s programem PEvA PhDr. Michal WANNER, Ph.D. Přihláška

4. 4. Praha Zákon o některých přestupcích Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ Přihláška

4. 4. Praha Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
v činnosti orgánů OCHP Mgr. Svatava HAVELKOVÁ Přihláška

4. 4. Praha Naučte se přesvědčivě argumentovat Petr JASINSKI Přihláška

5. - 7. 4. Benešov Kurz pro operátory programu PEvA Mgr. Josef HORA Přihláška

6. 4. Praha eGovernment v kostce Mgr. Jarmila Marta ŠMARDOVÁ Přihláška

6. 4. Praha Komunikační cvičení PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

10. - 11. 4. Benešov Požární bezpečnost staveb – rodinné domy a rodinné 
rekreační objekty Ing. Bc. Pavel TUČEK Přihláška

10. 4. Praha Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ Přihláška

NABÍDKA KURZŮ

Nabídka kurzů pro duben až květen 2017

HODNOCENÍ NEJEN 
SLUŽEBNÍ

(příručka pro hodnotitele
a hodnocené ve veřejné správě)

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.
Mgr. Jiří Staňa

skripta

HODNOCENÍ NEJEN 
SLUŽEBNÍ

(příručka pro hodnotitele
a hodnocené ve veřejné správě)

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.
Mgr. Jiří Staňa

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
mailto:skripta@institutpraha.cz?subject=Prodej%20sktipt
mailto:skripta@institutpraha.cz?subject=Prodej%20sktipt
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/hodnoceni-nejen-sluzebni/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/financni-hospodareni-uzemnich-samospravnych-celku-2/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/financni-hospodareni-uzemnich-samospravnych-celku-2/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/spravni-rad/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/uzemni-samosprava-prehledne-a-v-prikladech/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/uredni-korespondence-metodika-vzory-a-priklady-pro-verejnou-spravu/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/uredni-korespondence-metodika-vzory-a-priklady-pro-verejnou-spravu/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/jazykova-zakouti-cesty-ke-kvalitnimu-pisemnemu-a-mluvenemu-projevu/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/jazykova-zakouti-cesty-ke-kvalitnimu-pisemnemu-a-mluvenemu-projevu/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-633/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-633/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/633/8826/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-632/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-632/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/632/8827/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-149/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/149/8938/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-925/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/925/8873/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-933/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-933/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/933/8875/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-948/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/948/8911/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-151/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/151/8939/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-842/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/842/8795/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-917/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/917/8807/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-820/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-820/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/820/8111/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-924/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/924/8953/
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11. 4. Praha EXCEL pro pokročilé Ing. Jaroslav VOBR Přihláška

11. 4. Praha Novým občanským zákoníkem krok za krokem II – 
Věci a věcná práva Mgr. Ing. Jan STRAKOŠ Přihláška

12. 4. Praha Novým občanským zákoníkem krok za krokem III – 
Rodinné právo Mgr. Eva HRUBÁ Přihláška

13. 4. Praha Zvládání stresu a zátěžových situací PhDr. Jiří BERAN, Ph.D. Přihláška

18. 4. Praha Zásady správné korespondence PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

18. 4. Most Diplomatický protokol a veřejná správa PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D. Přihláška

19. 4. Praha Orientace v problematice islámu pro úředníky Mgr. Jiří STAŇA Přihláška

19. 4. Praha – Novotné-
ho lávka - ČSVTS

Seminář k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ Přihláška

20. 4. Praha Jméno a příjmení v matriční praxi JUDr. Jana HÁLOVÁ Přihláška

21. 4. Praha Úřední deska od A do Z JUDr. Jan HORNÍK, Ph.D. Přihláška

24. 4. Praha Oblast utajovaných informací - administrativní bezpeč-
nost

Ing. Martin FIALKA, Jana KORE-
ŇOVÁ Přihláška

24. 4. Praha Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné 
správy Mgr. Lucie BUKOVSKÁ Přihláška

24. - 25. 4. Benešov Abeceda etikety pro úředníky PaedDr. Libor HLAVÁČEK 
Ph.D. Marie RENČOVÁ Přihláška

25. 4. Praha Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny 
ŘP vydaných cizím státem Petra SHONOVÁ, DiS. Přihláška

25. 4. Most Správní činnosti aktuálně - hospodaření s odpady a na-
kládání s obaly JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ Přihláška

26. 4. Praha Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi I. Bc. et Bc. Adam KUČÍNSKÝ Přihláška

27. 4. Praha Kárná odpovědnost státních zaměstnanců, kárná pravo-
moc a kárné řízení JUDr. Miroslav BĚLECKÝ Přihláška

27. 4. Praha Informační systémy veřejné správy a dopady jejich 
fungování v praxi Mgr. Marek HEJDUK Přihláška

2. 5. Praha Hospodaření školských příspěvkových organizací PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

2. 5. Most Sociální práce na obecních úřadech Jana JANKŮ Přihláška

3. 5. Praha Mezikulturní komunikace Mgr. Jiří STAŇA Přihláška

4. 5. Praha Spisová služba Jan FRK Přihláška

4. 5. Praha Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II. Ing. Martin KONEČNÝ Přihláška

10. 5. Praha Komunikace v personální praxi Mgr. Dagmar HOŠKOVÁ Přihláška

11. 5. Praha Aplikace zákona o registru smluv Mgr. Martin KRAUS Přihláška

11. 5. Praha Dovednosti asistentek a sekretářek ve veřejné správě 
v kostce PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

12. 5. Praha Novým občanským zákoníkem krok za krokem IV – 
Smlouvy Mgr. Jiří GAŇO Přihláška

15. - 17. 5. Benešov Úvod do práce s programem PEvA PhDr. Michal WANNER, Ph.D. Přihláška

16. 5. Praha Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity 
úřadu PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

17. 5. Praha Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management tro-
chu jinak) PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

17. - 19. 5. Benešov Kurz pro operátory programu PEvA Mgr. Josef HORA Přihláška

18. 5. Praha Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě Mgr. Jana JELÍNKOVÁ Přihláška

18. 5. Praha Ochrana zemědělského půdního fondu Ing. Helena BENDOVÁ Přihláška

22. 5. Praha Diplomatický protokol a veřejná správa PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D. Přihláška

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-905/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/905/8798/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-893/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-893/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/893/8815/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-894/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-894/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/894/8816/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-596/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/596/8881/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-182/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/182/8879/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-861/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/861/8793/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-560/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/560/8822/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-949/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-949/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/949/8915/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-826/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/826/8825/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-825/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/825/8850/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-911/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-911/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/911/8820/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-901/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-901/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/901/8824/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-943/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/943/8884/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-271/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-271/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/271/8819/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-833/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-833/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/833/8837/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-914/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/914/8870/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-767/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-767/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/767/8803/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-951/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-951/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/951/8934/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-454/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/454/8799/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-573/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/573/8835/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-731/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/731/8812/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-737/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/737/8836/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-916/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/916/8872/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-789/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/789/8806/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-879/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/879/8791/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-574/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-574/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/574/8794/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-895/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-895/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/895/8817/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-149/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/149/8940/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-707/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-707/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/707/8856/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-376/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-376/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/376/8802/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-151/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/151/8941/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-392/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/392/8805/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-112/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/112/8821/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-861/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/861/8792/


6

Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, www.institutpraha.cz, newsletter@institutpraha.cz

1
2017

23. 5. Most Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských 
oprávnění a řidičských průkazů do praxe Petra SHONOVÁ, DiS. Přihláška

23. 5. Praha Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a škol-
ským zařízením PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

23. 5. Praha Zákon o přestupcích a řízení o nich Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ Přihláška

24. - 25. 5. Benešov Komunikační dovednosti pro úředníky Mgr. Jiří STAŇA Přihláška

30. 5. Praha Časopisy ve veřejné správě PhDr. František JENČÍK Přihláška

2. Vzdělávací akce pouze pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadů územních 
samosprávných celků:

Datum konání Místo Název kurzu Lektor(-ři) Přihláška

6. 4. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část 
OCHP Mgr. Svatava HAVELKOVÁ Přihláška

11. 4. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část 
SKOL PaedDr. Mgr. Pavel SCHNEIDER Přihláška

20. 4. Praha
Vzdělávání vedoucích úředníků územních samospráv-
ných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní 
činnosti při správě živnostenského podnikání)

Ing. Bohumila PÁLENÍKOVÁ Přihláška

Učebny naleznete na těchto adresách:
Praha - Dlážděná 4, Praha 1 (4. patro)
Benešov u Prahy - Ke Stadionu 1918 (školicí středisko Benešov)

3. Vzdělávací akce formou e-learningu:

Datum konání e-learning - prostředí Název kurzu Přihláška

1. - 21. 4. LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Přihláška

1. - 21. 5. LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Přihláška

1. - 31. 5. LMS ELEV EL Korupce, etika a whistleblowing Přihláška

1. 5. – 15. 6. LMS ELEV Vstupní vzdělávání následné Přihláška

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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