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Přípravy ke zkouškám 
zvláštní odborné 

způsobilosti mimo 
Vzdělávací středisko 

Institutu pro veřejnou 
správu v Praze 

v Benešově 
Nová zvláštní odborná způsobilost při výkonu veřej-
ného opatrovnictví nás v letošním roce mimořádně 
zaměstnává, protože počet úředníků, kteří potřebují 
tuto ZOZ v řádném termínu absolvovat, je značný 
a již nyní máme bezmála 400 přihlášek. Kapacitní 
možnosti Benešova jsou pro tento rok téměř vyčer-
pány, a proto jsme uvítali dohodu s Krajským úřa-
dem Jihomoravského kraje o realizaci jednoho běhu 
přípravy na zvláštní část zkoušky včetně zkoušky 
v Brně. Počet přihlášených zájemců o přípravu přesá-
hl 50 osob a z toho vyplynulo stanovení dvou termínů 
zkoušek. Příprava proběhne v termínu 18. 6. až 22. 6. 
a 26. 6. a zkoušky od 10. 9. do 13.9. Vše v prostorách 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese 
Cejl 73.
Pro zájemce, kterým by vyhovovala příprava 
ke zkoušce ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví 
v Praze, jsme navrhli termín 10. 9. až 13. 9. a 18. 9. 
a 19. 9. v našich prostorách na Senovážném náměstí 
23. Zkoušky proběhnou tamtéž v termínech 31. 10. až 
1. 11. a 5. 11. až 6.11.
Obdobně proběhne příprava v Praze také pro některé 
další vysokokapacitní ZOZ. Bližší informace nalez-
nete na našich webových stránkách.

Bezpečnostně 
manažerská studia 

– MBA
V únoru byl otevřen již druhý běh studijního pro-
gramu Bezpečnostně manažerská studia MBA pro 
příslušníky bezpečnostních sborů. Třísemestrální 
studium je rozděleno na samostudium formou eLear-
ningu a prezenční semináře, které se konají jedenkrát 
měsíčně ve Vzdělávacím středisku Benešov. 
V každém semestru jsou zařazeny čtyři předměty, 
z nichž studující konají zkoušku formou písemné 
seminární práce. Studium je ukončeno obhajobou 
závěrečné práce. Účelem obhajoby je umožnit stu-
dentovi ústně prezentovat svoji závěrečnou práci, 
objasnit postupy zpracování, prostředky a metody 
zpracování, cíle a závěry a obhájit je před zkušební 
komisí. Úspěšným absolventům bude udělen profes-
ní titul MBA.

Petr Kuš polovinu svého dosavadního profesního 
života působil jako středoškolský učitel češtiny 
a základů společenských věd. Druhá polovina je 
spojena se vzděláváním dospělých. Věnuje se mu 

od roku 2004 a patří tak ke služebně nejstarším za-
městnancům Institutu pro veřejnou (dříve místní) 
správu Praha. 
Do jeho pracovní agendy patří zajišťování vzděláva-
cích akcí zaměřených na zvláštní odbornou způsobi-
lost úředníků obcí a krajů v oblasti financí a život-
ního prostředí. V rámci průběžného vzdělávání jsou 
jeho doménou kurzy správního řádu. A jeho srdeční 
záležitostí kurzy zacílené na rozvoj lektorských do-
vedností. Je zkušebním komisařem pro obecnou část 
zvláštní odborné způsobilosti a lektorem (veřejná 
správa, metodika vzdělávání dospělých). 
Patří k těm šťastným lidem, kterým je práce koníč-
kem. Baví ho zejména tvůrčí činnost související se 
vzděláváním – projektování kurzů, tvorba studij-
ních textů a jiných výukových pomůcek. Kolegové 
o něm (oprávněně) tvrdí, že je grafoman. Je spoluau-
torem několika publikací (např. „Územní samosprá-
va přehledně a v příkladech“, „333 cvičení z veřejné 
správy“ nebo „Slabikář začínajícího lektora“).
Petrovou společnicí na oblíbených procházkách le-
sem je jezevčice Fany. Do divadla a do kina, kam 
Petr taky rád a často zajde, s ním ale nechodí…

V newsletteru č. 3/2017 jsme Vás informovali 
o vzdělávacích aktivitách v rámci projektu „Vzdě-
lávání v oblasti finančního řízení na obcích pro 
volené zastupitele“. Během 4. čtvrtletí roku 2017 
bylo realizováno vzdělávání v modulu „Dotační ma-
nagement“, který předával posluchačům informace 
z oblastí evropských fondů, operačních programů 
a souvisejících témat. Po celé republice proběhlo 14 
prezenčních seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 
286 zastupitelů. 
V roce 2018 pokračují vzdělávací aktivity dalšími 
dvěma moduly. V 1. čtvrtletí jde o modul s názvem 
„Veřejné zakázky“. Zastupitelé nejdříve absolvují 
eLearningový kurz a následně se zúčastní prezenč-
ního semináře. Ty budou opět organizovány plošně 
po celé republice. K 28. 2. 2018 absolvovalo pre-
zenční seminář 138 zastupitelů.
Závěrečný třetí modul, který nese název „Rozpoč-
tové hospodaření obcí“, se bude konat v období du-
ben–červen 2018.

Projekt „Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele“ v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125

NAŠI LIDÉ - PŘEDSTAVUJEME

Mgr. Petr Kuš

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

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Pokračovaní projektu „Zastupitel 
v kurzu“

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

 
 

Kraj Počet zastupitelů

Středočeský 146

Jihomoravský 127

Moravskoslezský 100

Olomoucký 72

Ústecký 70

Jihočeský 59

Zlínský 54

Vysočina 48

Plzeňský 45

Liberecký 45

Královéhradecký 43

Pardubický 34

Hlavní město Praha 32

Karlovarský 20

Celkem 895

Tabulka: Počet registrovaných zastupitelů k vzdě-
lávacím aktivitám v rámci projektu „Vzdělávání 
v oblasti finančního řízení na obcích pro volené 

zastupitele“ v jednotlivých krajích České republiky

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Nové prostory na Senovážném náměstí
Od 1. ledna 2018 najdete naše výukové prostory 
a zkouškové místnosti na nové adrese: Praha 1, Se-
novážné náměstí 23. Je to nedaleko původního sídla 
v Dlážděné ulici č. 4, pouze několik desítek metrů.
Budova SMOSK, kde se nové prostory nacházejí, je 
vlastně komplexem několika domů, proto pokládá-
me za užitečné vás seznámit s tím, jak naše prostory 
nejsnáze najdete. A také vás do nich chceme pozvat 
na fotografiích.

Učebna – č. dveří 151 se nachází v 1. patře budovy 
B a cesta k ní vede kolem vrátnice, do dvora a pro-
ti vám je levý vstup označený „B“, který použijete. 
V chodbě je pouze výtah, kterým vyjedete do 1. pa-
tra. Odtud je to pouze několik kroků směrem vlevo 
do učebny. 
Učebna je standardně vybavená projekční technikou 
a je příjemně orientovaná do dvora. Uspořádání ná-
bytku pro výuku je možné jak školní (klasicky jako 
ve třídě), tak do tvaru „U“, záleží na počtu účast-
níků i lektorovi, kterému uspořádání dává přednost. 
V učebně je řada tabulí seznamujících s důležitými 
pedagogickými i praktickými informacemi. Pobyt 
v ní je možné si o přestávkách zpříjemnit kávou 
nebo čajem a samozřejmě vodou. Na to, jak učebna 
a její vybavení vypadá, se můžete podívat na foto-
grafiích…

Velká zkoušková místnost – č. dveří 430 a men-
ší zkoušková místnost jsou ve 4. patře budovy D. 
Nejsnazší cesta k nim je výtahem vpravo ještě před 
vrátnicí, kdy se po vystoupení z výtahu ve 4. patře  
dáte vlevo a před sebou již uvidíte předsálí velké 
zkouškové místnosti. Protože ne ve všech dnech se 
konají zkoušky, může se v těchto místnostech také 
konat výuka některého z našich kurzů. Uspořádání 
nábytku ve velké zkouškové místnosti je přednostně 
ve tvaru úlů, ale samozřejmě i zde je možné roze-
stavit nábytek jako ve třídě. Pro představu, jak tato 
místnost vypadá, se podívejte na fotografie…

Do malé zkouškové místnosti – č. dveří 427 se do-
stanete tak, že projdete předsálím velké zkouškové 
místnosti a po několika krocích v chodbě se ocitne-
te před touto místností. Tato místnost je určena pro 
malý počet účastníků kurzu a více se využívá pro 
potřeby některých zkoušek, například o přestupcích. 
Zvědavým nabízíme také její fotografii…

V případě velkého zájmu o naše kurzy si můžeme 
pronajmout další učebny v budovách SMOSK. Jak 
vypadají, najdete na www stránkách SMOSK zde.

Mapka s vyznačením, kde se nacházejí výukové prostory Institutu.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.smosk.cz/?lang=cs&id=131


Institut dlouhodobě spolupracuje s časopisem Ve-
řejná správa, který je vydáván Ministerstvem vnitra. 
Tato forma spolupráce umožňuje Institutu pravidel-

ně v časopisu publikovat informace o vzdělávacích 
akcích či aktuální odborné problematice. Vzhledem 
k velké cílové skupině Institut může oslovit širokou 
odbornou veřejnost. V nedávné době se tak čtená-
ři mohli dozvědět o kurzech a vzdělávacích akcí 
na objednávku, odborné konferenci Quo Vadis, bez-
pečnost měst a obcí v ČR?, nových eLearningových 
programech v nabídce Institutu či o spolupráci s In-
stitutem vzdělávání a poradenství České zemědělské 
univerzity. Spolupráci s redakcí časopisu Veřejná 
správa budeme i nadále rozvíjet.
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PŘIPRAVUJEME

Quo Vadis, 
sociální práce 

v ČR II?

V pořadí druhá vědecká konference s mezinárod-
ní účastí na téma sociální práce v ČR se uskuteční 
ve Vzdělávacím středisku Benešov 7. – 8. června 
2018. Volně navazuje na první ročník, který se setkal 
s velkým úspěchem. Již v závěru konference účast-
níci i přednášející ocenili její přínos a doporučovali, 
aby se podobná akce pořádala opakovaně. Spolupo-
řadatelem je Vysoká škola podnikání a práva.
Pro letošní konferenci byla vybrána témata: sociál-
ní pracovník, sociální aspekty v činnosti veřejného 
opatrovníka, obce a poskytovatelé sociálních služeb, 
sociální práce s rodinou, sociální práce v trestní jus-
tici a viktimologické aspekty sociální práce. 
První den proběhne plenární zasedání, na kterém 
zazní klíčové příspěvky uvádějící jednotlivé sekce. 
Druhý den bude věnován jednání v sekcích.
Z konference bude opět vydána recenzovaná kolek-
tivní monografie. 
Více informací včetně přihlášky je uveřejněno 
na webu Institutu. 

Vzdělávání 
zaměstnanců 

Institutu
Přísloví o kovářově kobyle, která chodí bosa, pro 
zaměstnance Institutu neplatí a vzdělávání se týká 
i jich. V dubnu jsou pro ně opět připravené tři ter-
míny kurzu s protikorupční tematikou. V kurzu si 
zopakují, jak rozpoznat povahu korupčního jednání 
a jeho forem a jak detekovat oblasti, ve kterých se 
korupční nabídky mohou objevit. Přednášející jim 
vysvětlí správné postupy v případě potvrzení ko-
rupčního jednání tak, aby každý zaměstnanec dove-
dl řešit situace, do kterých se může dostat v souvis-
losti s výkonem svých pravomocí, např. při obdržení 
korupční nabídky. Ujasní si také související etické 
principy.  Lektorsky kurzy zajistí externí přednáše-
jící Ing. Bc. Martina Uhrinová a JUDr. Jan Horník, 
Ph.D., kteří s Institutem dlouhodobě spolupracují. 
Co od kurzu zaměstnanci očekávají? 
Pedagogická specialistka PhDr. Lenka Hronová 
nám k tomu řekla: „Očekávám, že získám ucelený 
pohled na problematiku korupce ve veřejné správě. 
Zajímá mě také, jakými způsoby je korupční jedná-
ní mapováno a potíráno. Vzhledem k tomu, že jsme 
v této problematice opakovaně proškolováni, bude 
přínosné zjistit, k jakému posunu v předmětné ob-
lasti došlo.“ 
Další vzdělávání zaměstnanců se bude týkat GDPR, 
neboť nakládání s osobními údaji v souladu s plat-
nými právními předpisy je pro vzdělávací instituci 
nezbytné. Zaměstnanci Institutu měli také možnost 
studovat v pilotní verzi „Základní kurz kybernetické 
bezpečnosti“, který je seznámil s možnými riziky 
práce v kyberprostoru.  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Hospodaření a investiční činnost Institutu
Institut jako státní příspěvková organizace Minis-
terstva vnitra ČR zajišťující vzdělávání úředníků 
územně samosprávných celků ve smyslu zákona 
č. 312/2002 Sb. a poskytující prohlubující vzdě-
lávání zaměstnancům správních úřadů stejně jako 
v předchozích letech realizoval činnosti stanovené 
zřizovací listinou a úkoly požadované zřizovatelem. 
Ekonomika a činnost Institutu je úzce provázána 
s ekonomickým potenciálem subjektů, se kterými 
spolupracuje, protože příspěvek na činnost od zřizo-
vatele nepokrývá v plné výši všechny náklady hlavní 
činnosti. 

V souladu se Strategií rozvoje Institutu pro veřej-
nou správu na léta 2015 – 2020 byla učiněna opat-
ření k optimalizaci nákladů a ke zvýšení efektivního 
využívání finančních zdrojů. Zároveň Institut při-
stoupil k hledání dalších zdrojů v oblasti výnosů. 
Tato opatření se velmi pozitivně projevila v jeho 
ekonomice, která skončila kladným hospodářským 
výsledkem. Tento zlepšený výsledek je dle zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů navržen k rozdělení do jednot-
livých fondů Institutu pro použití či jako rezervu pro 
činnost v dalších letech.
Uplynulý rok 2017 nebyl pro Institut z hlediska 
financí jednoduchý, jelikož v průběhu roku byl 
příspěvek zřizovatele na činnost Institutu snížen 
oproti schválenému rozpočtu. Téměř celý příspěvek 
byl využit na platy zaměstnanců v hlavní činnosti 
a odměny lektorům včetně příslušných odvodů. 
K vyrovnání běžných provozních nákladů a nákla-
dů na platy zaměstnanců a lektorů v hlavní činnosti 
včetně souvisejících výdajů byly použity fondy or-
ganizace, a to fond odměn a rezervní fond.
V jiné činnosti Institut pokračoval v dobrých výsled-
cích - dosažené vyšší výkony, které v konečném vý-
sledku vedly k zisku, vytvořily podklad k naplnění 
fondů organizace. 
V roce 2017 úspěšně pokračoval marketingový zá-
měr Institutu s cílem vycházet vstříc jednotlivým 
úřadům a vytvářet kurzy dle konkrétních potřeb 
úřadů přímo v místech jejich sídla. Vedle toho se 

zvýšilo využití volných kapacit samotného vzdělá-
vacího střediska v Benešově při jiné činnosti. V dů-
sledku těchto opatření zůstalo hospodaření Institutu 
v černých číslech. Hlavní činnost Institutu, tj. vzdě-
lávání úředníků, podpůrně zajišťuje jiná činnost. 
V nákladové oblasti se jedná především o ubytování 
a stravování ve Vzdělávacím středisku, provoz au-
diovizuální a IT techniky, opravy a údržba movitého 
a nemovitého majetku, odpisy majetku atd. Výnosy 
z jiné činnosti jsou generovány z výkonů zajišťují-
cích podporu hlavní činnosti, vedle toho ale i z po-
skytování komplexních služeb zajišťujících zdárný 

průběh aktivit komerční sféry (semináře, kurzy, pod-
nikové akce, catering dle objednávky atd.). 
V roce 2017 Institut zahájil první etapu rekonstrukce 
Vzdělávacího střediska Benešov, a to rekonstrukcí 
hotelové části a počítačové učebny, zřízením posi-
lovny a v neposlední řadě opravami a údržbou při-
lehlého prostranství. V letošním roce bude v období 
letních měsíců probíhat druhá etapa rekonstrukce. 
V hotelové části půjde o další rekonstrukce pokojů 
včetně vybavením novým nábytkem. V této etapě se 
bude jednat o druhé, třetí a šesté nadzemní podlaží. 
Dále ve vzdělávacím středisku dojde k rekonstrukci 
kongresového sálu s tím, že Institut plánuje pone-
chat kongresový sál ve stejném stylu, jak ho účast-
níci znají. Rekonstrukce sálu se bude týkat hlavně 
obměny podlahové krytiny, sedadel, moderního 
ozvučení včetně instalování nového kamerového 
systému.
Institut pevně věří, že plánované rekonstrukce bu-
dou probíhat bez jakýchkoliv větších problémů 
a budeme Vás moci v září 2018 opět přivítat v pro-
storách vzdělávacího střediska Benešov. Též věříme, 
že takto zmodernizované vzdělávací středisko bude 
i nadále příjemným prostředím pro všechny účast-
níky vzdělávacích a jiných akcí, kteří se do středis-
ka vracejí, ale i přiláká pozornost jiných organizací 
k využití školících, konferenčních i ubytovacích 
prostor pro akce jiné činnosti.

NOVINKY

Spolupráce Institutu s časopisem 
Veřejná správa

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
https://www.vspp.cz/
http://www.institutpraha.cz/projekty/konference/quo-vadis-socialni-prace-v-cr-ii/


Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu 
v Benešově poskytuje účastníkům vzdělávacích akcí 
v době jejich volna rozmanitý program. K dispozici 
je venkovní multifunkční sportovní hřiště  využívané 
na tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal a další 
sporty. Procházka po konopišťském parku také od-
vede myšlenky od náročného vzdělávacího dne, pří-
padně zdatnější sportovci mohou vyběhnout a poznat 
i vzdálenější zákoutí.  Ale přesto velmi chybělo vzdě-
lávacímu středisku sportovní vyžití přímo uvnitř bu-
dovy. Z tohoto důvodu vedení Institutu rozhodlo vy-
budovat z bývalé počítačové učebny fitness centrum.
Naším záměrem bylo skloubit v jedné místnosti cvi-
čení typu cardio, aerobní, body building, pump, tex, 
kruhový trénink, bodyform a další. Po konzultacích 

s odborníky a důkladném zvážení vzniklo fitness 
centrum v dnešní podobě. 
Zajímavé a nevšední barevné ztvárnění interiéru 
lehce překvapí a vzbudí v návštěvníkovi chuť za-
čít na sobě hned pracovat, k čemuž má k dispozici 
kvalitní a moderní přístrojové vybavení. Za všechny 
uveďme multifunkční konstrukci vyrobenou na míru 
a disponujícím širokou škálou využití včetně žebřin 
či boxovacího pytle, multifunkční věž se čtyřmi ne-
závislými stanovišti určenými k procvičení celého 
těla, běžecký pás, spinningové kolo, širokou škálu 
cvičebních pomůcek či komplexní posilovací stroj 
Total Gym GTS.     
Rádi bychom vás pozvali do našeho fitness centra, 
přijďte si zacvičit a udělat něco pro sebe.
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Pomáháme 
Ministerstvu vnitra 

v jeho metodické 
činnosti

Institut pro veřejnou správu Praha poskytuje Mi-
nisterstvu vnitra své kapacity a servisní služby při 
pořádání některých metodických porad a seminá-
řů. V loňském roce se tak sešli například úředníci 
krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy 
zodpovědní za organizaci voleb do Poslanecké sně-
movny 2017 a volby prezidenta v roce 2018. V břez-
nu letošního roku se setkali opět, aby řešili volby 
do zastupitelstev obcí, které nás čekají na podzim.
Pravidelně se na metodickém semináři v Benešo-
vě scházejí také úředníci krajských úřadů, kteří se 
zabývají agendou matrik a státního občanství. V le-
tošním roce proběhne tato akce 28. až 30. května. 
Setkání se vyznačují velkým pracovním nasazením. 
V krátké době se daří zaujmout jednotné stanovisko 
k problémům, které přináší praxe, či změny v legis-
lativě a nemalým přínosem je i výměna zkušeností 
mezi účastníky.

Souhrnné 
informace 
o kurzech 

na objednávku
Institut před několika lety rozšířil svoji nabídku 
vzdělávacích akcí také o kurzy na objednávku. Tuto 
možnost využívají jak úřady územních samospráv-
ných celků, tak ústřední správní úřady či organizace 
řízené těmito úřady. Na základě poptávky a následné 
komunikace s klientem je stanoven program školení, 
jeho termín a cenová nabídka. Výhodou pro úřady 
je zejména to, že se kurzy nejčastěji konají přímo 
u klienta, což pro něj představuje nemalou úsporu 
finanční i časovou. 

Jak postupovat, pokud máte o tento typ vzdělávání 
zájem?
Formulujte svoji představu o tématu kurzu, počtu 
účastníků a místu konání. My i naši lektoři oceníme, 
pokud jsou Vámi zvolené prostory vhodné pro vý-
uku jak svým charakterem, tak velikostí vzhledem 
k předpokládanému počtu účastníků. Přivítáme také 
informaci, zda jsou vybavené příslušnou technikou.
Standardně nabízené kurzy najdete na našich webo-
vých stránkách (www.institutpraha.cz) v portfoliu 
kurzů (http://www.institutpraha.cz/nabidka-kur-
zu/).
V případě, že si z naší nabídky nevyberete, je reali-
zační tým z oddělení vzdělávání připravený vyho-
vět Vaší představě a připravit kurz na míru Vašim 
potřebám. 
Kontaktní osoba zpracuje cenovou nabídku a zašle 
Vám ji k odsouhlasení. Pokud tuto nabídku akcep-
tujete, pošlete objednávku kurzu a realizační tým 
zaměstnanců oddělení vzdělávání zahájí přípravu 
kurzu.
Po realizaci vzdělávací akce obdržíte fakturu.
Kontaktními osobami jsou PhDr. Pavel Dittrich, 
CSc. (p.dit@institutpraha.cz) a Ing. Zdeňka 
Šilhová (z.sil@institutpraha.cz).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

NOVINKY

Implementace GDPR v podmínkách 
státní příspěvkové organizace Institutu 
pro veřejnou správu Praha
Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru-
šení směrnice 95/46/ES. Nařízení GDPR upravuje 
zpracování osobních údajů fyzických osob (nově 
upravuje pravidla stanovená v současné době zá-
konem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 
GDPR zavádí celou řadu nových práv a povinností 
jak pro správce osobních údajů, tak i pro subjekty 
údajů. Také zpřesňuje či zpřísňuje stávající pravidla. 
Tímto nařízením se musí řídit všichni správci a zpra-
covatelé osobních údajů ze všech odvětví včetně ve-
řejné správy, tj. i státní příspěvková organizace zříze-
ná Ministerstvem vnitra, Institut pro veřejnou správu 
Praha (dále jen Institut). GDPR je přímo aplikovatel-
né, není tedy třeba další domácí zákon ani prováděcí 
předpisy nebo výkladová stanoviska. Nařízení GDPR 
musí být tedy v Institutu plně zavedeno v celém svém 
rozsahu do výše uvedeného data.
Institut (jako správce osobních údajů) je tedy po-
vinen zajistit soulad s GDPR a musí být zároveň 
schopen i jej prokázat. K tomu musel též přijmout 
vhodná technická i organizační opatření, která bylo 
nutné implementovat k posílení ochrany osobních 
údajů subjektů.
Institut provedl komplexní analýzu připravenosti 
na účinnost GDPR. Tato analýza zahrnovala soubor 
činností, jejichž cílem bylo mimo jiné správně defi-
novat, posoudit a naplnit:
• Specifikaci osobních údajů používaných při čin-

nosti státní příspěvkové organizace, které budou 
předmětem GDPR;

• Určení kategorie subjektů údajů a zdrojů osob-
ních údajů, včetně rozsahu a formy souhlasu s je-
jich zpracováním;

• Způsob, prostředky a místa zpracování osobních 
údajů, včetně sběru dat a jejich archivace;

• Příjemce osobních údajů a jejich kategorie;
• Povinnost splnění oznamovací povinnosti nebo 

vyloučení z této povinnosti;
• Správnou formu provedení informační povinnosti 

vůči subjektům údajů;
• Nezbytnosti zřízení funkce „Pověřence ochrany 

osobních údajů“, včetně rozsahu jeho činnosti, 
formy zajištění výkonu funkce a jeho místo v or-
ganizační struktuře státní příspěvkové organizace.

Na základě provedené analýzy Institut zpracoval 
příslušné interní akty řízení, tj. směrnice pro zajiště-
ní ochrany osobních údajů, metodiku včetně vzoro-
vých dokumentů pro plnění povinností vůči subjek-
tům údajů, a také v neposlední řadě provedl školení 
svých zaměstnanců v oblasti GDPR.
Na portálu Institutu, bude uveřejněno Informační 
memorandum, které bude poskytovat informace 
o zpracovávání Vašich osobních údajů. Uvedené 
informace o zpracovávání osobních údajů, Institut 
koncipoval formou otázek a to tak, aby bylo toto in-
formační memorandum co nejvíce přehledné a prak-
tické pro vyhledávání informací. Pokud byste měli 
k Vámi udělenému souhlasu či informačnímu me-
morandu jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte 
se obrátit na Institut.
Na portálu Institutu také bude k dispozici informace 
týkající se Pověřence ochrany osobních údajů  včetně 
rozsahu jeho činnosti a jeho místa v organizační struk-
tuře.
Institut vždy kladl velký důraz na ochranu osobních 
údajů svých klientů i zaměstnanců. V současné době 
Institut dokončuje implementaci GDPR a bude plně 
připraven na účinnost nového nařízení EU v oblasti 
ochrany osobních údajů.

Nově vybudované fitness centrum 
ve Vzdělávacím středisku Benešov

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
mailto:p.dit@institutpraha.cz
mailto:z.sil@institutpraha.cz
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Vybrané statistiky ze vzdělávání za měsíce leden a únor
V prvních dvou měsících kalendářního roku 2018 re-
alizoval Institut 138 vzdělávacích akcí (63 v lednu a 
76 v únoru) s celkovým počtem 2414 účastníků. Té-
měř polovina frekventantů absolvovala vzdělávání v 
rámci akcí ZOZ (přípravy, řádné i opakované zkouš-

ky). Podstatnou část z celkového počtu účastníků 
tvoří absolventi distančních vzdělávacích kurzů re-
alizovaných formou eLearningu, kdy se největšímu 
zájmu těší kurzy s tematikou kybernetické bezpeč-
nosti (580 účastníků). Kromě dalších tradičních typů 
akcí (průběžné vzdělávání, vzdělávání vedoucích 
úředníků a vedoucích úřadů) pořádal Institut v led-

nu a únoru 6 prezenčních seminářů v rámci projektu 
„Zastupitel v kurzu“ a 8 vzdělávacích akcí označe-
ných v tabulce jako „ostatní“ – sem spadají kurzy 
celoživotního vzdělávání o provádění pozemkových 
úprav pro Státní pozemkový úřad, vzdělávání v pro-
gramu MBA a také kurzy pro lektory a zkušební ko-
misaře Institutu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

akce akcí účastníků 
ZOZ (přípravy i zkoušky) 93 1091 
průběžné vzdělávání 19 250 
vzdělávání vedoucích úředníků 
a vedoucích úřadů 

3 20 

eLearningové vzdělávání 9 676 
projekt „Zastupitel v kurzu“ 6 136 
ostatní  8 241 

NABÍDKA KURZŮ

Nabídka kurzů na duben a květen 2018
datum místo konání název akce lektor(-ři) on-line  

přihláška

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

1. - 30. 4. LMS ELEV EL Korupce, etika a whistleblowing e-learning Přihláška

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

5. 4. Praha Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné 
správy Ing. Martina PAVLÁSKOVÁ Přihláška

9. - 10. 4. Praha
Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovi-
tém tepelném příkonu do 300 kW v kontextu zákona 
o ochraně ovzduší

JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ,      
Ing. Marek LAPIŠ, Bc. Kurt 
DĚDIČ

Přihláška

10. 4. Praha Správní řízení v praxi - Opravné prostředky JUDr. Milan CIGÁNEK, LL.M. Přihláška

10. 4. Most Zákon o svobodném přístupu k informacím JUDr. Bc. Martin KAKRDA Přihláška

11. 4. Praha Správní řízení v praxi - Aktuální problémy aplikace 
zákona č. 500/2004 Sb. Mgr. Ivan TOBEK Přihláška

11. 4. Praha Management procesů a lidí Ing. Mgr. Lenka VAJSAROVÁ Přihláška

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

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

16. 4. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část 
OPCD PhDr. Marek HEJDUK Přihláška

17. 4. Praha Manažer jako kouč týmu ve veřejné správě Ing. Martina PAVLÁSKOVÁ Přihláška

17. 4. Praha Ochrana utajovaných informací - administrativní bez-
pečnost

Ing. Martin FIALKA, Jana 
KOREŇOVÁ Přihláška

18. 4. Praha Fit pro práci i pro život - jak na to? Ing. Lucie PAULOVČÁKOVÁ, 
Ph.D. Přihláška

19. 4. Praha Komunikační dovednosti a kultura vystupování Mgr. Jarmila PECHAROVÁ Přihláška

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-890/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/890/9568/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-898/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/898/9572/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-914/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/914/9620/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-901/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-901/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/901/9675/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-897/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-897/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-897/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/897/9655/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-709/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/709/9622/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-340/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/340/9674/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-703/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-703/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/703/9623/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-684/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/684/9624/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-933/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-933/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/933/9625/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-951/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-951/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/951/9626/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-452/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-452/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/452/9621/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-966/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/966/9627/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-111/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-111/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/111/9657/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1004/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/1004/9628/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-132/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/prihlaska/132/9629/
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datum místo konání název akce lektor(-ři) on-line  
přihláška

19. 4. Praha Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II. Ing. Alena RYBÁKOVÁ, 
Ing. Lukáš KINTR Přihláška

20. 4. Praha Kárná odpovědnost státních zaměstnanců, kárná pra-
vomoc a kárné řízení JUDr. Miroslav BĚLECKÝ Přihláška

23. 4. Praha Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ing. Jana HRUŠKOVÁ Přihláška

24. 4. Praha Diplomatický protokol pro potřeby územních samo-
správných celků PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D. Přihláška

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

24. 4. Most Dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení 
vs. opravy)

Ing. Monika ŠVEC BUŠOVSKÁ, 
Ph.D. Přihláška

26. 4. Praha Agresivní klient PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

1. - 15. 6. LMS ELEV Vstupní vzdělávání následné e-learning Přihláška

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

3. 5. Praha Úřední deska od A do Z JUDr. Jan HORNÍK, Ph.D. Přihláška

3. 5. Ústí nad Labem Zákon o střetu zájmů v prostředí územního samospráv-
ného celku Antonín METÁL, MPA Přihláška

9. 5. Praha Hodnocení a odměňování zaměstnanců Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK Přihláška

9. - 11. 5.  
a 11. - 13. 6. Benešov Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - obecná část kolektiv lektorů Přihláška

10. 5. Praha Zákon o střetu zájmů ve vazbě na služební zákon JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ Přihláška

15. 5. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SS Mgr. Roman MAŠEK Přihláška

15. 5. Praha Spisová služba Jan FRK Přihláška

15. 5. Praha Novela stavebního zákona. Aplikační problémy v pra-
xi. Ing. Vladimíra HELEBRANTOVÁ Přihláška

16. 5. Praha Základy rétoriky v praxi PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D. Přihláška

17. 5. Praha Efektivní komunikační dovednosti PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

17. 5. Praha Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy v řízení, 
jejich důsledky a náprava Ing. Bc. Roman KRČIL Přihláška

23. 5. Praha Než začnete mluvit - více než jen prezentační doved-
nosti Ing. Martina PAVLÁSKOVÁ Přihláška

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

29. 5. Praha Správní řízení v praxi - Doručování Mgr. David MAREK Přihláška

30. 5. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část 
ZPF Ing. Helena BENDOVÁ Přihláška

30. 5. Praha Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona 
o státní službě Ing. Mgr. Lenka VAJSAROVÁ Přihláška

31. 5. Praha
Zásadní změny v ochraně osobních údajů - seminář 
k GDPR pro zaměstnance a představené služebních 
úřadů

JUDr. Miroslav BĚLECKÝ 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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