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Vzdělávací středisko 
Benešov

Vlajková loď Institutu. Proto v současné době dochá-
zí k malým „velkým“ změnám, které spočívají pře-
devším ve zkulturnění prostor, a to aby se dobře cítili 
jak posluchači, resp. účastníci kurzů a hosté, tak i naši 
zaměstnanci, kteří tvoří bezvadný pracovní tým a jen 
díky nim, je VSB v tak dobrém stavu, v jakém je. 
Ve VSB nás čekají i změny, které naši hosté bezpro-
středně nepocítí, ale naši zaměstnanci takové změny 
ocení – nový hotelový SW, instalace nového kamero-
vého systému, pořízení pracovních oděvů vyjadřující 
firemní identitu atd.

Další absolventi 
studijního programu 

MBA
V červnu proběhly ve vzdělávacím středisku Benešov 
obhajoby závěrečných prací studentů druhého běhu 
studijního programu „MBA - Bezpečnostně mana-
žerská studia“. Práci úspěšně obhájilo a profesní titul 
MBA získalo 26 absolventů.

Větší část své profesní cesty trávila a dále tráví 
na pozicích, resp. v oborech, které jsou spíše typic-
ké pro muže. Správa majetku, ekonomika, investi-
ce i veřejné zakázky - to jsou obory, ve kterých se 
našla. 
Pracovala v komerčním prostředí, později pak 
na manažerských pozicích na České poště, v Čes-
kém rozhlase či ve Vězeňské službě. 
Sama říká, že, ač Institut pro veřejnou správu Praha 
není velkou organizací, dají se zde dělat malé „vel-
ké“ věci, které Institut posunou nahoru či dopředu 
ve všech směrech. Jako zrozenec ve znamení Panny 
uznává pravidla, řád a vyžaduje věci dělat správně. 
U svých kolegů, se kterými pracuje, si všímá pro-
fesních kvalit, ale také těch lidských.  A nejen proto 
je šťastná, že může v Institutu pro veřejnou správu 
Praha pracovat. 
Motto: „Pamatujme: stojíme na konci, jsme začá-
tek.“ Christian Morgenstern

NAŠI LIDÉ – PŘEDSTAVUJEME

ANDREA VÍTKOVÁ
náměstkyně ředitelky Institutu pro veřejnou správu 
Praha pro ekonomiku a provoz

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

NOVINKY

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

NEPŘEHLÉDNĚTE
Úřad na cestě k rovnosti

Ministerstvo vnitra České 
republiky a Institut pro 
veřejnou správu Praha 
ve spolupráci s Úřadem 
vlády České republiky vy-
hlašuje dnem 2. září 2019 
soutěž o nejlepší úřad 
s rovnými příležitostmi 
pro ženy a muže.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné 
správy na obecní, městské i krajské úrovni. V pří-
padě zájmu prosíme o vyplnění dotazníku, a to 
do 30. září 2019. K dispozici je dotazník interak-
tivní, který se automaticky odešle v okamžiku jeho 
vyplnění. Dále je možné použít  dotazník ve formátu 

docx, který po vyplnění lze odeslat e-mailem na ad-
resu a.ulo@institutpraha.cz nebo poštou na adresu: 
Mgr. Anna Úlovcová, oddělení rozvoje a meziná-
rodní spolupráce, Institut pro veřejnou správu Praha, 
Dlážděná 6, 110 00 Praha 1. Bližší informace o sou-
těži lze získat na telefonním čísle 974 863 562.
Hodnotící komise v průběhu října 2019 vy-
hodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů 
na základě kritérií stanovených pro přísluš-
né kategorie (obce I, II, III, krajské úřady) 
a udělí ocenění Úřad roku 2019 prvním třem umístě-
ným úřadům v každé kategorii.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nej-
lepším vybraným úřadům proběhne dne 20. listo-
padu 2019 na konferenci Úřad na cestě k rovnosti, 

která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského 
paláce v Praze na Kampě. Odborná část konfe-
rence bude věnována problematice bezpečnosti 
a prevence kriminality v obcích a městech.
Účast na konferenci je bezplatná. Registrace do 31. 
října 2019 na e-mailové adrese: a.ulo@institutpra-
ha.cz .

Dotazník obce I. typu - 2019 (interaktivní)
Dotazník obce I. typu - 2019 (docx, 32 kB)

Dotazník - kraje a obce II. a III. typu - 2019 (in-
teraktivní)
Dotazník - kraje a obce II. a III. typu - 
2019 (docx, 36 kB)

Ministerstvo vnitra a Institut pro veřejnou správu Praha  
společně s Úřadem vlády ČR vyhlašují 2. září 2019 soutěž:  

„Úřad na cestě k rovnosti“ 
Pro koho je soutěž určena: obecní, městské a krajské úřady 

Téma: „ Jak Váš úřad podpořil či podporuje rovnost žen a mužů v  roce 2019?“ 

Podrobnější informace naleznete na stránkách: www.institutpraha.cz nebo 
www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-na-ceste-k-rovnosti 
 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům 
proběhne dne 20. listopadu 2019 na konferenci, která se uskuteční v prostorách 
Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě.   

Odborná část konference bude věnována problematice bezpečnosti 
a prevence kriminality v obcích a městech. 

Účast na konferenci je bezplatná.  
Registrovat se lze na e-mailové adrese: a.ulo@institutpraha.cz 

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
https://www.survio.com/survey/d/uradrokupulnapul-1
https://www.institutpraha.cz/obj/files/5/sys_media_3787.docx
https://www.survio.com/survey/d/uradrokupulnapul-2
https://www.institutpraha.cz/obj/files/5/sys_media_3788.docx
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Otevíráme nová 
studia pro manažery 
ve veřejné správě – 

MPA
Institut otevírá nový studijní program určený mana-
žerům ve veřejné správě. Studium v celkovém roz-
sahu 300 hodin je rozdělené na distanční a prezenční 
část. Zahrnuje jedenáct předmětů rozdělených do tří 
semestrů, z nichž každý je zakončen zkouškou ve for-
mě písemné seminární práce nebo testu. Obsahem 
studia jsou témata právní minimum manažera ve ve-
řejné správě, správní právo, kontrola a finanční řízení, 
personální práce ve veřejné správě, kvalita ve veřejné 
správě a řízení rizik, řízení projektů, dotační manage-
ment, PR a komunikace s veřejností a médii. Velká 
pozornost je věnována rozvoji manažerských doved-
ností se zaměřením na manažerskou psychologii. Vý-
uka je zajištěna týmem špičkových lektorů – profesi-
onálů s bohatými praktickými zkušenostmi.
Pro zajištění maximální kvality a interaktivity výuky 
je do jednoho běhu zařazováno cca 20 posluchačů.
Prezenční výuka probíhá jedenkrát měsíčně ve vzdě-
lávacím středisku Benešov, vždy od pátku do sobo-
ty. Studijní materiály pro distanční výuku jsou zpří-
stupněny prostřednictvím eLearningu.
Studium je ukončeno zpracováním závěrečné práce 
a její obhajobou před zkušební komisí. Úspěšným 
absolventům bude udělen profesní titul MPA – Mas-
ter of Public Administration“
Více informací na https://www.institutpraha.cz/mpa/.

Strategický plán 
rozvoje Institutu pro 

veřejnou správu
V únoru 2019 vstoupil v platnost nový Strategický 
plán rozvoje Institutu pro veřejnou správu na období 
2019 až 2021. 
Byla definována vize Institutu:
INSTITUT JE PRIMÁRNĚ POJAT JAKO SLUŽ-
BA VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, FUNGUJE EFEKTIVNĚ 
A VÝKONNĚ.
SLUŽBY INSTITUTU JSOU KLIENTSKY ORIEN-
TOVÁNY,  FUNGUJÍ HOSPODÁRNĚ A FLEXIBIL-
NĚ A REAGUJÍ NA POTŘEBY VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Cílem Strategického plánu je zajistit komplexní 
a efektivní zvýšení úrovně vzdělávání veřejné sprá-
vy a souvisejících služeb, které Institut poskytuje 
úřadům veřejné správy. Při plnění dílčích cílů bude 
Institut úzce spolupracovat se zřizovatelem – Minis-
terstvem vnitra České republiky.  
Schválený Strategický plán je základem pro zpra-
cování Akčního plánu v oblastech: vzdělávání ve-
řejné správy, moderní vzdělávací instituce a rozvoj, 
komunikace, spolupráce a PR. Akční plán obsahuje 
konkrétní aktivity pro plnění cílů v jednotlivých ob-
lastech a kroky a postupy implementace jednotlivých 
aktivit. Aktivity k dosažení strategických i specific-
kých cílů jsou naplánovány na období 2019 – 2021. 
Plnění jednotlivých aktivit je pravidelně, jedenkrát 
měsíčně, vyhodnocováno Řídicím výborem, v němž 
je zastoupeno vedení Institutu na všech úrovních. 
Hodnotícím hlediskem je nejen plnění jednotlivých 
aktivit Akčního plánu, ale i plnění cílů a promítnutí 
realizovaných opatření do práce Institutu.  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Proběhl kulatý stůl na téma  
„Zkouška podle zákona č. 250/2016 Sb.“
Dne 21. května 2019 se uskutečnil kulatý stůl k pro-
blematice novely zákona 250/2016 Sb., o odpověd-
nosti za přestupky a řízení o nich.  Diskusní akce 
organizované Institutem ve spolupráci se Sdružením 
tajemníků městských a obecních úřadů (STMOÚ) 
se zúčastnili zástupci ministerstva vnitra, Odboru 
legislativy a koordinace předpisů, Odboru veřej-
né správy, dozoru a kontroly a Odboru všeobecné 
správy, územních samosprávných celků, Institutu 
a STMOÚ.
JUDr. Anna Doležalová, ředitelka Institutu pro ve-
řejnou správu Praha, Ing. Jan Holický, MBA,  ta-
jemník ÚMČ Praha 6, Mgr. Pavlína Kroupová, 
vedoucí oddělení přestupků a voleb, Správní odbor, 
Krajský úřad Libereckého kraje, JUDr. Lenka Peřin-
ková Minaříková, vrchní ministerská radová, oddě-
lení správního řízení, Ministerstva vnitra, Mgr. Věra 
Ondračková, vedoucí oddělení správního řízení, 
Odbor legislativy a koordinace předpisů Minister-
stva vnitra, Mgr. Jan Roneš, vedoucí oddělení vzdě-
lávání územní veřejné správy, Ministerstva vnitra, 
Mgr. Robert Ripa, DiS., vedoucí oddělení přestupků 
ÚMČ Praha 6, Ing. Mgr. Jan Strakoš, vrchní minis-
terský rada, Ministerstva vnitra, Bc. Josef Sedláček, 
vedoucí odboru přestupků, Městský úřad Černošice, 
Ing. Zdeňka Šilhová, vedoucí oddělení vzdělávání 
Institutu pro veřejnou správu Praha, Mgr. Dušan 
Zouhar, MBA, LL.M., náměstek ředitelky Institutu 
pro veřejnou správu Praha. 
Úvodní slovo pronesli ředitelka Institutu pro veřej-
nou správu Praha JUDr. Anna Doležalová a Ing. Jan 
Holický, tajemník městské části Praha 6 a člen vý-
konné rady Sdružení tajemníků městských a obec-
ních úřadů.

Diskutovalo se např. na témata: 
• jakým způsobem může zákon č. 250/2016 Sb. 

ovlivnit organizační strukturu úřadů - zda bude 
vhodnější řešit přestupky na jednotlivých od-
borech, nebo mít jeden specializovaný, který si 
v případě potřeby vyžádá spolupráci odboru, je-
hož agendy se přestupek týká

• zkouška odborné způsobilosti úředních osob 
oprávněných k provádění úkonů správního orgánu 
v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
– přihlašování, kvalifikační požadavky na opráv-
něné osoby kladené zákonem a možnost jejich 
úpravy v navrhované novele zákona

• vztah zkoušky podle zákona č. 250/2016 Sb., 
a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti při pře-
stupkovém řízení ve věci  pořádku ve státní sprá-
vě, pořádku v územní samosprávě, veřejného 
pořádku, občanského soužití a majetku podle zá-
kona č. 31282002 Sb., o úřednících územních sa-
mosprávných celků a o změně některých zákonů

• jak motivovat úřady k přihlašování oprávněných 
osob ke zkoušce, aby zkoušky probíhaly průběž-
ně s ohledem na předpokládané počty úředníků, 
kteří budou muset zkoušku absolvovat v poměrně 
krátkém období 

Diskuse ukázala rozdílnost pohledů a názorů jed-
notlivých účastníků na uvedená témata. Přestože 
nedošlo ke shodě na formulaci jednotných závěrů 
diskuse, akce byla hodnocena přítomnými jako pod-
nětná a užitečná.
Kulatý stůl by měl být první z řady neformálních 
setkání na různá aktuální témata veřejné správy.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Setkání se zástupkyní univerzity v Buenos Aires

Dne 22. srpna měli zástupci Institutu příležitost při-
jmout ve svém pražském sídle zástupkyni tajemníka 
pro institucionální rozšiřování kapacit na státní uni-
verzitě v Buenos Aires. Program zahrnoval předsta-
vení hlavních činností Institutu a prezentaci o vzdě-
lávání úředníků veřejné správy. Důležitou součástí 
přijetí ale byla diskuze a pro Institut bylo velmi zají-
mavé srovnání poznatků z problematiky vzdělávání 
ve veřejné správě v Argentině.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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Návštěva 
turkménské 

delegace v Institutu

Koncem května navštívila pražské sídlo Institutu 
delegace složená ze zástupců projektu na podporu 
budování kapacit v turkménské veřejné správě. Pro-
gram zahrnoval představení hlavních činností Institu-
tu, prezentaci o systému vzdělávání úředníků veřejné 
správy a vzdělávacích aktivitách Institutu a vhled 
do fungování eLearningové  platformy Institutu. Vel-
mi cennou součástí programu byla diskuze o fungo-
vání turkménské veřejné správy.

Mezinárodní 
multilaterální 

setkání
V rámci rozvoje mezinárodní spolupráce připravuje 
Institut na říjen tohoto roku mezinárodní setkání zá-
stupců institutů a škol vzdělávání ve veřejné správě. 
Jeho cílem je prodiskutovat aktuální témata, která re-
zonují napříč Evropou. Mezi ně jistě můžeme zařadit  
příklady dobré praxe a případové studie ze vzdělává-
ní, hodnocení vzdělávacích potřeb a hodnocení efek-
tivity samotného vzdělávání, nové trendy ve vzdělá-
vání, kompetenční modely, genderovou vyváženost 
ve veřejné správě, sladění pracovního a soukromého 
života a další.
Během setkání se účastníci také budou věnovat pří-
pravě záměru realizace projektu mezinárodní letní 
školy, jejíž první ročník Institut ve spolupráci s part-
nery plánuje uskutečnit v létě 2020.
Účast na říjnovém zasedání potvrdila už řada kolegyň 
a kolegů z různých evropských zemí, a proto věříme, 
že setkání přinese mnoho zajímavých zjištění, porov-
nání a mnoho podnětných nápadů.

Na únor 2020 
připravujeme 

konferenci k rekodifikaci 
stavebního zákona.

Na dny 6. – 7. února 2020 je plánovaná do vzdělá-
vacího střediska Benešov konference k rekodifikaci 
stavebního zákona. Program, přednášející a organi-
zace jsou v přípravě a postupně budou uveřejňovány 
na webových stránkách Institutu.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Účast na zasedání DISPA 2019

Institut pro veřejnou správu Praha je dlouhodobě 
členem asociace DISPA, kde se setkávají ředitelé 
a zástupci institutů a škol veřejné správy.
Zástupce Institutu se v květnu tohoto roku zúčastnil 
pravidelné konference, která se uskutečnila v ru-
munském Temešváru a pořádal ji Institutul Naţional 
de Administraţie (INA). Souvisí to se skutečností, že 
pořadatelem je instituce ze země, jež aktuálně před-
sedá Radě Evropské unie.
Hlavním tématem bylo tentokrát rozvíjení přístupů 
ke vzdělávání ve veřejné správě založených na kom-
petencích.  Pozornost si zaslouží příspěvek zástup-
kyně Světové banky, která zmínila výstupy z analý-
zy 20 kompetenčních modelů zemí OECD, kde jsou 
často uváděny hodnoty jako etika, leadership, do-
sažení výsledků, strategické myšlení, komunikace, 
týmová práce, řešení problémů, profesionalita, me-
zilidské vztahy, efektivita, seberozvoj a učení a dal-
ší. Kompetenčními modely disponují např. i Irsko 
a Belgie a právě belgický kolega představil federální 
kompetenční model zaměřený na obecné a technic-
ké kompetence. Mezi klíčové kompetence se řadí 
služba, spolupráce, loajalita, orientace na výsledek 
a osobní rozvoj. Důležitý je trend posunu od klasic-
kého vzdělávání k celoživotnímu učení, kdy studen-
ti přebírají zodpovědnost za své vzdělávání. Dále 
např. zavedení vhodného hodnocení vzdělávacích 
potřeb, pohled v širších souvislostech jednotlivec-
-tým-organizační kompetence, rozvíjení talentu 
a odpovídající evaluace. Příspěvek prezidentky řec-
kého vzdělávacího centra se týkal mj. i rekonstrukce 
správního systému. Pilířem je Národní registr pro 
rozhodovatele ve veřejné správě, kde jsou defino-
vány kompetence zaměstnanců i středního a vyššího 
managementu veřejné správy.
Dále byl program rozdělen do 2 workshopů „Co se 
může DISPA naučit“ a „Co může DISPA sdílet“. 

Zástupce Institutu se zúčastnil druhého jmenova-
ného a s kolegy diskutoval jednu z dílčích otázek 
o tom, jaké znalosti, dovednosti a přístup by měli 
lektoři mít ve vzdělávání založeném na kompeten-
cích. Z diskuze vyplynulo, že podstatné jsou znalost 
oboru, znalost vzdělávacích potřeb cílové skupiny, 
didaktické dovednosti, interakce, zpětná vazba se 
studenty, ICT dovednosti a další. 
Program konference zahrnoval i představení Struk-
turálního reformního programu Evropské komise, 
který slouží jako technická podpora pro tvorbu a im-
plementaci reformních oblastí, v jehož rámci reali-
zovala projekt svého rozvoje i pořadatelská instituce 
INA.
Zasedání DISPA opět potvrdilo přínosnou tradici, že 
jsou diskutovány aktuální trendy ve veřejné správě, 
mezi něž kompetenční modely nyní patří, a zároveň 
poskytuje nenahraditelnou platformu pro komunika-
ci se zahraničními partnery.
Další zasedání je předběžně plánováno na listopad, 
na období finského předsednictví v Radě EU, a zá-
stupci Institutu se opět budou snažit využít příleži-
tosti zasedání se zúčastnit.     

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Projekt „ Přístupný a přátelský úřad pro 
osoby se zdravotním postižením“
Institut pro veřejnou správu připravuje vzdělávání 
v oblastech, které přiblíží úřady občanům (OZP, 
gender, stárnutí….). V současné době chystá nový 
vzdělávací projekt s názvem „Přístupný a přátelský 
úřad pro osoby se zdravotním postižením“. Potřeba 
realizace projektu vyplývá nejen ze strategií, kte-
ré v České republice již existují nebo se připravují 
(Strategický rámec rozvoje veřejné správy České 
republiky pro období 2014 – 2020, Implementační 
plán pro strategický rámec cíl 4, Strategický rámec 
Česká republika 2030 a z nově připravovaného Ná-
rodního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením), ale vyplývá hlavně z po-
ptávky ze strany úřadů samotných. 
Osoby se zdravotním postižením či znevýhodně-
ním nemají v současné době zaručenu fyzickou pří-
stupnost budov úřadů  ani přístupnost jejich služeb 
a informací. Tím dochází k diskriminaci těchto osob 
na základě zdravotního postižení. Úřady ve většině 
případů mají vůli tuto situaci řešit a zajistit přístup-
nost budov i služeb, ale nemají obvykle pohromadě 

všechny potřebné informace. 
Náš projekt si klade za cíl úřadům potřebné infor-
mace poskytnout. Za tím účelem bude provedena 
analýza stavu přístupnosti úřadů samosprávy, na zá-
kladě analýzy budou poté vypracovány dvě metodi-
ky: jedna pro komunikaci se zdravotně postiženými 
a druhá pro zajištění přístupnosti budov, služeb a in-
formací. Metodiky budou ověřeny v praxi prostřed-
nictvím stáží osob s různým zdravotním postižením 
na úřadech samotných. Následně bude vypracován 
vzdělávací program pro prezenční i distanční formu 
vzdělávání v oblasti komunikace i oblasti přístup-
nosti. 
Při koncipování projektu jsme vycházeli z toho, že 
osoby s postižením jsou  nejen zaměstnanci, ale také 
klienty úřadů a občany konkrétních územních samo-
správných celků. Proto by úřady měly vzdělávat své 
úředníky a zaměstnance v komunikaci s OZP. Cílem 
vzdělávání je v tomto případě seznámení se s mož-
nostmi, jak zlepšit komunikaci mezi zdravým člo-

NEPŘEHLÉDNĚTE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

pokračování na str. 4
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SKRIPTA

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Novinky z ediční činnosti

Představení Oddělení veřejných zakázek, centrálního 
nákupu a metodiky (VZC)

věkem a tělesně, zrakově či sluchově nebo i s lehce 
mentálně postiženým člověkem, a tím ji zefektivnit. 
Často zaměstnanci a úředníci nevědí, jak se zdravot-
ně postiženým člověkem komunikovat, čímž vzni-
kají bariéry v komunikaci na obou stranách. Oso-
ba se zdravotním postižením či znevýhodněním se 
v důsledku může cítit v nerovnoprávném postavení. 
Vzdělávání v komunikaci se bude hlavně týkat za-
městnanců u přepážek, personálních útvarů a obec-
ně útvarů, které přicházejí do styku s veřejností. 
Kromě již zmíněných metodik, bude na základě 
projektu Ministerstva vnitra vytvořen také sborník 
praktických příkladů, jak převést do ETR (easy-to-
-read) jazyka úřední dokumenty.

Úřady by měly také mít přehled o přístupnosti svých 
pracovišť osobám se zdravotním postižením. Pře-
hled by se měl týkat vnitřních bariér, bezbariérových 
přístupů, dostupných komunikačních prostředků, in-
formačních systémů apod. Postupným zajišťováním 
bezbariérovosti budou úřady zjednávat přístupnost 
budov, služeb i informací pro vlastní zaměstnance, 
klienty se zdravotním postižením a občany.  Nutnost 
těchto opatření je pro skupinu osob se zdravotním 
postižením dána ze zákona, ale zároveň je potřeba 
říci, že lepší přístupnosti budou využívat i jiné sku-
piny občanů, ať už se jedná o méně pohyblivé starší 
osoby, či o rodiče s kočárky.  Na metodice budou 
spolupracovat nejen odborníci z řad osob s posti-
žením, ale i specialisté na BOZP a stavebnictví. Ti 

poskytnou obecné informace, ale uvedou také řešení 
konkrétních případů souvisejících s rampami, výta-
hy, světelnými vypínači, taktilními varovnými pásy, 
zvukovými varovnými signály, automatickým ote-
víráním těžkých dveří, zvonky a vstupními mecha-
nismy s cílem zajistit fyzickou dostupnost úřadů pro 
tělesně postižené uživatele a identifikovatelnost pro 
nevidomé. Jedna ze zásadních částí metodik bude 
věnována také přístupnosti informací. 
Institut pro veřejnou správu se těší na spolupráci 
s těmi úřady, které budou mít zájem o aktivní účast 
na tvorbě metodik a vzdělávacího programu. Pokud 
se chcete se přihlásit k aktivní spolupráci na tomto 
projektu, kontaktujte prosím PhDr. Evu Ferrarovou 
na e-mailové adrese: e.fer@institutpraha.cz.

Jak jsme avizovali v čísle 1/2019, Institut letos chys-
tá v rámci své ediční činnosti vydat celou řadu zají-
mavých publikací, z nichž některé jsou již v prodeji.

Jedná se o třetí a rozšířené vydání publikace „Vzory 
pro projednávání přestupků“ autorů Mgr. Pavlíny 
Kroupové a Mgr. Ing. Jana Strakoše, které obsahuje 

nyní již 50 vzorů nejdůležitějších dokumentů vydá-
vaných správními orgány při projednávání přestup-
ků. Jedná se o užitečnou pomůcku pro zpracovatele 
přestupkové agendy, neboť jde o dokumenty, které 
jsou návodem pro zpracování konkrétních proces-
ních výstupů správního orgánu při projednávání pře-
stupků podle nové právní úpravy. Vzory dokumentů 
jsou zpracovány pro různé varianty procesních situ-
ací a zároveň slouží jako návod, jak postupovat při 
vykonávání konkrétních procesních úkonů. 
Cena publikace činí 129 Kč.
Dále vyšlo aktualizované vydání publikace „Správ-
ní řád“, na němž se autorsky podíleli Mgr. Ivan To-
bek, Mgr. Karel Hruška a JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.. 
Publikace slouží k prvotnímu seznámení s proble-
matikou správního řádu. Obsahuje základní přehled 
právní úpravy správního řádu včetně aktuálního 
výkladu problematických ustanovení vycházejícího 
z odborné literatury a judikatury správních soudů, 
především Nejvyššího správního soudu. Publikace 
je určena především státním zaměstnancům a úřed-
níkům územních samosprávných celků, a to nejen 
pro přípravu na zákonem předepsanou kvalifikační 
zkoušku, ale také pro každodenní použití při aplika-
ci správního řádu. 
Cena publikace činí 129 Kč.
V dohledné době připravujeme k vydání aktu-
alizovanou verzi oblíbené publikace „Základy 
správního trestání“ autorů Mgr. Ing. Jana Strakoše 
a Mgr. Pavlíny Kroupové a zbrusu nový titul „Zá-
klady památkové péče“ od Mgr. Jiřího Vajčnera, 
Ph.D. a JUDr. Martina Zídka. Zájemci mohou očeká-

vat i aktualizované vydání oblíbené cvičebnice „333 
cvičení ze správního řádu“ autorů Mgr. Petra Kuše, 
Mgr. Jany Malinovské a JUDr. Evy Zlámalové. 

Kompletní nabídku skript včetně možnosti jejich náku-
pu naleznete na našich webových stránkách na odkazu 
www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/. 

V dubnu tohoto roku vzniklo v Institutu pro veřej-
nou správu nové Oddělení veřejných zakázek, cent-
rálního nákupu a metodiky (VZC). Protože podobná 
oddělení fungují na všech úřadech po celé republice, 
pokusíme se přiblížit jeho hlavní náplň a uvést jeho 
nejdůležitější cíle. Zkrátka nám dovolte nechat vás 
nahlédnout do oblasti veřejných zakázek. Oblasti 

většinou lidí obávané a proklínané, jinými zneužíva-
né a kolegy z nového oddělení milované.
VZC vzniklo v dubnu tohoto roku a jak jeho název 
napovídá, jsou jeho doménou veřejné zakázky. Ze-
jména jejich příprava, administrace, kontrola, meto-
dická podpora zaměstnancům Institutu, a zajištění 
centrálních nákupů z rámcových dohod a dynamic-
kého nákupního systému Ministerstva vnitra.
Jakýkoliv nákup Institutu, v jakékoliv výši je ve-
řejnou zakázkou, a proto se na něj vztahují určitá 
pravidla. VZC se snaží kolegům tato pravidla při-
blížit, pomoci s jejich dodržováním a zároveň jim 
ukázat takovou cestu, která pro ně bude nejsnazší, 
co nejméně zavátá zbytečnými papíry a zároveň stá-
le v mezích pravidel. Ta se musejí dodržovat, i když 
jsou bůhvíjak špatná a nelíbí se nám (jak autorovi 

jednou řekl policista, když zajel 5 metrů do zákazu 
vjezdu). VZC tím chce přispět k budování dobrého 
jména Institutu a to nejen z pohledu výsledků veřej-
noprávních a jiných kontrol, ale i z pohledu příkladů 
dobré praxe atp.
Aby nákup dopadl dobře ze všech stran, tedy aby-
chom ho mohli vyhodnotit jako hospodárný, účelný 
a efektivní, aby byla dodržena pravidla a případně 
abychom o něm mohli říci, že přinesl nějakou při-
danou hodnotu, je nutné věnovat jeho přípravě do-
statek času. Zamyslet se nad tím, proč potřebujeme 
nakupovat, co se nákupem řeší? Proč daný výrobek 
(službu) potřebujeme? Co má být výsledkem ná-
kupu, co chceme přesně koupit? Co má výrobek / 
služba splnit? Jak se jejich pořízením vyřeší naše 
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PŘEHLED KURZŮ

Prezenční kurzy
Datum konání Název kurzu, anotace Lektor Místo konání

05.09.2019

Zákon o střetu zájmů v prostředí územního samosprávného celku
Základní pojmy, veřejný funkcionář - § 2, střet zájmů, omezení, oznámení o osobním zájmu, 
evidence – registr, centrální registr, přestupky, přechodná ustanovení zákona, změny jiných 
zákonů.

JUDr. Jan HORNÍK, Ph.D. Praha

05.09.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků-zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti 
v zemědělství)
Správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky, přehled právních předpisů, aktuální 
novelizace, problémové záležitosti, diskuse.

Ing. Petr CHALUPA  
Ing. Petr BORN Praha

09.09.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti při provo-
zování drah a drážní dopravy)
Správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky, přehled právních předpisů, aktuální 
novelizace, problémové záležitosti, diskuse.

Ing. Miroslav STEHLÍK Praha

13.09.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti ve zdravotnictví)
Správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky, přehled právních předpisů, aktuální 
novelizace, problémové záležitosti, diskuse.

Mgr. Zbyněk PODHRÁZKÝ Praha

17.09.2019

Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních 
komunikacích
Přestupkové právo obecně, přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích (přestupky spáchané v souvislosti s provozem vozidla, přestupky spáchané 
pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky, dopravní nehoda, dopravní nehoda se zraněním). 
Ostatní přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Mgr. Vlastimil MUSIL Most

23. - 24. 9. 
2019

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních  osob oprávněných k provádění 
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích
Organizace a činnost veřejné správy, odpovědnost za přestupek, řízení o přestupku.

Mgr. Ing. Jan STRAKOŠ Benešov

24.09.2019

Ochrana zemědělského půdního fondu 
Postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
při řešení aktuálních problémů zemědělského půdního fondu: při odnímání zemědělské půdy 
ze ZPF (sportoviště, bytová výstavba, průmyslové zóny, těžba), při rekultivaci území po ne-
zemědělské činnosti, v oblasti kvality půdy; aktuální stanoviska odboru legislativního MŽP 
ČR k tomuto zákonu a k právním předpisům navazujícím; diskuse k přednášeným tématům 
a problematice ochrany zemědělského půdního fondu obecně.

Ing. Helena BENDOVÁ Praha

24.09.2019
Úvod do práva pro neprávníky
Právní pojmy používané v běžném i pracovním životě,  základy vybraných právních odvěrví, 
zásady občanského práva a zásady činnosti správních orgánů.

Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK Praha

25.09.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti 
ve vodním hospodářství)
Správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky, přehled právních předpisů, aktuální 
novelizace, problémové záležitosti, diskuse.

Ing. Michal KRÁTKÝ 
Jaroslava NIETSCHEOVÁ, 
promovaný právník

Praha

01.10.2019

Novela zákona o pozemních komunikacích a dopad do praxe obcí 
Zařazování pozemních komunikací do kategorií a tříd, postavení správce komunikací, odtahy 
vozidel a vraků, charakteristika účelových komunikací, odpovědnost za škody vzniklé 
závadami ve sjízdnosti a schůdnosti, státní dozor nad pozemními komunikacemi, příslušnost 
silničních správních úřadů, sankční (přestupkové) řízení ad.

JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ Praha

potřeby? Tohle jsou otázky, na které bohužel neu-
mí odpovědět nikdo jiný, než vy sami a musí být 
zodpovězeny před tím, než začneme nákup realizo-
vat. VZC může dohlédnout na soulad se zákonem, 
formální správnost, poradit, pomoci. Ale odpovědi 
na uvedené otázky bohužel většinou nezná. Před-
stavte si, že by vás autor článku poprosil, zda byste 
mu koupili chleba. Přinesli byste mu klasickou „Šu-
mavu“, bochník za pár korun. No jo, jenomže on 
má raději žitný, nerad nakupuje chleba, ve kterém 
je palmový olej, nemá rád kmín a příliš mouky. Ale 
darovanému koni…Autor si měl pro chleba dojít 
sám nebo vám říci, co za chleba by si představoval. 

A podobné je to i se zakázkami.
Mimo dodržování základních principů a pravidel 
by kolegové z VZC rádi do nákupních procesů im-
plementovali principy společensky odpovědného 

zadávání a zaměřili se na hodnocení kvalitativních 
kritérií tak, aby nebylo nutné vše soutěžit pouze 
na cenu. Oba principy jsou běžnou součástí náku-
pů ve skandinávských zemích, Rakousku, Maďar-
sku, Litvě nebo třeba ve Velké Británii a pomalu 
se začínají implementovat i u českých zadavatelů. 
Například na MPSV, Úřadu vlády, MZe a dalších, 
zejména státních, institucí. 
Snad se nám podařilo ukázat vám VZC v takovém 
světle, v jakém chce opravdu fungovat. Odděle-
ní veřejných zakázek nesmí být na žádném úřadě 
od toho, aby vám přidělávalo práci, ale aby vám ji 
usnadnilo a zajistilo zdárný a správný průběh nákup-
ního procesu v úřadu.

pokračování ze str. 4

 Aktuální kontakty Institutu pro veřejnou správu Praha naleznete na tomto odkazu.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
https://www.institutpraha.cz/kontakty/


6

Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

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

3
2019

Datum konání Název kurzu, anotace Lektor Místo konání

02.10.2019

Proč a jak prosazovat rovnost žen a mužů v praxi
Úvod do problematiky rovnosti žen a mužů (seznámení se základními pojmy – gender, 
rovnost žen a mužů, gender mainstreaming – a důvody pro prosazování genderové rovnosti; 
data týkající se aktuálního stavu vč. zastoupení žen a mužů ve veřejné správě; legislativní 
a institucionální rámce prosazování genderové rovnosti v České republice (základní doku-
menty a instituce), prosazování rovnosti žen a mužů v praxi (představení metodiky hodnocení 
dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě/zastupitelstvu, analýza jejího 
uplatňování, praktický nácvik jejího používání), příklady dobré praxe a diskuse."

Mgr. Veronika ŠPRINCOVÁ  
Mgr. Ing. Tomáš PAVLAS Praha

16.10.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných 
celků a jeho přezkumu)
Správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky, přehled právních předpisů, aktuální 
novelizace, problémové záležitosti, diskuse."

Ing. Karel KULT Praha

17.10.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku 
stavebního řádu a vyvlastnění)
Správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky, přehled právních předpisů, aktuální 
novelizace, problémové záležitosti, diskuse."

Ing. Lenka HOLENDOVÁ Praha

22.10.2019

Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením
Obec při výkonu samostatné působnosti ve školství, působnost obce v oblasti základního 
a předškolního vzdělávání, financování obecních škol a školských zařízení. Kurz je zaměřen ze-
jména na praktickou oblast s prostorem pro výměnu zkušeností a řešení konkrétních problémů.

PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Praha

22.10.2019
Asertivita v komunikaci
Asertivita, definice, formy, metody a techniky asertivity, sociální percepce a sociální komuni-
kace, praktický výcvik na principu zpětné vazby."

Mgr. Jarmila PECHAROVÁ Praha

24.10.2019
Prezentační dovednosti s MS PowerPointem
Příprava – myšlenková a formální: proč, co, komu, jak a čím sdělit, zpracování obsahu pre-
zentace, zpracování myšlenkových map, osobnost posluchačů a lektora, zvládání trémy."

PhDr. Pavel DITTRICH, 
CSc. Praha

29.10.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul 
zaměřený na správní činnosti při památkové péči)
Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky v oblasti PP, aktuální 
legislativa.

Ing. Alena POSPÍŠILOVÁ Praha

30.10.2019

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zamě-
řený na správní činnosti při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy)
Základní pojmy, principy fungování a nástroje realizace hospodářských opatření pro krizové 
stavy, přehled právních předpisů, místo a úloha správních úřadů při přípravě a realizaci hos-
podářských opatření pro krizové stavy, systém plánování věcných zdrojů pro krizové situace 
a informační podpora, systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, zajišťování 
opatření ropné nouze, problémové záležitosti, diskuse.

Ing. Peter BYSTERSKÝ Praha

31.10.2019
EXCEL pro pokročilé
Podmíněné formátování dle vzorce, vlastní číselné formáty, ověřování dat, ovládací prvky 
a formuláře, zajímavé grafy, zabezpečení, úvod do maker, dotazy a diskuse."

Ing. Jaroslav VOBR Benešov

e-Learningové kurzy
Datum konání Název kurzu, anotace

1. - 21. 9. 2019

Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC  
(dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů) 
Právo a veřejná správa, organizace a řízení správního úřadu, veřejné finance, informační technologie a eGovernment, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, Evropská unie, komunikace a etika v práci úředníka.

1. 9. - 15. 10. 2019

Vstupní vzdělávání následné
(dle Usnesením vlády České republiky ze dne 26. 10. 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech)
Organizace a činnost veřejné správy, právo, povinnosti a pravidla etiky zaměstnance, právní předpisy obecně dopadajících na činnost 
státní správy, právo Evropské unie.

1. - 30. 10. 2019 EL Korupce, etika a whistleblowing
Korupce a související pojmy, příslušné právní předpisy a jejich vzájemná provázanost, mezinárodní úprava.

1. - 21. 10. 2019

Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC
(dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů) 
Právo a veřejná správa, organizace a řízení správního úřadu, veřejné finance, informační technologie a eGovernment, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, Evropská unie, komunikace a etika v práci úředníka.

Chcete se s námi podělit o své 
zkušenosti s tématy, o kterých píšeme?

Máte nějaké náměty či připomínky 
k obsahu Newsletteru?

Měníte svou e-mailovou adresu?

Nechcete Newsletter odebírat nebo si 
naopak přejete přihlásit k odběru další 

kolegy?

PIŠTE NA ADRESU 
newsletter@institutpraha.cz
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