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Důležité novinky

• Na kurzy je možné se přihlašovat online prostřednictvím webových stránek Institutu. V nabídce kurzů je vždy u každého kurzu přihláška, kde je 
předvyplněn název kurzu a termín. Přihlášky na kurzy nemusí být elektronicky podepsané.  

• Skripta vydaná Institutem lze objednávat také online na http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/

Telefonické kontakty

Ing. Zdeňka Šilhová – vedoucí oddělení vzdělávání
tel.: 603 371 589, 224 142 483

František Barták – vedoucí oddělení vzdělávacího střediska Benešov
tel.: 317 723 851

Ing. Jaroslav Vobr – technická podpora eLearningových kurzů
tel.: 739 960 639

Mgr. Pavlína Nováková – vedoucí oddělení administrace
Tel.: 974 863 505, 736 610 249

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
https://www.institutpraha.cz/obj/files/5/sys_media_3593.pdf
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Základní informace

Piktogramy

Vás upozorní na N – novinku v katalogu, e – eLearningový kurz, A – akreditovaný kurz

Místo konání výuky – PRAHA, BENEŠOV, MOST, ÚSTÍ NAD LABEM, U OBJEDNATELE
Místa výuky jsou uvedena u jednotlivých kurzů

• Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově 
 Ke Stadionu 1918, Benešov u Prahy     

• učebny Institutu pro veřejnou správu Praha
 Senovážné náměstí 23, Praha 1

• Most – Magistrát města Mostu, Radniční 1/2

• Ústí nad Labem – Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48

Ceny kurzů

Ceny kurzů uvedených v tomto katalogu jsou osvobozeny od DPH.

V případě, že se vzdělávací kurz koná ve vzdělávacím středisku Benešov, je cena uvedena včetně stravování, u vícedenních kurzů včetně 
ubytování.

eLearningnovinka akreditovaný
kurz
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Základní informace

Způsob přihlašování

Zvláštní odborná způsobilost:

• Přihláška k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti (také ZOZ) zkouškou je ke stažení na webových stránkách Institutu: 
přihlášky k ZOZ

• Řádně vyplněné a podepsané formuláře zasílejte: 
 - v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky: 6awdjrd 
 - nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@institutpraha.cz 
 - nebo v listinné podobě s razítkem a podepsané vedoucím úřadu na adresu Institutu:
  Institut pro veřejnou správu Praha
  Dlážděná 6
  110 00 Praha 1 
• Přihláška k přípravě a ověření ZOZ musí být vyplněna pro každého úředníka/úřednici samostatně
• Termín ověření ZOZ zkouškou nelze nárokovat, bude Vám sdělen po obdržení přihlášky do 30 dnů formou sdělení.

Kurzy průběžného vzdělávání:

Online přihlášky ke konkrétnímu kurzu jsou dostupné z nabídky kurzů na http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
Obecná přihláška na kurz je ke stažení na webových stránkách Institutu: přihláška na kurz

• po uložení do PDF formátu jako přílohu zašlete e-mailem na adresu: podatelna@institutpraha.cz
• nebo datovou schránkou: 6awdjrd
• nebo v listinné podobě na adresu Institutu pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
• Přihlášky na kurz NEMUSÍ být elektronicky podepsané.

  

http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_zoz_v111.pdf
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
https://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/prihlasky/prihlaska_kurz_v110.pdf
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=
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Prezenční příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti

Institut pro veřejnou správu Praha zajišťuje také prezenční přípravu na obecnou a na všechny zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti 
s výjimkou ZOZ v územním plánování. 
• Obsah příprav je schválen jednotlivými správními úřady odpovídajícími za konkrétní ZOZ

• Přesně odpovídá požadavkům na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti 

• Vyučují renomovaní lektoři a zkušební komisaři

• Příprava na obecnou část – 30 výukových hodin

• Přípravy na zvláštní část – 28 až 64 hodin dle konkrétní ZOZ

Seznam ZOZ, ke kterým Institut zajišťuje přípravu:
 

při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících
při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů
v silniční dopravě
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
v lesním hospodářství a myslivosti
při správě matrik a státního občanství
v ochraně přírody a krajiny
v hospodaření s odpady
při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
v ochraně ovzduší
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy
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Prezenční příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti

při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
ve školství
při sociálně-právní ochraně dětí
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
v sociálních službách
ve vodním hospodářství
při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
ve zdravotnictví
v zemědělství
při správě živnostenského podnikání
při ochraně zemědělského půdního fondu
při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením
při výkonu veřejného opatrovnictví

Úředníci jsou do příprav k jednotlivým ZOZ zařazováni tak, aby splnili zákonem danou lhůtu pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
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Nabídka eLearningových kurzů

Korupce, etika a whistleblowing
Ve spolupráci s oddělením boje proti korupci Úřadu vlády České republiky nabízí Institut je eLearningový kurz „Korupce, etika a whistleblowing“. 
Kurz v rozsahu 16 hodin je určený zejména zaměstnancům veřejné správy, ale absolvovat ho mohou všichni zájemci o vzdělávání v oblasti boje 
proti korupci. Kurz je realizován každý sudý měsíc vždy po dobu 30 dnů. Závěrečný test, jehož splnění je předpokladem pro úspěšné zakončení 
kurzu, je možné vykonat v rámci termínu kdykoli.

Kurzovné činí 100 Kč.

Vstupní vzdělávání pro úředníky ÚSC

Vstupní vzdělávání pro úředníky ÚSC zařadil Institut do své nabídky v roce 2016 a reagoval tak na přání personalistů z místní samosprávy. 
Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání vychází z § 19 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, dle kterého musí 
být toto vzdělávání ukončeno nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Studijní texty jsou účastníkům kurzu zpřístupněny 
po dobu 21 dní, vždy od 1. dne v měsíci. Pro zdárné splnění kurzu a zisk osvědčení je třeba uspět u závěrečného testu, který je možné složit 
kdykoliv během zmíněných 21 dní.

Kurzovné činí 100 Kč.

Kurzy kybernetické bezpečnosti

Ve  spolupráci s  Národním úřadem pro kybernetickou a  informační bezpečnost, Ministerstvem vnitra a  Úřadem vlády ČR realizuje Institut 
od října 2017 eLearningové kurzy s tematikou kybernetické bezpečnosti.

Kurz „Základní kurz kybernetické bezpečnosti“, tzv. „modul A“ je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří v rámci své agendy pracují 
s informačními technologiemi. Studijní text je rozdělen do 10 kapitol, přičemž závěrečný test je možné složit teprve pro prostudování všech 
kapitol a splnění všech dílčích testů, kterými je každá kapitola zakončena. Absolventi kurzu získají náležité osvědčení.

Kurz „Kurz kybernetické bezpečnosti dle zákona o  kybernetické bezpečnosti“ (=modul B) který je určen zaměstnancům zastávajícím 
bezpečnostní role dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Kurzovné činí 30 Kč.
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Nabídka eLearningových kurzů

Vstupní vzdělávání následné
eLearningový kurz je určený zaměstnancům ve správních úřadech dle Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 10. 2015 č. 865 o Rámcových 
pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Kurz má za cíl prohloubit a upevnit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblasti 
veřejné správy, etiky a práva Evropské unie. Standardně je kurz vypisován na dobu 45 dní se začátkem k prvnímu dni lichého měsíce v roce.
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Aplikace zákona o registru smluv

lektor: 
JUDr. Simeona Zikmundová
• náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
• lektorka IVS od roku 2012
• praxe ředitelky KÚ

Jaké povinnosti vyplývají z nového zákona o registru smluv? 
Dozvíte se zde! 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 20. 03. 2019
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKRESMA191000
cena: 790 Kč

datum: 12. 06. 2019
délka kurzu: 4 hodiny
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKRESMB191000
cena: 790 Kč

co se naučíte:
• získáte přehled o působnosti zákona

• naučíte se postup pro správné zveřejnění smlouvy

• seznámíte se s informačním systémem o registru smluv

program:
9:00 - 12:15
• informační zdroje
• zákon a jeho problémové okruhy
• následky ne/uveřejnění smlouvy
• chyby z praxe
• novela
• diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-217/2016-Z a AK/VE-128/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Asertivita v komunikaci

lektor: 
Mgr. Jarmila Pecharová
• odbornice v oblasti komunikačních dovedností

Přiblížit účastníkům, jak aplikovat pravidla asertivního jedná-
ní v komunikaci.

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost

datum: 11. 03. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOAVKA191011

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• v  teoretické části se zaměříte na  definici, formy, metody 

a techniky asertivity

• budete seznámeni se sociální percepcí a sociální komunikací

• v praktické části se budete věnovat nácviku na principu zpět-
né vazby

program:
9:00 - 16:25  
• důvody agresivního chování
• formy agresivního chování
• reakce na agresivní jednání
• nácvik reakce v konkrétních situacích

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Ing. Lucie Zemanová (l.zem@institutpraha.cz, tel: 603 229 382)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)



1212

Asistent kontaktního místa veřejné správy - práce s portálem Czech POINT

lektor: 
Mgr. Jarmila Marta Šmardová
• odbornice na problematiku elektronizace veřejné správy (eGovern-

ment)
• v minulosti ředitelka odboru veřejné správy a eGovernmentu minis-

testva vnitra
• nyní se věnuje lektorské a konzultační činnosti
• s Institutem spolupracuje od roku 2012

Potřebujete získat znalosti a  dovednosti týkající se agendy 
a  poskytování služeb pracovníky kontaktních míst prostřed-
nictvím portálu CzechPOINT? Přihlaste se! 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 18. 04. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKOCZPA191000

cena: 1 810 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s prostředím aplikace CzechPOINT

• naučíte se zacházet s USB tokenem

• naučíte se základům administrativní bezpečnosti

• budete umět pracovat s formuláři CzechPOINT

program:
9:00 - 16:00
• základní informace a filozofie CzechPOINT
• seznámení s portálem CzechPOINT, práce s certifikáty a USB 

tokeny
• administrativní bezpečnost
• služby poskytované kontaktními místy CzechPOINT
• autorizovaná konverze dokumentů
• práce v prostředí CzechPOINT@office
• konzultace a praktický nácvik
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-716/2013-Z a AK/VE-448/2013-Z.

poznámka: cena včetně oběda

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Dovednosti asistentky/sekretářky ve veřejné správě v kostce

lektor: 
PhDr. Aleš Hradečný
• zastával manažerské pozice v oblasti řízení lidských zdrojů v komerč-

ní sféře i jako vedoucí zaměstnanec ústředního správního úřadu 
• specializuje se na vzdělávání v oblasti managementu ve veřejné sprá-

vě, řízení lidských zdrojů, etiky a protikorupčních opatření ve veřejné 
správě, etikety

Přijďte na náš kurz určený asistentkám a sekretářkám a osvoj-
te si znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěch v této profesi 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, zaměstnance správních úřadů, širokou veřejnost 

datum: 28. 05. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDAVSA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• definujete si roli asistentky

• zaměříte se na základní komunikační dovednosti, které musí 
zvládat 

• připomenete si zásady správné telefonické a mailové komuni-
kace

• přiblížíte si využití asertivních technik

• zaměříte se na plánování a organizaci práce pomocí stanove-
ní priorit a odhalením zbytečných časožroutů

• dozvíte se, jak připravit a organizovat poradu, vytvořit zápis, 
připravit prezentaci

program:
9:00 - 16:20
• role asistentky/sekretářky
• komunikační dovednosti
• první dojem
• základy telefonické a mailové komunikace
• asertivní jednání
• plánování a organizace v práci asistentky

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Efektivní komunikační dovednosti

lektor: 
PhDr. Aleš Hradečný
• zastával manažerské pozice v oblasti řízení lidských zdrojů v komerč-

ní sféře i jako vedoucí zaměstnanec ústředního správního úřadu 
• specializuje se na vzdělávání v oblasti managementu ve veřejné sprá-

vě, řízení lidských zdrojů, etiky a protikorupčních opatření ve veřejné 
správě, etikety

Přiblížíme Vám komunikační dovednosti, které fungují. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 09. 04. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOEKDA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• definujete si význam komunikačních dovedností v práci úřed-

níka

• naučíte se využívat vhodné výrazy a vyhnout se nevhodným

• poznáte manipulaci v komunikační rovině a naučíte se jí čelit

• ukážete si, jak zvládat konflikty a stresové situace pomocí ko-
munikačních dovedností

program:
9:00 - 16.20 
• význam komunikačních dovedností
• nevhodné a vhodné výrazy - pozitivní komunikace
• manipulace v komunikaci a jak jí čelit
• náročné situace v komunikaci
• zvládání konfliktů
• praktické příklady

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Elektronické ověřovací prvky

lektor: 
Jan Frk
• odborník na problematiku spisové služby a eGovernmentu
• je členem řady profesních organizací s celorepublikovou působností
• má bohaté zkušenosti z praktického uplatnění informačních techno-

logií ve veřejné správě

Elektronizace veřejné správy s sebou přináší řadu povinností. 
Naučte se, jak a  kdy správně použít časové razítko nebo jak 
pracovat s elektronickým podpisem. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 24. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKELOPA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• dostane se Vám uceleného přehledu o dané problematice

• zjistíte, jak předcházet možným následkům za  nesprávný 
úřední postup

program:
9:00 - 14:30
• předarchivní péče o dokumenty
• certifikáty
• elektronické podpisy
• elektronické značky a pečetě
• časová razítka
• následky nesprávného úředního postupu
• praktická doporučení
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-133/2015-Z a AK/VE-93/2015-Z.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Emoce na pracovišti

lektor: 
PhDr. Mgr. Milena Štruncová
• klinická psycholožka
• lektorka a koučka specializující se na rozvoj lidských zdrojů, zejména 

manažerských dovedností

Kurz Vám ukáže některé cesty, jak pracovat s  emocemi v  za-
městnání, být příjemným kolegou i partnerem v jednání. 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, členy zastupitelstev 

datum: 14. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOENPA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s významem emocí v pracovním procesu 

• přiblížíte si význam komunikace v  utváření emocionální at-
mosféry

• naučíte se, čemu se při budování pozitivních vztahů vyhýbat

• zdůrazníte si důležitost kvalitní týmové spolupráce

program:
9:00 - 14:30 
• vliv emocí na pracovní výkon a pohodu zaměstnanců i klientů
• dominantní úloha komunikace v utváření emocionální atmo-

sféry
• věcná a vztahová stránka komunikace
• nevhodná a zakázaná komunikace
• vztahové batůžky a čím je plníme
• tým a jeho vliv na emocionální pohodu
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-641/2016-Z 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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EXCEL pro pokročilé

lektor: 
Ing. Jaroslav Vobr
• absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
• lektorsky zabezpečuje počítačové kurzy (kancelářské balíky, PREZI 

a další)
• spolupracuje s Institutem od roku 2009

Nebojte se Excelu. Přihlaste se! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 18. 06. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKOEPPA191000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• naučíte se ověřovat vstupní uživatelská data

• naučíte se pracovat s formuláři a ovládacími prvky

• seznámíte se s tvorbou pokročilejších grafů

program:
9:00 - 14:30
• podmíněné formátování dle vzorce
• vlastní číselné formáty 
• ověřování dat
• ovládací prvky a formuláře
• zajímavé grafy
• zabezpečení
• úvod do maker
• dotazy a diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-408/2016-Z a AK/VE-222/2016-Z.

poznámka: 
cena včetně oběda

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Fit pro práci i pro život - jak na to?

lektor: 
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.
• zkušená dlouholetá vysokoškolská pedagožka zabývají se otázkami 

psychohygieny a managementu

Rádi byste se dověděli, jak postupovat, aby jste měli vybalan-
covaný pracovní a  osobní život? Poskytneme Vám praktické 
rady a návody. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 23. 01. 2019
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKFITOA191000
cena: 990 Kč

datum: 03. 04. 2019
délka kurzu: 6 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKFITOB191000
cena: 990 Kč

co se naučíte:
• sebepoznání s cílem zvýšení efektivity práce.

• technikám zvládání náročných pracovních situací a udržování 
životní rovnováhy.

program:
9:00 - 14:30
• sebeřízení pro pracovní a osobní život
• techniky a nástroje zvládání náročných životních situací a udr-

žení životní rovnováhy.
• praktická cvičení a nácviky

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel. 732 999 007).
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:  
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505).



1919

Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak)

lektor: 
PhDr. Aleš Hradečný
• certifikovaný lektor
• zkušený vedoucí zaměstnanec ve veřejné správě i komerční sféře

Chce se po Vás stále vysoký výkon a přitom jste zavaleni prací? 
Chybí Vám v práci čas a během dne i energie? Chodíte z práce 
pozdě a unavení? 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 19. 03. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKTMPVA191000
cena: 1 290 Kč

datum: 22. 05. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKTMPVB191000
cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• dokážete si vysvětlit nároky dnešní doby a  zaujmout k  nim 

pozitivní postoj
• na základě technik sebepoznání porozumíte vlastnímu stylu 

organizace práce a stylu života
• naučíte se plánovat a  navrhnout si vlastní efektivní způsob 

práce
• osvojíte si techniky 1. pomoci při stresu z  nedostatku času 

a též individuální techniky psychohygieny práce

program:
9:00 - 16:20
• odlišnosti time managementu (TM) 1.-3. generace od TM 4. 

generace
• TM 4. generace - vytvoření nového pracovního a  životního 

stylu
• sebepoznání z  hlediska TM (moji časožrouti, mé pracovní 

vlastnosti a výkonová orientace)
• jak být co nejdříve v plné síle a fit - psychohygiena práce

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel. 732 999 007).
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:  
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505).
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Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství 
• pracovala jako vedoucí školského odboru, inspektorka a  v  součas-

nosti působí jako pedagog
• zabývá se také komunikačními dovednostmi a úřední korespondencí
• s Institutem spolupracuje od roku 2011 jako lektorka v oblasti škol-

ství a vede také kurzy věnované úřední korespondenci

Znáte veškeré kompetence a působnost Vaší obce vůči školám, 
které zřizujete? Přihlaste se! 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 26. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKOPZA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• doplníte si a rozvinete své znalosti v oblasti kompetence obcí 

na úseku školství

• lépe porozumíte povinnostem obce při zřizování škol a školek

• vyměníte si zkušenosti s kolegy, zkonzultujete své konkrétní 
problémy s lektorem

program:
9:00 - 14:30
• obec při výkonu samostatné působnosti ve školství
• právní postavení škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
• jmenování a odvolávání ředitelů obecních škol a školských za-

řízení 
• působnost obce v oblasti základního a předškolního vzdělá-

vání
• zajištění podmínek plnění povinné školní docházky
• obec jako zřizovatel mateřské školy
• financování obecních škol a školských zřízení
• úplata za vzdělání
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-795/2012-Z a AK/VE-571/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě

lektor: 
Mgr. Jana Jelínková
• oblíbená lektorka, která má zkušenosti z působení ve veřejné správě
• zabývá se komunikací s médii a komunikačními dovednostmi obec-

ně
• má bohaté zkušenosti v PR oblasti

Naučte se, jak jednat s novináři, kteří Vás překvapí při krizo-
vých situacích na úřadě. Nenechte se zaskočit jejich praktika-
mi a zvládněte komunikaci s přehledem. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 21. 05. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOKOMA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete vědět, jak efektivně komunikovat s médii v krizových 

situacích

• naučíte se, jak úspěšně prezentovat vhodná sdělení

• ukážete si možnosti, jak odrážet agresivní útoky médií

• vyzkoušíte si při praktickém cvičení to, co jste se naučili

program:
9:00 - 16:20 
• pohled do zákulisí mediální scény
• jak pracují novináři a jak s nimi komunikovat
• pravidla pro vystoupení v rozhlase, televizi, telefonický rozho-

vor
• příklady krizí a jejich následná komunikace
• jak odrážet útoky médií, jak odvést pozornost médií od nepří-

jemného tématu
• praktická cvičení
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-597/2011-Z a AK/VE-372/2011-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 224 241 283)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Komunikace v personální praxi

lektor: 
Mgr. Dagmar Hošková
• absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
• působila v Československé televizi, kde se podílela na tvorbě vzdělá-

vacích pořadů
• 17 let působila jako vedoucí personálního oddělení Národního bez-

pečnostního úřadu.

Nekomunikovat nelze – a v personální práci to platí zvlášť!
Zajímavou součástí kurzu jsou praktické příklady demonstro-
vány na ilustračních videích. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 13. 02. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKOPPA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• budete znát základy komunikace mezi lidmi, výhody i nevý-

hody verbálních a neverbálních sdělení

• připravíte se na vstupní pohovor s uchazečem o zaměstnání

program:
9:00 - 14:30
• základy interpersonální komunikace
• naslouchání v interpersonální komunikaci
• verbální a nonverbální sdělení
• plánování lidských zdrojů
• komunikace s uchazečem
• nástup nového zaměstnance a jeho adaptace v organizaci
• příklady z praxe
• ilustrační videa

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:  
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986) 
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)
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Komunikační dovednosti a kultura vystupování

lektor: 
Mgr. Jarmila Pecharová
• zkušená lektorka, která přednáší pro komerční sféru i veřejnou správu
• specializuje se na  problematiku komunikačních dovedností, řešení 

konfliktních situací, asertivní dovednosti a pozitivní komunikaci

Potřebovali byste vylepšit vlastní komunikační dovednosti? 
Náš kurz vám v tom může pomoci. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 25. 04. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKDKVA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si užitečné komunikační zásady

• naučíte se komunikační techniky, které vám usnadní jednání 
v praxi

• poznáte, jak prostřednictvím komunikačních dovedností do-
sáhnout svého cíle 

• dozvíte se něco o sobě

program:
9:00 - 16:20
• komunikační techniky
• zásady při sdělování informací, nejčastější chyby hovořícího 

a naslouchajícího
• aktivní naslouchání
• efektivní komunikace
• mimoslovní komunikace
• zvládání emocí

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Komunikační dovednosti pro úředníky

lektor: 
Mgr. Jiří Staňa
• lektor a konzultant v oblasti komunikačních dovedností 
• specializuje se na rétoriku, písemnou komunikaci, komunikační do-

vednosti a sociální interakce v různých podobách
• zabývá se také problematikou sekt a náboženství, zejména islámu

Oblíbený kurz shrnující vybrané komunikační techniky, které 
Vám mohou pomoci v každodenní praxi. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 17. 6. - 18. 6. 2019

délka kurzu: 16 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKKDPUA191000

cena: 3 130 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s  komunikačními dovednostmi využitelnými 

v praxi úředníka veřejné správy

• naučíte se jednat s agresivním či jinak problematickým klien-
tem

• dozvíte se, jak čelit stresovým situacím a dlouhodobé zátěži

• dokážete rozeznat příznaky syndromu vyhoření a  povíte si, 
jak mu předcházet

• prakticky si nacvičíte užitečné komunikační dovednosti

program:
1. den 10:00 - 18:00
2. den 8:00 - 16:00
• pozitivní komunikace
• asertivita
• jednání s problematickým klientem
• stres a zátěžové situace
• syndrom vyhoření
• praktická cvičení a diskuze

kontakty: 
informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Kurz první pomoci a novinky v této oblasti

lektor: 
Mgr. Ivana Chýlková
• středoškolská učitelka věnující se zejména problematice ošetřovatel-

ství a první pomoci
• organizátorka akcí zaměřených na poskytování první pomoci v růz-

ných prostředích a soutěží první pomoci s mezinárodní účastí

Poskytnutí účinné první pomoci může zachránit život. Přijďte 
se seznámit s  aktuálními pravidly poskytování první pomoci 
a vyzkoušet si resuscitaci na kvalitním výukovém modelu. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 06. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKKPPNA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• naučíte se orientovat v situacích vyžadujících první pomoc

• zopakujete si zásady poskytnutí pomoci v nejběžnějších situ-
acích

• dozvíte se jaké jsou v této oblasti nejnovější změny oproti mi-
nulosti

• vyzkoušíte si resuscitaci

• seznámíte se s funkcí a použitím defibrilátoru

program:
9:00 - 14:30
• IZS (integrovaný záchranný systém) v ČR, diagnostika, obsah 

a umístění - lékárničky,
• polohy při ošetření,
• krvácení, rány, zlomeniny, popáleniny, opařeniny...
• akutní stavy - epileptický záchvat, infarkt myokardu, alergická 

reakce, astmatický záchvat, hypoglykémie...mdloby...
• resuscitace - model - kontrola kvality počítačem
• AED.automatický externí defibrilátor.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel.: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Legislativní pravidla vlády

lektor: 
Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
• absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a  Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy
• ředitel odboru vládní legislativy Úřadu vlády ČR 
• člen zkušebních komisí při úřednické zkoušce v oboru služby „Legis-

lativa a právní činnosti”

Praktické aspekty legislativní techniky v kostce. 

určeno pro: 
státní zaměstnance, představené státních zaměstnanců, zaměstnance 
správních úřadů, vedoucí zaměstnance správních úřadů 

datum: 18. 06. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKLEGIA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s  postupem při přípravě a  projednávání práv-

ních předpisů 

• osvojíte si požadavky týkající se obsahu a formy připravova-
ných právních předpisů

program:
9:00 - 14:30
• pravidla legislativního procesu na úrovni exekutivy
• legislativně technické požadavky
• některé typické chyby a možnosti jejich řešení

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Manipulace a my

lektor: 
PhDr. Aleš Hradečný
• certifikovaný lektor
• zkušený vedoucí zaměstnanec ve veřejné správě i komerční sféře

Máte pocit, že je s Vámi manipulováno? Potřebujete rozpoznat 
manipulativní chování? 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 06. 03. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKMANIA191000
cena: 1 290 Kč

datum: 13. 06. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKMANIB191000
cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• naučíte se rozeznat manipulativní techniky

• nacvičíte si způsoby obrany vůči nim, resp. osobám manipulá-
torů

• naučíte se přesvědčit druhé o vlastní pravdě s pomocí vhod-
ných argumentů

program:
9:00 - 16:20
• pojem manipulace; situace, v jakých se manipulativní techni-

ky užívají
• nebezpečí manipulace a dopady v situacích, kdy se manipula-

ci účinně nebráníme
• persvaze - využití pro jednání s klienty či vedení lidí
• nácvik při řešení modelových situací
Číslo akreditace: AK/PV-259/2014-Z a AK/VE-77/2014-Z

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel. 732 999 007).
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505).

akreditovaný
kurz
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Myšlenkové mapy pro zvýšení pracovního výkonu

lektor: 
Mgr. Eliška Hájková
• absolventka andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci
• lektorka v organizaci Projekt Odyssea, z. s.
• externí lektorka na VOŠ Palestra

Efektivní metoda pro organizaci času a úkolů! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 28. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKMAPYA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• přemýšlet o věcech

• využít kapacitu mozku

• organizovat svůj čas

• plánovat pracovní aktivity

• zvládnou přípravu na schůzky

program:
9:00 - 14:30
• využití kapacity mozku
• organizace času
• plánování schůzek

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986) 
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)
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Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost

lektoři: 
Ing. Martin Fialka
• působí na NBÚ jako ředitel odboru administrativní a fyzické bezpečnosti
• zkušený lektor, specialista na oblast ochrany utajovaných informací
• s Institutem spolupracuje od roku 2006
Jana Koreňová
• působí na NBÚ v odboru administrativní a fyzické bezpečnosti
• zkušená lektorka, specialistka na oblast administrativní bezpečnosti
• s Institutem spolupracuje od roku 2011

Chcete se naučit správně dodržovat ochranu utajovaných in-
formací v oblasti administrativní bezpečnosti? 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 17. 04. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOUIBA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• naučíte se aplikovat ochranu utajovaných informací v  praxi 

Vašeho úřadu

• budete se orientovat v legislativních předpisech upravujících 
oblast ochrany utajovaných informací a administrativní bez-
pečnosti 

• naučíte se správně manipulovat s utajovanými písemnostmi

• dozvíte se o legislativních novinkách v oblasti ochrany utajo-
vaných informací

program:
9:00 - 16:20
• obecná pravidla ochrany utajovaných informací, základní pojmy, de-

finice, trendy vývoje ochrany 
- zákon č.  412/2005  Sb. a  jeho struktura; cíle a  druhy zajištění 

ochrany utajovaných informací
- postavení Národního bezpečnostního úřadu
- utajované informace - stupně utajení

• administrativní bezpečnost - pojem a působnost, administrativní po-
můcky
- vyhláška o  administrativní bezpečnosti a  o  registrech utajova-

ných informací
- předávání, přeprava, přenášení, ukládání, zapůjčování a vyřazo-

vání utajovaných písemností
- praktické příklady a zkušenosti v oblasti administrativní bezpeč-

nosti
Kurz je akreditován podle zákona č.  312/2002  Sb. pod čísly AK/
PV-769/2011-Z a AK/VE-532/2011-Z

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Ing. Lucie Zemanová (l.zem@institutpraha.cz, tel.: 603 229 382)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Ochrana zemědělského půdního fondu

lektor: 
Ing. Helena Bendová
• působí na Ministerstvu životního prostředí
• dlouholetá lektorka a zkoušející v rámci zvláštní odborné způsobilos-

ti „při ochraně zemědělského půdního fondu“

Chcete osobně konzultovat případy z Vaší praxe v dané oblasti 
s přední odbornicí z MŽP na problematiku správní činnosti při 
ochraně zemědělského půdního fondu? 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 12. 03. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOZPFA191011
cena: 1 290 Kč

datum: 11. 06. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKOZPFB191011
cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete znát postupy státní správy při řešení aktuálních pro-

blémů v oblasti zemědělského půdního fondu
• seznámíte se s aktuálními stanovisky a legislativními novinka-

mi oblasti ZPF 
• dozvíte se, jak správně řešit problémy z praxe úředníka ochra-

ny ZPF, se kterými si často nevíte rady
• budete mít možnost konzultovat případy z Vaší praxe a sdílet 

zkušenosti s kolegy zabývajícími se stejnou problematikou

program:
9:00 - 16:20
• právní rámec 
• postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu 

dle zákona o ZPF při řešení aktuálních problémů 
• aktuální stanoviska odboru legislativního MŽP k zákonu o ZPF 

a k navazujícím právním předpisům
• legislativní novinky týkající se oblasti ZPF 
• příklady dobré praxe, diskuze, konzultace
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-500/2012-Z a AK/VE-330/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Ing. Lucie Zemanová (l.zem@institutpraha.cz, tel.: 603 229 382)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Pravidla tvorby vnitřních předpisů v organizaci

lektor: 
Mgr. Kamil Magda
• absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
• vrchní ministerský rada v oddělení interních předpisů a organizace 

odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra

Přehledně, systematicky a srozumitelně o všem, co potřebuje-
te znát a umět při vytváření interních předpisů. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 30. 05. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKPTVPA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si pravidla metodiky tvorby vnitřních předpisů 

• naučíte se tato pravidla aplikovat v praxi své „mateřské“ orga-
nizace

program:
9:00 - 16:20
• metodika tvorby interních předpisů organizace
• aspekty ovlivňující tvorbu vnitřních předpisů 
• praktická cvičení
• příklady z praxe, výměna zkušeností
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-504/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Prezentační dovednosti s MS PowerPoint

lektor: 
PhDr. Pavel Dittrich
• absolvent Filozofické fakulty UK v Praze (učitelské obory pedagogika 

a psychologie) 
• kromě pedagogické praxe má rovněž zkušenosti jako psycholog 

a  podnikový personalista (výběry nových zaměstnanců, oblast 
trainee and development a poradenská činnost vrcholovému man-
agementu)

Chcete se dovědět, jak co nejlépe vyjádřit Vaše myšlenky v Po-
werPointové prezentaci? 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 13. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKPDPPA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• dovíte se, jak si připravit a vyjádřit obsah svého sdělení v Po-

werPointové prezentaci

• seznámíte se s možnostmi využití PowerPointové prezentace

• získáte podněty ke zvládání trémy 

program:
9:00 - 14:30 
• příprava – myšlenková a  formální: proč, co, komu, jak a  čím 

sdělit
• obsah prezentace
• osobnost posluchačů a lektora
• jak využít ppt?
• zvládání trémy 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných 
k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

lektoři: 
Mgr. Jan Potměšil
• lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha
• pracuje na Ministerstvu vnitra České republiky, odbor bezpečnostní 

politiky a prevence kriminality, oddělení bezpečnostně právní

Ing. Mgr. Jan Strakoš
• pracuje na Ministerstvu vnitra , kde se zabývá zejména přestupkovou 

problematikou
• věnuje se také správnímu právu
• působí jako lektor a zkušební komisař 
• autor publikací a článků

Využijte našeho kurzu k přípravě ke zkoušce odborné způsobi-
losti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správní-
ho orgánu v řízení o přestupcích. 

určeno pro: veřejnou správu 

co se naučíte:
• seznámíte se s legislativními předpisy jejichž znalost je pod-

mínkou složení zkoušku podle zákona č. 250/2016 Sb., o od-
povědnosti za přestupky a řízení o nich

• projdete zkušební otázky a proberete jejich případná úskalí
• připlížíte si problematiku na konkrétních případech 
• budete mít možnost konzultovat s lektorem

program:
1. den 10:00 - 18:00
2. den 8:00 - 11:30
• organizace a  činnost veřejné správy v  rozsahu zkušebních 

otázek skupiny A
• odpovědnost za přestupek
• oblast řízení o přestupku a další související právní předpisy
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-514/2017-Z a AK/VE-291/2017-Z. 

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

datum: 7. 1. - 8. 1. 2019
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESA191000
cena: 3 030 Kč

datum: 4. 2. - 5. 2. 2019
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESB191000
cena: 3 030 Kč

datum: 18. 3. - 19. 3. 2019
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESC191000
cena: 3 030 Kč



3434

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných 
k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

lektoři: 
Ing. Mgr. Jan Strakoš
• pracuje na Ministerstvu vnitra , kde se zabývá zejména přestupkovou 

problematikou
• věnuje se také správnímu právu
• působí jako lektor a zkušební komisař 
• autor publikací a článků

Mgr. Jan Potměšil
• lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha
• pracuje na Ministerstvu vnitra České republiky, odbor bezpečnostní 

politiky a prevence kriminality, oddělení bezpečnostně právní

Využijte našeho kurzu k přípravě ke zkoušce odborné způsobi-
losti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správní-
ho orgánu v řízení o přestupcích. 
určeno pro: veřejnou správu 

datum: 29. 4. - 30. 4. 2019
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESD191000
cena: 3 030 Kč

datum: 27. 5. - 28. 5. 2019
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESE191000
cena: 3 030 Kč

datum: 3. 6. - 4. 6. 2019
délka kurzu: 12 hodin
místo konání: Benešov
kód kurzu: 5OZPRESF191000
cena: 3 030 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s legislativními předpisy jejichž znalost je pod-

mínkou složení zkoušku podle zákona č. 250/2016 Sb., o od-
povědnosti za přestupky a řízení o nich

• projdete zkušební otázky a proberete jejich případná úskalí
• připlížíte si problematiku na konkrétních případech 
• budete mít možnost konzultovat s lektorem

program:
1. den 10:00 - 18:00
2. den 8:00 - 11:30
• organizace a  činnost veřejné správy v  rozsahu zkušebních 

otázek skupiny A
• odpovědnost za přestupek
• oblast řízení o přestupku a další související právní předpisy
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-514/2017-Z a AK/VE-291/2017-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Rozvoj manažerských dovedností

lektor: 
PhDr. Pavel Dittrich
• absolvent Filozofické fakulty UK v Praze (učitelské obory pedagogika 

a psychologie) 
• kromě pedagogické praxe má rovněž zkušenosti jako psycholog 

a  podnikový personalista (výběry nových zaměstnanců, oblast 
trainee and development a poradenská činnost vrcholovému man-
agementu)

Chcete se dovědět, jak řídit a vést své kolegy? 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 23. 05. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKRMDPA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• získáte znalosti, jak vést své kolegy 

• seznámíte se s principy a metodami personálního řízení 

• získáte orientaci ve stylech vedení 

• prohloubíte své znalosti v oblasti motivace zaměstnanců 

program:
9:00 - 14:30 
• styly vedení lidí
• motivace a stimulace (včetně role hodnocení)
• vedení týmu a využití týmových rolí
• příprava a vedení porad

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Sebepoznání prakticky

lektor: 
PhDr. Pavel Dittrich
• absolvent Filozofické fakulty UK v Praze (učitelské obory pedagogika 

a psychologie)
• kromě pedagogické praxe má rovněž zkušenosti jako psycholog 

a  podnikový personalista (výběry nových zaměstnanců, oblast 
trainee and development a poradenská činnost vrcholovému man-
agementu)

Chcete se dovědět, jaká jste osobnost a  jaké osobnosti jsou 
Vaši podřízení? 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 05. 06. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSEPPA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• poznáte a naučíte se metody sloužící k rozvoji sebepoznání 

• dovíte se, jak uplatnit tyto poznatky v osobním i pracovním 
životě při řízení druhých lidí 

• prohloubíte své znalosti v oblasti time managementu 

program:
9:00 - 14:30 
• osobnostní charakteristiky
• osobnost manažera a podřízených
• práce se silnými a slabými stránkami
• manažerské předpoklady 
• styl práce z hlediska time managementu

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)



3737

Spisová služba

lektor: 
Jan Frk
• odborník na problematiku spisové služby a eGovernmentu
• je členem řady profesních organizací s celorepublikovou působností
• má bohaté zkušenosti z praktického uplatnění informačních techno-

logií ve veřejné správě

Předejděte rizikům, které mohou vznikat při nesprávném vý-
konu agendy spisové služby. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 26. 02. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSPSLA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• naučíte se vše o předarchivní péči o dokumenty

• dozvíte se vše důležité pro efektivní výkon spisové služby

program:
9:00 - 16:15
• základní principy ovládání spisové služby
• předarchivní péče o analogové dokumenty
• předarchivní péče o elektronické dokumenty
• problémové příklady z praxe
• praktické rady a doporučení 
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-134/2015-Z a AK/VE-94/2015-Z

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz



3838

Správní řízení v praxi - Doručování

lektor: 
Ing. Bc. Roman Krčil
• vedoucí živnostenského úřadu a  občansko-správního odboru 

ve Žďáru nad Sázavou
• lektor a zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobi-

losti úředníků územní samosprávy 
• lektor průběžného vzdělávání se zaměřením na správní řád 

Poradíme Vám, jak správně a  efektivně doručovat ve  správ-
ním řízení. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 06. 06. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKDOJAA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• pochopíte zásady doručování ve správním řízení

• osvojíte si správné a efektivní postupy při doručování podle 
správního řádu

program:
9:00 - 14:30
• obecné principy a požadavky
• překážky při doručování, fikce doručení
• lhůty při doručování 
• doručování do datové schránky, autorizovaná konverze doku-

mentů
• procvičování vybraných témat
• odpovědi na dotazy, výměna zkušeností
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-439/2018.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



3939

Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky 
a náprava

lektor: 
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
• absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
• právník Rady pro veřejný dohled nad auditem
• lektor se zaměřením na správní řád a přestupkové právo

Jak napravit vady ve správním řízení? Odpovíme v rámci prak-
ticky zaměřeného kurzu. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 04. 06. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVRJNA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• osvojíte si nejen vybraná ustanovení správního řádu, ale také 

obsahově relevantní judikaturu a závěry Poradního sboru mi-
nistra vnitra ke správnímu řádu

• získáte jistotu, jak řešit typické problémy ve správním řízení

program:
9:00 - 14:30
• nejčastější nesprávné postupy ve správním řízení a jejich dů-

sledky
• vady správních rozhodnutí, možnosti jejich řešení a nápravy
• odpovědi na dotazy účastníků, diskuze, výměna zkušeností
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-620/2011-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4040

Správní řízení v praxi - Správní řád pro oprávněné úřední osoby

lektor: 
Mgr. David Slováček
• právník
• vedoucí sekretariátu veřejné ochránkyně práv
• autor řady odborných článků (Právní rozhledy, Moderní obec, Správní 

právo)
• zkušený lektor

Vše podstatné ze zákona č.  500/2004  Sb. pro výkon agendy 
oprávněných úředních osob. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 02. 05. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSOUOA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• pochopíte vybraná ustanovení správního řádu 

• osvojíte si postupy, jak správně řešit konkrétní případy v praxi

program:
9:00 - 14:30
• správní orgány, účastníci správního řízení 
• lhůty a počítání času ve správním řízení
• průběh řízení v prvním stupni, opravné prostředky 
• neformální správní řízení (vyjádření, osvědčení, sdělení) 
• dotazy, diskuze, výměna zkušeností
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-440/2018.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4141

Správní řízení v praxi - Vybrané aplikační problémy

lektor: 
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
• absolvent právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
• právník Rady pro veřejný dohled nad auditem 
• lektor se zaměřením na správní řád a přestupkové právo

aneb Správní řád pro pokročilé 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 29. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKSRAPA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• správní řád bude představen optikou zásad a principů ovláda-

jících jeho aplikaci v právní praxi

• s  oporou o  obsahově relevantní judikaturu získáte přehled 
o možném řešení obtížných situací

program:
9:00 - 14:30
• materiální právní stát
• základní zásady činnosti správních orgánů
• námitka podjatosti, systémová podjatost 
• nahlížení do spisu vs. svobodný přístup k informacím
• doručování
• další problematické okruhy
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-512/2018.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4242

Tipy a triky v MS Excel

lektor: 
Ing. Jaroslav Vobr
• absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
• lektorsky zabezpečuje počítačové kurzy (kancelářské balíky, PREZI 

a další)
• spolupracuje s Institutem od roku 2009

Nebojte se Excelu. Přihlaste se! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 07. 05. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKTTEXA191000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• naučíte se graficky ověřovat data

• poznáte, jak fungují příčky

• seznámíte se s adresací buněk, vzorci a funkcemi

• naučíte se vytvářet a formátovat grafy

• ukážeme si použití kontingenčních tabulek

program:
9:00 - 14:30
• pokročilejší formátování buněk a tabulek
• rozsáhlé tabulky
• odkazy a adresace buněk
• vzorce, výpočty a funkce
• grafy
• kontingenční tabulky
• klávesové zkratky
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-1046/2012-Z.

poznámka: 
cena včetně oběda

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4343

Tipy a triky v MS PowerPoint

lektor: 
Bc. Tomáš Lukšík
• absolvent Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské uni-

verzity v Praze
• zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha
• lektor kurzů s tématikou moderních komunikačních technologií

Chcete se před kolegy či šéfem blýsknout kvalitní PowerPoin-
tovou prezentací? Poradíme Vám, jak takovou prezentaci vy-
tvořit! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 28. 05. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKPPTXA191000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• zásady tvorby efektivní prezentace

• efektivně pracovat se vzhledem prezentace

program:
9:00 - 14:30
• Obecné zásady tvorby prezentace
• Příprava prezentace 
• Vzhled prezentace
• Grafika a média
• Animace
• Tipy pro prezentování
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-1/2017-Z a AK/VE-1/2017-Z. 

poznámka: 
Cena kurzu zahrnuje oběd.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4444

Tipy a triky v MS Word

lektor: 
Bc. Tomáš Lukšík
• absolvent Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské uni-

verzity v Praze
• zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha
• lektor kurzů s tématikou moderních komunikačních technologií

Chcete si usnadnit práci s Wordem a umět využít spousty vy-
chytávek, které program nabízí? Naučíme Vás to. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 14. 05. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKWORDA181000

cena: 1 410 Kč

co se naučíte:
• přizpůsobit si Word obrazu svému

• vytvářet a upravovat šablony

• formátovat tabulky, vhodně vkládat grafy

• používat revize a porovnat dokumenty

• základní princip hromadné korespondence

• a spoustu dalšího ...

program:
9:00 – 14:30
• základy typografie 
• nastavení Wordu
• šablony 
• styly
• grafika a tabulky
• pokročilé úpravy dokumentu
• odkazy a poznámky
• revize
• hromadná korespondence
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-1047/2012-Z a AK/VE-751/2012-Z.

poznámka: 
Cena kurzu zahrnuje oběd.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4545

Trénujte svou paměť

lektor: 
Ing. Hana Habartová
• certifikovaná trenérka paměti III. stupně
• od roku 2013 vede kurzy trénování paměti pro děti, pracující i seniory
• věnuje se kognitivní rehabilitaci s lidmi po poškození mozku a práci 

s pacienty s Alzheimerovou nemocí
• spolupracuje s Domovem pro seniory Dobřichovice

„Co jsem to chtěl/a?“ ... Aneb udržujte svou paměť neustále 
v pohotovosti. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 27. 03. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKPAMEA191000
cena: 1 290 Kč

datum: 15. 05. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKPAMEB191000
cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• naučíte se lépe soustředit

• poznáte techniky téninku paměti

program:
9:00 - 16:15
• fungování našeho mozku
• využití obou hemisfér
• jak se dokázat soustředit
• jak si dlouhodobě zlepšovat paměť
• jak využívat paměťové techniky v osobním i pracovním životě
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-216/2016-Z a AK/VE-127/2016-Z. 

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Bc. Tomáš Lukšík (t.luk@institutpraha.cz, tel: 739 592 986) 
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4646

Úvod do práva pro neprávníky

lektor: 
Mgr. David Slováček
• právník
• vedoucí sekretariátu veřejné ochránkyně práv
• autor řady odborných článků (Právní rozhledy, Moderní obec, Správní 

právo)
• zkušený lektor

Základy práva přehledně a srozumitelně. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 25. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKUPNEA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• zorientujete se v  právních pojmech používaných v  běžném 

i pracovním životě

• osvojíte si základy vybraných právních odvětví

• pochopíte zásady občanského práva a zásady činnosti správ-
ních orgánů

program:
9:00 - 14:30
• právní teorie (systém práva, právní norma)
• občanské právo (zásady, věci, fyzické a právnické osoby, vlast-

nictví, věcná břemena, smlouvy, náhrada újmy)
• správní právo (zásady, správní řízení, jiné úřední postupy)
Vzdělávací program je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. 
pod číslem AK/PV-289/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4747

Vidimace a legalizace

lektor: 
JUDr. Jana Hálová
• pracuje v odboru všeobecné správy MVČR
• specializuje se na problematiku matrik
• přední odbornice v oblasti matriční problematiky

Naučte se, jak vidimovat a  legalizovat. Připravte se u  nás 
na složení zkoušky. 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, členy zastupitelstev 

datum: 05. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKOOVLA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s příslušnou legislativou 

• naučíte se správný postup vidimace a legalizace

• budete znát postup při evidenci otisků úředních razítek 
a podpisových vzorů

• můžete se připravit na zkoušku z ověřování

program:
9:00 - 14:30 
• výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace
• vidimace 
• legalizace
• evidence vidimace a legalizace
• vzory otisků úředních razítek a podpisových vzorů
• prokazování totožnosti při vidimaci a legalizaci
•  subjekty oprávněné k vidimaci a legalizaci
• ověřování způsobilosti k ověřování

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka eLearning



4848

Vnitřní kontrolní systém bez chyb

lektor: 
Ing. Jana Hrušková
• pracuje na oddělení interního auditu na MŠMT
• odbornice na vnitřní kontrolní systém
• má praktické zkušenosti z místní samosprávy

Získáte znalosti o možných optimálních variantách nastavení 
funkčního vnitřního kontrolního systému se zohledněním veli-
kosti úřadu/organizace. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 13. 05. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKFUVKA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• ujasníte si, jak má vypadat vnitřní kontrolní systém a jak pro-

věřit jeho funkčnost 

• získáte informace, jakou má oporu v legislativě

• naučíte se, jak tento systém nastavit a jak jej zakotvit v doku-
mentaci úřadu

program:
9:00 - 14:30
• účel vnitřního kontrolního systému, legislativní zakotvení 

vnitřního kontrolního systému, složky vnitřního kontrolního 
systému

• nastavení vnitřní kontroly, zakotvení vnitřního kontrolního 
systému v dokumentaci úřadu/organizace

• prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-176/2017-Z a AK/VE-105/2017-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



4949

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část  
(modul zaměřený na správní činnost při ochraně zemědělského půdního fondu)

lektor: 
Ing. Helena Bendová
• působí na Ministerstvu životního prostředí 
• je vyučující a odbornicí na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při 

ochraně zemědělského půdního fondu

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 18. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUE2A189000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o správní činnosti při ochraně ze-

mědělského půdního fondu

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO 13-/2012 - Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5050

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část  
(modul zaměřený na správní činnosti ve věcech řidičských oprávnění a řidičských průkazů)

lektor: 
Mgr. Jana Vraná
• lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způso-

bilosti
• specializuje se na oblast přestupkového řízení ve věcech bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospo-
dářství a správních řízení souvisejících a na agendu řidičských opráv-
nění, řidičských průkazů, registru řidičů apod. 

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech 
v  dané agendě, které vykonávají Vaši podřízení? Doplňte si 
Vaše manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené ve-
doucím úředníkům . 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 04. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUC4A191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o činnostech vykonávaných podří-

zenými úředníky

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO 51-/2012 - Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5151

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních 
samosprávných celků - obecná část

lektoři: 
kolektiv lektorů
PhDr.  Aleš Hradečný, JUDr.  Vladimír Voráček, JUDr.  Jan Horník, Ph.D; 
Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Chcete získat nebo si prohloubit znalosti a dovednosti v oblas-
ti řízení úřadu a úředníků? Chcete být schopným a výkonným 
manažerem? Potřebujete naplnit svoji povinnost vzdělávání 
vedoucích úředníků? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC, vedoucí úřadů ÚSC 

datum: 23. - 25. 4. 2019; 20. - 22. 5. 2019

délka kurzu: celkem 38 hodin

místo konání: Benešov

kód kurzu: 2BKVVUOA192000

cena: 8 700 Kč (za obě části kurzu)

co se naučíte:
• osvojíte si základní manažerské dovednosti týkající se řízení 

lidských zdrojů a time managementu

• prakticky se seznámíte s technikami komunikace úřadu s ve-
řejností

• rozšíříte své znalosti o protikorupčních opatřeních a jiných té-
matech

• seznámíte se s pracovně právními předpisy

program:
V obou částech kurzu:
1. den 12:45 - 16:00 (2. část - 18:00)
2. den 8:00 - 18:00
3. den 8:00 - 11:30
• management ve veřejné správě, základy efektivní komunikace 

a předcházení konfliktům, komunikace s veřejností a prezenta-
ce ve veřejném sektoru, korupce a protikorupční opatření

• pracovně právní vztahy, vedení pracovních týmů a řízení pra-
covního času

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO-15/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5252

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních 
dokladů)

lektor: 
PhDr. Marek Hejduk
• lektor 
• praktické zkušenosti s danou agendou

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 20. 06. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUI3A191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o správních činnostech v dané spe-

cializaci

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován pod číslem AK/VEPO-12/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5353

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti v živnostenském podnikání)

lektor: 
Ing. Bohumila Páleníková
• od roku 2002 lektorka a členka zkušební komise pro přípravu a ověřo-

vání ZOZ k výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání
• pracovala na  Ministerstvu průmyslu a  obchodu v  odboru živností 

(zpracovávání koncepcí v  oblasti živnostenského podnikání, výkon 
řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči krajským živ-
nostenským úřadům, apod.)

Chcete mít přehled o agendě vykonávané Vašimi podřízenými 
v oblasti živnostenského podnikání? Náš kurz Vám poskytne 
nejen ucelený přehled, ale zodpoví i Vaše otázky. 

určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 04. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUL2A191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• budete vědět, jaké aktuální zákony upravují oblast živnosten-

ského podnikání

• ujasníte si povinnosti vyplývající ze správy živnostenského 
podnikání

program:
9:00 - 14:30
• problematika správních činností vykonávaných podřízenými 

úředníky v oblasti živnostenského podnikání
• základní právní předpisy, aktuální novelizace, problémové zá-

ležitosti
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO - 10/2012 - Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5454

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti ve školství)

lektor: 
PaedDr. Mgr. Pavel Schneider
• odborník na problematiku školství, projektové řízení
• s Institutem spolupracuje jako lektor a zkušební komisař obecné části

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 21. 03. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUJ1A191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o příslušné agendě

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO 7-/2012 - Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5555

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí)

lektor: 
JUDr. Věra Novotná
• od roku 1992 dosud lektorka a zkušební komisařka pro ZOZ SPO
• od roku 1981 do roku 2011 celorepubliková metodička v těchto ob-

lastech na MPSV
• externí vyučující na Metropolitní univerzitě Praha
• právnička a sociální pracovnice Dětský domov CH. Masarykové Zbra-

slav

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 17. 06. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUA2A191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o příslušné agendě

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO 24-/2012 - Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5656

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků- zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti při řízení o sociálních službách)

lektor: 
Mgr. Roman Mašek
• lektor a zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobi-

losti 
• odborník v oblasti sociálních služeb

Máte zájem získat celkový přehled o  správních činnostech, 
které vykonávají Vaši podřízení? Máte potřebu doplnit Vaše 
manažerské vzdělávání studiem zvláštní části určené vedou-
cím úředníkům? 
určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 02. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUA1A191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o příslušné agendě

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o dané 
problematice

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
VEPO 23-/2012 - Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5757

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – zvláštní část 
(modul zaměřený na správní činnosti v ochraně přírody a krajiny)

lektor: 
JUDr. Veronika Bálková
• právnička se specializací na právo ochrany přírody a krajiny (Minister-

stvo životního prostředí) 

Chcete mít přehled o agendě vykonávané Vašimi podřízenými 
v oblasti ochrany přírody? Potřebuje splnit svoji povinnost ab-
solvovat vzdělávání vedoucích úředníků podle § 27? 

určeno pro: 
vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 30. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVUE1A191011

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• prohloubíte si své znalosti o příslušné agendě

• po absolvování kurzu budete mít ucelenou představu o čin-
nostech vykonávaných podřízenými

• získáte odpovědi na konkrétní otázky

program:
9:00 - 14:30
• přehled správních činností vykonávaných podřízenými úřed-

níky
• legislativní novinky, diskuze
Kurz je akreditován pod číslem K/VEPO-4/2012-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5858

Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství 
• pracovala jako vedoucí školského odboru, inspektorka a  v  součas-

nosti působí jako pedagog
• zabývá se také komunikačními dovednostmi a úřední korespondencí
• s Institutem spolupracuje od roku 2011 jako lektorka v oblasti škol-

ství a vede také kurzy věnované úřední korespondenci

Víte, jak by měl být správně nastaven vztah mezi ředitelem 
a zřizovatelem? Přihlaste se! 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 23. 04. 2019

délka kurzu: 6 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKVZRSA191000

cena: 990 Kč

co se naučíte:
• aktualizujete si vědomosti v oblasti řízení školských příspěv-

kových organizací

• naučíte se řešit situaci po odstoupení ředitele

• vyměníte si s ostatními účastníky příklady dobré praxe

program:
9:00 - 14:30
• vymezení postavení ředitele školy ve zřizovací listině školy
• problematika jmenování a odvolávání ředitele (kdy zřizovatel 

jmenuje, kdy prodlužuje dobu trvání pracovního poměru, kdy 
odvolává)

• jak řešit situaci po odstoupení ředitele
• stanovení platu a odměny (smluvní plat, kritéria hodnocení)
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-70/2015-Z a AK/VE-49/2015-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz



5959

Základy projektového řízení

lektor: 
Ing. Jiří Pstružina
• specialista na projektové řízení a dotace
• lektor IVS od roku 2004

Seznámit vedoucí úředníky a úředníky s metodami a nástroji projek-
tového řízení, naučit je tyto metody a nástroje používat v odpovída-
jících situacích v kontextu veřejné správy a osvojit si základní doved-
nosti při formulaci a řízení projektu a jeho praktické využití. 

určeno pro: 
úředníky ÚSC, vedoucí úředníky ÚSC 

datum: 16. 05. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Ústí nad Labem

kód kurzu: 2ULPROJA191011

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• seznámíte se s metodami projektového řízení

• naučíte se, jak probíhá monitoring

program:
• co je projekt a projektové řízení
• organizace projektu, projektová struktura, plánování projek-

tu, rozpočet projektu
• monitoring, projektové řízení veřejné správy
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-630/2011-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
Mgr. Jana Malinovská (j.mal@institutpraha.cz, tel.: 736 610 240)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II.

lektoři: 
Ing. Alena Rybáková
• absolventka oboru Informační management na VUT v Brně
• v současné době působí na Národním úřadě pro kybernetickou a in-

formační bezpečnost v týmu specialistů na problematiku auditu zá-
kona o kybernetické bezpečnosti u povinných subjektů

Ing. Lukáš Kintr
• absolvent oboru Informační management na VUT v Brně
• v současné době působí na Národním úřadě pro kybernetickou a in-

formační bezpečnost v týmu specialistů na problematiku auditu zá-
kona o kybernetické bezpečnosti u povinných subjektů

Bezpečnost v kyberprostoru nelze podceňovat. 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 06. 05. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZKBBA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• získáte aktuální informace a praktické tipy z oblasti kyberne-

tické bezpečnosti

program:
9:00 - 16:15
• bezpečnostní standardy
• řízení rizik (hrozby a zranitelnosti)
• implementace bezpečnostních opatření
• bezpečnostní politiky
• příprava na audit
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/
PV-532/2016-Z a AK/VE-283/2016-Z.

kontakty: 
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu: 
Ing. Jaroslav Vobr (j.vob@institutpraha.cz, tel.: 739 960 639)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Zásady správné korespondence

lektor: 
PhDr. Dagmar Grauová
• odbornice na problematiku školství 
• pracovala jako vedoucí školského odboru, inspektorka a  v  součas-

nosti působí jako pedagog
• zabývá se také komunikačními dovednostmi a úřední korespondencí
• s Institutem spolupracuje od roku 2011 jako lektorka v oblasti škol-

ství a vede také kurzy věnované úřední korespondenci

Poradíme Vám, jak správně psát úřední korespondenci a také, 
jak se vyhnout častým gramatickým chybám a  stylistickým 
prohřeškům. 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 14. 05. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZSKOA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete umět správně napsat úřední dopis i  úřední dopis 

do zahraničí

• zorientujete se v normách vztahujících se k úřední korespon-
denci

• poznáte základy skartačního a spisového řádu

• získáte přehled gramatických jevů, ve  kterých se nejčastěji 
chybuje, ověříte si vlastní znalosti

• připomenete si možnosti Microsoft Word, obdržíte přehled 
nejpoužívanějších klávesových zkratek a dozvíte se další uži-
tečné informace

program:
9:00 - 16:20
• korespondence jako typ verbální komunikace, normy platné 

pro úřední komunikaci
• členění textu, jeho označování, využívání členících znamének
• stavba úředního dopisu, osobní dopisy, dopisy do zahraničí
• základy spisového a skartačního řádu
• přehled vybraných gramatických jevů, akademické a vysoko-

školské tituly
• praktické využití textového editoru Microsoft Word, přehled 

klávesových zkratek
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-781/2011-Z a AK/VE-545/2011-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:  
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz

novinka eLearning
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Zvládání konfliktů a jejich prevence

lektor: 
Mgr. Jarmila Pecharová
• zkušená lektorka, která přednáší pro komerční sféru i veřejnou správu
• specializuje se na  problematiku komunikačních dovedností, řešení 

konfliktních situací, asertivní dovednosti a pozitivní komunikaci

Dokážete řešit konflikty? Pomůžeme Vám! 

určeno pro: 
veřejnou správu, širokou veřejnost 

datum: 12. 02. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKZKJPA191011
cena: 1 290 Kč

datum: 11. 04. 2019
délka kurzu: 8 hodin
místo konání: Praha
kód kurzu: 2PKZKJPB191011
cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• dozvíte se o příčinách a fázích řešení konfliktů

• naučíte se používat vhodné strategie při jednání se svízelnými 
klienty

• dokážete využít asertivních technik při řešení konfliktů

• pomocí tréninku a modelových situací se naučíte zvládat kon-
fliktní situace

program:
9:00 – 16:20
• konflikt

- příčiny vzniku, rozdělení, fáze řešení konfliktů; konflikty 
vedoucí k uskutečnění změn 

- úloha námitek při řešení konfliktů
- sebedůvěra a osobní odvaha

• konflikt při jednání s problematickými klienty
- problematické typy klientů, zvládací strategie při jednání s  

problematickými klienty
- sebedůvěra, osobní odvaha a asertivní chování

• praktický nácvik a zpětnovazební rozbory

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
Ing. Lucie Zemanová (l.zem@institutpraha.cz, tel.: 603 229 382)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)
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Zvládání stresu a zátěžových situací

lektor: 
PhDr. Mgr. Milena Štruncová
• klinická psycholožka
• lektorka a koučka specializující se na rozvoj lidských zdrojů, zejména 

manažerských dovedností

Naučte se zvládat stres a správně reagovat v zátěžových situ-
acích 

určeno pro: 
veřejnou správu 

datum: 16. 04. 2019

délka kurzu: 8 hodin

místo konání: Praha

kód kurzu: 2PKZSZSA191000

cena: 1 290 Kč

co se naučíte:
• budete si umět definovat, co je pro vás stres a zátěžové situa-

ce

• naučíte se rozpoznávat chování a jednání pod vlivem stresu

• ukážete si možnosti, jak stresové a zátěžové situace zvládat

• vyzkoušíte si při praktickém cvičení to, co jste se naučili

program:
9:00 - 16:20 
• definice stresu a zátěžových situací a jejich zdrojů
• jednání a chování pod vlivem stresu
• zvládání stresu a zátěžových situací
• prevence syndromu vyhoření
• praktická cvičení
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/
PV-220/2013-Z a AK/VE-157/2013-Z.

kontakty: 
Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: 
PhDr. Lenka Hronová (l.hro@institutpraha.cz, tel: 733 129 063)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: 
Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

akreditovaný
kurz
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Kalendář kurzů

leden
Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

7. 1. - 8. 1. 2019 12 hodin Benešov 5OZPRESA191000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

Fit pro práci i pro život - jak na to? 23. 1. 2019 6 hodin Praha 2PKFITOA191000 990 Kč
únor
Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

4. 2. - 5. 2. 2019 12 hodin Benešov 5OZPRESB191000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

Zvládání konfliktů a jejich prevence 12. 2. 2019 8 hodin Praha 2PKZKJPA191011 1 290 Kč
Komunikace v personální praxi 13. 2. 2019 6 hodin Praha 2PKKOPPA191000 990 Kč
Spisová služba 26. 2. 2019 8 hodin Praha 2PKSPSLA191000 1 290 Kč

akreditovaný
kurz

březen
Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní 
část (modul zaměřený na správní činnosti 
ve věcech řidičských oprávnění a řidičských 
průkazů)

4. 3. 2019 6 hodin Praha 2PKVUC4A191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Vidimace a legalizace 5. 3. 2018 6 hodin Praha 2PKOOVLA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz
novinka eLearning

Manipulace a my 6. 3. 2019 8 hodin Praha 2PKMANIA191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Kurz první pomoci a novinky v této oblasti 6. 3. 2019 6 hodin Praha 2PKKPPNA191000 990 Kč
Asertivita v komunikaci 11. 3. 2019 8 hodin Praha 2PKOAVKA191011 1 290 Kč
Ochrana zemědělského půdního fondu 12. 3. 2019 8 hodin Praha 2PKOZPFA191011 1 290 Kč

akreditovaný
kurz

Prezentační dovednosti s MS PowerPoint 13. 3. 2019 6 hodin Praha 2PKPDPPA191000 990 Kč
Emoce na pracovišti 14. 3. 2019 6 hodin Praha 2PKOENPA191000 990 Kč

akreditovaný
kurz

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

18. 3. - 19. 3. 2019 12 hodin Benešov 5OZPRESC191000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka
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Kalendář kurzů

Jak zkvalitnit pracovní výkon (time 
management trochu jinak)

19. 3. 2019 8 hodin Praha 2PKTMPVA191000 1 290 Kč

Aplikace zákona o registru smluv 20. 3. 2019 4 hodiny Praha 2PKRESMA191000 790 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti ve školství)

21. 3. 2019 6 hodin Praha 2PKVUJ1A191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám 
a školským zařízením

26. 3. 2019 6 hodin Praha 2PKKOPZA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Trénujte svou paměť 27. 3. 2019 8 hodin Praha 2PKPAMEA191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Myšlenkové mapy pro zvýšení pracovního 
výkonu

28. 3. 2019 6 hodin Praha 2PKMAPYA191000 990 Kč

duben
Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků- zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při řízení  
o sociálních službách)

2. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKVUA1A191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Fit pro práci i pro život - jak na to? 3. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKFITOB191000 990 Kč
Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti v živnostenském 
podnikání)

4. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKVUL2A191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Efektivní komunikační dovednosti 9. 4. 2019 8 hodin Praha 2PKOEKDA191000 1 290 Kč
Zvládání konfliktů a jejich prevence 11. 4. 2019 8 hodin Praha 2PKZKJPB191011 1 290 Kč
Zvládání stresu a zátěžových situací 16. 4. 2019 8 hodin Praha 2PKZSZSA191000 1 290 Kč

akreditovaný
kurz

Ochrana utajovaných informací - 
administrativní bezpečnost

17. 4. 2019 8 hodin Praha 2PKOUIBA191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní 
část (modul zaměřený na správní činnost při 
ochraně zemědělského půdního fondu)

18. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKVUE2A189000 990 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka
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Kalendář kurzů

Asistent kontaktního místa veřejné správy - 
práce s portálem Czech POINT

18. 4. 2019 8 hodin Benešov 2BKOCZPA191000 1 810 Kč
akreditovaný

kurz

 cena včetně oběda

Vztahy zřizovatele a ředitele školské 
příspěvkové organizace

23. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKVZRSA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích 
úřadů územních samosprávných celků - 
obecná část

23. - 25. 4. 2019; 
20. - 22. 5. 2019

celkem  
38 hodin 

Benešov 2BKVVUOA192000  8 700 Kč 
akreditovaný

kurz

 cena za obě části kurzu

Elektronické ověřovací prvky 24. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKELOPA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Úvod do práva pro neprávníky 25. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKUPNEA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Komunikační dovednosti a kultura 
vystupování

25. 4. 2019 8 hodin Praha 2PKKDKVA191000 1 290 Kč

Správní řízení v praxi - Vybrané aplikační 
problémy

29. 4. 2018 6 hodin Praha 2PKSRAPA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

29. 4. - 30. 4. 2019 12 hodin Benešov 5OZPRESD191000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti v ochraně 
přírody a krajiny)

30. 4. 2019 6 hodin Praha 2PKVUE1A191011 990 Kč
akreditovaný

kurz

květen
Správní řízení v praxi - Správní řád pro 
oprávněné úřední osoby

2. 5. 2019 6 hodin Praha 2PKSOUOA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II. 6. 5. 2019 8 hodin Praha 2PKZKBBA191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Tipy a triky v MS Excel 7. 5. 2019 6 hodin Benešov 2BKTTEXA191000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

 cena včetně oběda
Vnitřní kontrolní systém bez chyb 13. 5. 2019 6 hodin Praha 2PKFUVKA191000 990 Kč

akreditovaný
kurz

Tipy a triky v MS Word 14. 5. 2019 6 hodin Benešov 2BKWORDA181000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

 cena kurzu zahrnuje oběd
Zásady správné korespondence 14. 5. 2019 8 hodin Praha 2PKZSKOA191000 1 290 Kč

akreditovaný
kurz

novinka eLearning

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka
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Kalendář kurzů

Trénujte svou paměť 15. 5. 2019 8 hodin Praha 2PKPAMEB191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Základy projektového řízení 16. 5. 2019 8 hodin Ústí nad 
Labem

2ULPROJA191011 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Komunikace s médii v krizových situacích 
na úřadě

21. 5. 2019 8 hodin Praha 2PKOKOMA191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Jak zkvalitnit pracovní výkon (time 
management trochu jinak)

22. 5. 2019 8 hodin Praha 2PKTMPVB191000 1 290 Kč

Rozvoj manažerských dovedností 23. 5. 2019 6 hodin Praha 2PKRMDPA191000 990 Kč
Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

27. 5. - 28. 5. 2019 12 hodin Benešov 5OZPRESE191000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

Tipy a triky v MS PowerPoint 28. 5. 2019 6 hodin Benešov 2BKPPTXA191000 1 410 Kč
akreditovaný

kurz

 cena kurzu zahrnuje oběd
Dovednosti asistentky/sekretářky ve veřejné 
správě v kostce

28. 5. 2019 8 hodin Praha 2PKDAVSA191000 1 290 Kč

Pravidla tvorby vnitřních předpisů v organizaci 30. 5. 2019 8 hodin Praha 2PKPTVPA191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

červen
Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti 
úředních osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

3. 6. - 4. 6. 2019 12 hodin Benešov 5OZPRESF191000 3 030 Kč
akreditovaný

kurz

Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy 
v řízení, jejich důsledky a náprava

4. 6. 2019 6 hodin Praha 2PKVRJNA191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Sebepoznání prakticky 5. 6. 2019 6 hodin Praha 2PKSEPPA191000 990 Kč
Správní řízení v praxi - Doručování 6. 6. 2019 6 hodin Praha 2PKDOJAA191000 990 Kč

akreditovaný
kurz

Ochrana zemědělského půdního fondu 11. 6. 2019 8 hodin Praha 2PKOZPFB191011 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

Aplikace zákona o registru smluv 12. 6. 2019 4 hodiny Praha 2PKRESMB191000 790 Kč
akreditovaný

kurz

Manipulace a my 13. 6. 2019 8 hodin Praha 2PKMANIB191000 1 290 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka
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Kalendář kurzů

Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti  
při sociálně-právní ochraně dětí)

17. 6. 2019 6 hodin Praha 2PKVUA2A191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

Komunikační dovednosti pro úředníky 17. 6. - 18. 6. 2019 16 hodin Benešov 2BKKDPUA191000 3 130 Kč
EXCEL pro pokročilé 18. 6. 2019 6 hodin Benešov 2BKOEPPA191000 1 410 Kč

akreditovaný
kurz

 cena včetně oběda
Legislativní pravidla vlády 18. 6. 2019 6 hodin Praha 2PKLEGIA191000 990 Kč
Vzdělávání vedoucích úředníků územních 
samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při vedení 
evidence obyvatel a vydávání občanských 
průkazů a cestovních dokladů)

20. 6. 2019 6 hodin Praha 2PKVUI3A191000 990 Kč
akreditovaný

kurz

název kurzu datum délka kurzu místo kód kurzu cena poznámka



6969

• Přihláška je ke stažení na webových stránkách Institutu: přihláška na kurz nebo u každého konkrétního kurzu. Pro ZOZ je 
ke stažení na přihláška k ZOZ

• Pro přihlášení více účastníků lze použít hromadnou přihlášku

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.

způsoby odeslání přihlášky

v listinné podobě v elektronické podobědatovou schránkou

Institut pro veřejnou 
správu Praha

110 00 Praha 1,  
Dlážděná 6

Online
Z nabídky kurzů  

na webové stránce  
Institutu

podatelna@institutpraha.cz
podepsaná zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb
Přihláška na kurz nemusí být elektronicky 

podepsaná.

6awdjrd

preferovaný způsob  
odeslání přihlášky

Pro přihlášení pěti a více účastníků na jeden kurz (mimo přihlášek k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti)  
je možné použít hromadnou přihlášku, která je ke stažení pod názvem „Příloha přihlášky“ v části „Kurzy – Přihlášky a omluvy“ 

webové stránky Institutu.

Nejsnazším způsobem přihlašování na kurzy je otevření online přihlášky přímo z nabídky kurzů.

Jak přihlásit účastníka

https://www.institutpraha.cz/kurzy/prihlasky-a-omluvy/
https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/prihlasky-a-omluvy-k-zoz/
mailto:podatelna%40institutpraha.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka
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Základy veřejné správy
• Mediální komunikace a public relations ve veřejné správě

autor: JUDr. Vladimír Voráček, rok vydání 2018, cena 129,- Kč
• Základní charakteristika státní správy

autor: Mgr. Jan Břeň, rok vydání 2017, cena 129,- Kč
• 333 cvičení ze správního řádu 

autoři: Jana Malinovská, Eva Zlámalová, Petr Kuš, rok vydání 2017, cena 219,- Kč

Uvedené publikace je možné zakoupit 

osobně po domluvě v Institutu pro veřejnou správu Praha, Senovážné nám. 23
mobil: 736 610 248

elektronické objednávky prosím zasílejte na e-mailovou adresu:
skripta@institutpraha.cz 
objednávat lze přes web

Nabídka skript vydaných Institutem pro veřejnou správu Praha

mailto:skripta%40institutpraha.cz?subject=Objedn%C3%A1vka%20skript
http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
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Odborné aspekty správních činností
• Finanční hospodaření územní samosprávy – cvičebnice

autor: Mgr. Helena Peterová, rok vydání 2017, cena 199,- Kč
• Vzory pro projednávání přestupků podle zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích 2. rozšířené vydání 

autoři: Mgr. Ing. Jan Strakoš; Mgr. Pavlína Kroupová, rok vydání 2017, cena 129,- Kč
• Finanční hospodaření územních samosprávných celků

autor: Mgr. Helena Peterová, páté rozšířené a aktualizované vydání, rok vydání 2016, cena 129,- Kč
• Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

autor: PaedDr. Petr Niederle, rok vydání 2010, cena 225,- Kč

Osobnost a společnost
• Hodnocení nejen služební

autoři: PhDr. Pavel Dittrich, CSc., Mgr. Jiří Staňa, rok vydání 2016, cena 129,- Kč
• Úřední korespondence (Metodika, vzory a příklady pro veřejnou správu)

autor: PhDr. Jiří Pondělíček, rok vydání 2015, cena 199,- Kč
• Jazyková zákoutí – Cesty ke kvalitnímu písemnému a mluvenému projevu

autor: PaedDr. Mgr. Libor Nekvinda, rok vydání 2015, cena 199,- Kč
• Základy rétoriky pro úředníky

autor: PaedDr. Libor Hlaváček, Ph.D., rok vydání 2011, cena 127,- Kč
• Moderní administrativa ve veřejné správě

kolektiv autorů, rok vydání 2010, cena 192,- Kč

Úplný seznam nabízených skript na http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/

Nabídka skript vydaných Institutem pro veřejnou správu Praha

http://www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/
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Hledáte prostory pro uskutečnění vašich aktivit?  
Potřebujete zajistit stravovací a ubytovací služby?  

Využijte naší nabídky na pronájem vzdělávacího střediska v Benešově!

Vzdělávací středisko Benešov  
kongresový a vzdělávací areál Institutu pro veřejnou správu Praha

•	  moderně vybavený bezbariérový areál nabízející 
profesionální kongresové zázemí a techniku 
(kongresový sál pro 200 posluchačů s kompletním 
vybavením včetně překladatelských pracovišť)

•	 didaktická vybavenost učeben na vysoké úrovni  
(11 školicích místností o kapacitě 14 až 100 osob, 
2 počítačové učebny s 10/25 počítači)

•	  volnočasové aktivity (sauna, fitness centrum, sportovní 
areál s umělým povrchem, společenský klub, kulečník, 
wi-fi, …)

•	 možnost bezplatného parkování

kontakty: 
Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov
vedoucí vzdělávacího střediska – František Barták
tel.:  317 723 851, 736 610 241
e-mail: bartak@institutpraha.cz 

Vzdělávací středisko Benešov

mailto:bartak%40institutpraha.cz?subject=
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•  Zaujal Vás některý kurz?
•  Chtěli byste ho realizovat v sídle Vašeho úřadu?

•  Máte zájem o kurz, který není v tomto katalogu uvedený?

 Institut pro veřejnou správu Praha

nabízí 

přípravu kurzů dle potřeb klienta 

Je možné si zvolit problematiku i místo konání

a my Vám rádi kurz připravíme na míru

podle Vašich požadavků a přání.

Při zájmu o organizaci kurzu dle vašich požadavků kontaktujte prosím Mgr. Renátu Solskou (tel.: 603 193 391;  
r.sol@institutpraha.cz), nebo Ing. Zdeňku Šilhovou (tel.: 603 371 589, z.sil@institutpraha.cz).

Kurzy na objednávku

mailto:r.sol%40institutpraha.cz?subject=
mailto:z.sil%40institutpraha.cz?subject=
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