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Vážené klientky, vážení klienti, kolegyně, kolegové, příznivci 

Institutu, 

v úvodníku minulého čísla jsem psala o dopadech pandemie COVID 

19 na naši činnost. Přestože byla situace obtížná a pro všechny z nás 

nová, domnívám se, že jsme ji zvládli a mohli jsme Vám nabídnout 

kvalitní vzdělávací akce.  Spolu se svými kolegyněmi a kolegy jsem 

věřila, že přes léto se epidemická situace zlepší a během podzimu už 

se budeme moci setkávat nejenom distančně, ale i osobně při 

prezenčních zkouškách a kurzech. Podzimní měsíce ale bohužel opět 

zkřížily naše plány a velká většina akcí opět musela proběhnout 

v distanční formě. V této neradostné situaci to však vnímáme jako 

výzvu a náš tým pro Vás připravuje širokou škálu příprav ke zkouškám 

ověření zvláštní odborné způsobilosti, webinářů a dalších 

vzdělávacích akcí založených na distanční bázi. Nejsme v tom 

samozřejmě sami, tento trend je evidentní v celé Evropě a rádi se 

dozvídáme o dobré praxi při pravidelných mezinárodních 

telekonferencích. Přechod k distančnímu vzdělávání, který byl 

umocněn naléhavostí situace, ovšem neznamená, že bychom 

rezignovali na prezenční vzdělávací akce. Jejich důležitost si plně 

uvědomujeme, a jakmile to bude možné, opět je naleznete v naší 

nabídce.  

Podzim v Institutu přinesl i jednu velkou změnu – po mnoha letech 

strávených v Dlážděné ulici jsme se přestěhovali do Baarovy ulice na 

Praze 4. Jsem tomu velmi ráda, neboť se jedná o důstojné prostředí 

pro moderní vzdělávací instituci. Podrobnosti se dočtete v článku 

v tomto čísle Newsletteru a věřím, že vás při vzdělávacích akcích opět 

budeme moci brzy přivítat. 

Rok 2020 byl opravdu velmi těžkou zkouškou pro všechny. Ráda bych 

vám proto popřála příjemné a ničím nerušené vánoční svátky a pevné 

zdraví a hodně sil do nového roku 2021. Snad nám nový rok přinese 

více optimistických zpráv a společně s mými kolegyněmi a kolegy se 

budu těšit na setkání s vámi. 

 

Anna Doležalová 

ředitelka Institutu pro veřejnou správu Praha  
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NAŠI LIDÉ – PŘEDSTAVUJEME 

Zuzana KULMANOVÁ,DiS. 

 Zuzana Kulmanová působí v Institutu pro veřejnou správu Praha od roku 2000, tedy od doby, kdy naše organizace ještě nesla jméno Institut pro 

místní správu Praha.  

Začínala, po ukončení studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, v oddělení průběžného vzdělávání 

a vzdělávání vedoucích úředníků, následně působila v oddělení vstupního vzdělávání a zvláštních odborných 

způsobilostí. Po rodičovské dovolené, v roce 2008, začala vykonávat práci asistentky ředitelky, kde působila 11 

let a na starosti měla (a má) mimo jiné i spisovou službu.  

Od roku 2019 zastává funkci vedoucí oddělení kanceláře ředitelky a v rámci agendy spojené s GDPR působí jako 

koordinátorka pro práva subjektu údajů. 

Ve volném čase absolvovala rekvalifikační kurz Člen první pomoci a kurz pro učitele teorie v autoškole a od roku 

2016 se ve volném čase věnuje výuce teorie autoškoly ve všech předmětech. 

Vzhledem k tomu, že má ve funkci vedoucí kancelář ředitelky, na starosti i zajištění autodopravy a řidiče 

referenty, nabyté znalosti plně uplatní.  

Dále se ve volném čase věnuje zahradničení, včelaření, sportu a přírodě.    

Její oblíbené motto je „Vaše vysněná práce pravděpodobně neexistuje, je třeba si ji vytvořit“. 
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NEPŘEHLÉDNĚTE 

 

Institut se přestěhoval 

Najdete nás v moderních prostorech na adrese Baarova 2, Praha 4 

 

 

Po letech v Dlážděné ulici a na Senovážném náměstí Institut mění své 

pražské sídlo. V Baarově 2 na Praze 4 naleznete od 16. listopadu 2020 

ředitelství a pražská oddělení Institutu pod jednou střechou (oddělení 

vzdělávání pak od ledna 2021). Až situace umožní konání prezenčních 

akcí, budou se v novém sídle konat opakované zkoušky a zkouška odborné 

způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich.  

Změna sídla se netýká Vzdělávacího střediska Benešov. 
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A jak se k nám do Baarovy ulice dostanete? Nové sídlo je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou    

 

Pěšky od stanice metra Budějovická (linka C) 
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nebo autobusem č. 118, 124, 170 od metra Budějovická (zastávka v ulici Olbrachtova) do zastávky Brumlovka a poté pěšky 

 

Pokud budete chtít přijet autem, naše nové sídlo se nachází v bezprostřední blízkosti ulice 5. května (Severojižní magistrála), u sjezdu 

Michle/Pankrác. Je zde možnost placeného parkování ve smíšené fialové zóně v ulici Baarova nebo lze využít záchytných parkovišť typu 

Park+Ride na okrajích Prahy a dále pokračovat MHD.  

Aktuální kontakty naleznete na stránkách www.institutpraha.cz .Těšíme se s vámi na viděnou v nových prostorech. 
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA ON-LINE 

Institut pro veřejnou správu Praha byl nucen stejně jako ostatní 

vzdělávací instituce a školy v souvislosti s opatřeními vlády 

reagujícími na epidemii koronaviru převést své vzdělávací aktivity na 

distanční formu.  

„Zajišťujeme mnohé vzdělávací programy. Klíčové jsou přípravy na 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky územních 

samosprávných celků, které jsou rozděleny do dvou bloků – na 

zvláštní a obecnou část. Zajišťujeme rovněž vzdělávací kurzy a 

semináře v rámci průběžného vzdělávání úředníků, vzdělávání 

vedoucích úředníků či rozšiřování odborných kompetencí. 

Realizujeme také manažerské vzdělávání pro vedoucí úředníky 

veřejné správy MPA a součástí našeho vzdělávacího portfolia jsou i 

kurzy na objednávku,“ popisuje ředitelka IVS Praha Anna Doležalová.  

Přechod na distanční výuku si vyžádal nutnost okamžitého řešení celé 

řady technických a organizačních  záležitostí. Vedle technického 

zajištění, které bylo připravováno v průběhu léta přechodem na nový 

eLearningový systém ELEV, byla nezbytná i intenzivní komunikace 

s lektory, kteří tak museli v krátkém čase uzpůsobit výuku novým 

podmínkám. Ne vždy to bylo snadné, jednalo se o zásadní změny jak 

pro práci lektorů, tak pro organizační pokrytí ze strany IVS Praha, 

který vedle technické podpory poskytuje lektorům i pomoc se 

zvládnutím přechodu na on-line výuku, jež byla pro mnohé z nich 

v jejich dosavadní praxi naprostou novinkou.  

Klíčovou prioritou IVS Praha je zajištění příprav ke zkouškám zvláštní 

odborné způsobilosti. Vládní opatření se v průběhu říjnových a 

listopadových týdnů postupně měnila, i přes nesnadnou situaci se 

však  IVS Praha podařilo většinu plánovaných příprav zrealizovat 

v distanční formě.        

Přípravu k obecné části ZOZ realizuje Institut kompletní 

akreditovanou přípravou prostřednictvím svého nového 

eLearningového systému ELEV. Kurz obsahuje mimo textových 

materiálů také audiovizuální záznamy přednášek lektorů.  

Přípravy pro zvláštní části ZOZ jsou řešeny individuálně podle 

požadavků garantů jednotlivých správních činností a lektorů. 

Probíhají buď formou eLearningového kurzu s konzultacemi 

prostřednictvím webináře,  on-line přenosem přednášek v plném 

časovém rozsahu přípravy, nebo formou eLearningu. Docházelo také 

k úpravám původně plánovaných termínů, mimo jiné i kvůli změnám, 

které se děly na pracovištích lektorů a studujících či vzhledem 
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k onemocnění některých vyučujících. Forma realizace výuky u příprav 

na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti je výsledkem dohody s 

gesčními ústředními správními úřady, garanty a lektory.  

Ohlasy na distanční výuku a zejména na její on-line formu jsou 

vzhledem k okolnostem vesměs pozitivní, byť je z reakcí lektorů 

patrné, že jde o mimořádnou a pro ně osobně novou situaci.  

 „On-line výuka je specifická. Při osobním setkání mám možnost číst 

reakce posluchačů, vnímat atmosféru v učebně, pohyb, výrazy ve 

tváři. Podle toho pak upravím výklad. Když posluchače nevidím 

osobně, nevím, co jim přesně vyhovuje a vzbuzuje jejich zájem, co 

potřebují dovysvětlit, pokud se sami neozvou. To považuji za 

handicap. Pozitivní na tomto způsobu komunikace je, že se to učím 

já i posluchači, protože v budoucnu zřejmě půjde o častější formu 

výuky“ říká lektor Jan Strakoš, který 19. 10. přednášel on-line kurz 

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků – 

zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při správě 

živnostenského podnikání).  

Podobnou zkušenost má i lektorka kurzu Příprava ke zkoušce zvláštní 

odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření 

s odpady Hana Dvořáková: „Při on-line výuce se snažím studujících 

ptát. Zda je jim vše jasné, zda nemluvím příliš rychle, zda je vše 

srozumitelné. Zpětnou vazbu získám, pokud studenty vyzvu, sami ale 

speciální dotazy a připomínky neměli, to je oproti prezenční výuce 

velmi odlišné,“ shrnula své zkušenosti po první on-line výuce svého 

kurzu, která proběhla 20. října 2020.  

Klienti tento způsob výuky právě vzhledem k protiepidemickým 

opatřením vnímají vesměs pozitivně, neboť mohou pokračovat ve 

svém plánu vzdělávání.  

Martin Dvořák, vedoucí oddělení vzdělávání Generálního ředitelství 

Úřadu práce ČR zhodnotil kurzy na objednávku Zákon o kontrole a 

Rozpočtová pravidla, které byly realizovány on-line pro všech 14 

poboček Úřadu práce, takto: „Generální ředitelství Úřadu práce ČR 

on-line formu školení využívalo již v minulosti a v době koronaviru je 

zpětná vazba na ni pozitivnější. Dříve účastníci vzdělávání skutečně 

spíše preferovali osobní setkání s lektorem, bylo to pro ně 

komfortnější. Dnes panují obavy z přímého kontaktu a cestování, což 

přispívá k výrazně lepšímu přijetí on-line formy výuky. Máme téměř 

12 000 zaměstnanců v různých regionech, proto je pro nás tato 

forma velmi výhodná, díky ní jsme schopni uspokojit velkou cílovou 

skupinu. Uvědomuji si, že ji nelze využít u všech typů vzdělávacích 

akcí. Tam, kde to možné je, se ale budeme snažit jít touto cestou stále 

častěji.“ 

V průběhu druhé poloviny října se měly konat i mnohé zkoušky ZOZ, 

které však musely být vzhledem k okolnostem odloženy. Zkoušky 

nelze realizovat distanční formou, proto budou realizovány ve chvíli, 

kdy to situace dovolí. Uskutečnily se pouze zkoušky opakované a 

zkoušky z přestupků podle zákona o přestupcích. U nich bylo možné 

účastníky rozdělit do menších skupin v souladu s vládními 

protiepidemickými opatřeními, a to také jen do okamžiku úplného 

zákazu zkoušek v prezenční formě.  
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IVS Praha disponuje vlastním prostředím pro distanční výuku. 

Využívá eLearningový systém ELEV, který umožňuje jednak 

samostudium formou eLearningu – studující mají k dispozici studijní 

materiály, testy a potřebné podklady pro procvičování, v některých 

případech i natočené videozáznamy výkladu dané problematiky, 

které předtočili lektoři, dále pak webináře, kdy je lektor v kontaktu 

se studenty v reálném čase.  

Vybrané přednášky probíhají v termínech a časech, v jakých byly 

naplánovány pro prezenční studium. Rovněž výuka MPA proběhla 

v říjnu on-line v reálném čase, lektoři se zaměřili na klíčové oblasti 

vyučovaných předmětů a přednášeli prostřednictvím prostředí ELEV 

v termínu plánovaném pro prezenční setkání.  

Anna Doležalová dodává: „S našimi klienty se snažíme průběžně 

komunikovat v maximální možné míře a informovat je o změnách 

tak, jak s ohledem na vládní opatření přicházejí. Všechny informace 

zároveň aktualizujeme na našich webových stránkách 

www.institutpraha.cz. Počátek přechodu na distanční formu výuky 

opravdu nebyl snadný, protože jde o novou situaci pro nás, náš 

lektorský tým i naše uživatele, který vyžaduje velkou míru vůle ke 

spolupráci a mnohdy velmi operativní reakce na nenadálé události. 

Většina z našich spolupracovníků si ale uvědomuje, že adekvátní 

řešení je i přes počáteční určité nepohodlí naprosto nezbytné, neboť 

vzdělávací proces úředníků územních samosprávných celků nelze, 

s ohledem na zákonné lhůty, zastavit.  Nicméně je ale potřeba také 

zmínit, že jak vzdělávací procesy IVS Praha, tak naše cílová skupina 

jsou zcela specifické. Samozřejmě jakmile to situace dovolí, u 

standardní nabídky našich služeb, především však u příprav ke 

zkouškám zvláštní odborné způsobilosti, se vrátíme k prezenční 

formě výuky, která není plně nahraditelná. Potřeba urychleného 

nástupu trendu on-line vzdělávání nám však přinesla i určitá pozitiva 

ve formě nových zkušeností a dovedností, které zcela určitě budeme 

využívat i v budoucnu.“  
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NEPŘEHLÉDNĚTE 

INFORMACE INSTITUTU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA K ODLOŽENÝM ZKOUŠKÁM ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

Institut pro veřejnou správu Praha byl nucen z důvodu přijatých 

protiepidemických opatření od poloviny října omezit a posléze zcela 

zastavit realizaci zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Termíny 

zkoušek Institut postupně přesunuje na období, kdy to příslušná 

opatření dovolí. Příznivou skutečností je možnost realizace zkoušek 

s omezenými počtem účastníků již od 30. listopadu 2020.  

Řádné zkoušky odložené z letošního podzimu proběhnou dle nového 

plánu do konce března roku 2021, a to na pracovištích Institutu ve 

vzdělávacím středisku v Benešově a v Praze. Náhradní termíny 

zkoušek budou sděleny v dostatečném předstihu.   

Pro rok 2021 předpokládáme, že všechny naplánované a sdělené 

termíny vzdělávacích akcí, a to jak příprav ke zkouškám, tak i zkoušek, 

již proběhnou dle plánu a nebude nutné je měnit. Činnost Institutu je 

však samozřejmě odvislá od obecných opatření, která mohou nastat 

v případě zhoršení pandemické situace. 

Přípravy ke zkouškám budou v roce 2021 již standardně probíhat 

prezenční formou ve Vzdělávacím středisku Benešov.  Přípravy 

k obecné části zkoušek bude Institut, vzhledem k jejich množství a 

kapacitě Vzdělávacího střediska v Benešově, nabízet zejména v e-

learningové formě. Věříme, že úřady územních samosprávných celků 

i úředníci samotní tuto formu výuky přivítají.     

O všech aktualitách a mimořádných událostech budeme naše klienty 

a veřejnost informovat na webových stránkách Institutu 

www.institutpraha.cz 
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

MEZINÁRODNÍ TELEKONFERENCE JSOU V PLNÉM PROUDU 

Epidemická situace si sice vynutila zrušení množství chystaných akcí 

v prezenční formě, ale naštěstí moderní komunikační technologie 

umožňují alternativu v podobě telekonferencí. Zástupci Institutu se 

těchto konferencí pravidelně účastní a podzimní měsíce nabídly 

hned několik příležitostí. 

V září se uskutečnila online konference v rámci asociace DISPA, která 

sdružuje ředitele a čelné představitele institutů a škol veřejné správy. 

Ta se tentokrát věnovala vysoce aktuálnímu tématu on-line výuky, na 

níž je v době pandemie koronaviru kladen mimořádný důraz. 

Zástupci 15 zemí společně diskutovali dva bloky témat.  Prvním z nich 

je způsob podpory lektorů a vyučujících, kteří musí k distanční výuce 

prostřednictvím různých komunikačních platforem přistupovat. Zde 

se zkušenosti jednotlivých zástupců podobají, neboť je nutné nalézt 

vhodné technické řešení, což však samo o sobě nestačí. Vždy je nutná 

spolupráce s lektorem tak, aby se pokud možno co nejsnadněji 

adaptoval na jiný systém výuky. Zároveň je nutné koncentrovat také 

samotné studijní obsahy takovým způsobem, aby byly zachovány 

všechny nutné podrobnosti, ovšem ve formě vhodné k tomuto 

způsobu vyučování. Samozřejmostí je i adaptace výukových 

materiálů, které klienti dostávají.   

Druhým tématem byly příklady interních změn v institutech a 

školách, ke kterým v souvislosti s vládními opatřeními došlo. Velká 

většina zahraničních institucí přešla v jarních měsících na home-

office, některé z nich, např. belgičtí kolegové, v tomto módu 

pokračují doposud – zaměstnanec dle vlastního zvážení může být na 

home office buď 100 % pracovního času, nebo může chodit na jeden 
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či dva dny v týdnu do kanceláře. Pravidlem jsou průběžné informace 

od managementu a samozřejmostí technické vybavení, které 

umožňuje stoprocentní práci z domova. Problematice se věnuje také 

organizátor této telekonference European School of Administration, 

který připravil například online kurz s tématikou práce z domova 

nebo materiál s názvem „Balíček přežití pro distančně pracující“.   

 Další telekonference v rámci asociace DISPA se uskutečnila 

počátkem prosince a byla náhradou za původně plánovanou 

prezenční konferenci u příležitosti německého předsednictví v Radě 

EU. Hlavním tématem byla udržitelnost ve veřejné správě. 

V současnosti se jedná o jedno z nosných témat, což ilustrovaly 

příspěvky představitelů pořadatelské Spolkové akademie pro 

veřejnou správu. Německo se zavázalo učinit úřady veřejné správy 

klimaticky neutrální do roku 2030 a nástroje a postupy, které se 

k naplnění tohoto cíle využívají, představil zástupce německého 

Federálního ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

které tato kritéria průběžně plní. Druhá část telekonference byla 

věnovaná workshopům, které se zaměřovaly na otázky „jaké jsou 

nejdůležitější oblasti udržitelnosti, kterými je potřeba zabývat se 

v blízké budoucnosti“, „jaké vzdělávací metody jsou nejvíce 

udržitelné a efektivní“ a „jak nejlépe oslovit naše cílové skupiny“. 

Závěrem shrnula ředitelka European School of Administration 

výstupy z nedávného průzkumu o změnách, výzvách, výhodách a 

nejistotách, které přinesly institutům a školám veřejné správy 

restriktivní opatření způsobené pandemií.         

 

V rámci členství v Evropské síti vzdělávacích organizací pro místní a 

regionální orgány (ENTO) se v polovině listopadu zástupce Institutu 

zúčastnil pravidelného výročního zasedání, vzhledem k okolnostem 

distančně. Tentokrát bylo zasedání spojeno s volbou členů rady a 

nového prezidenta ENTO. Na zasedání navázal workshop, jehož Jeho 

ústředním tématem byla budoucnost ENTO v horizontu 10 let. 

Účastníci měli formulovat dosažené úspěchy ENTO a výhled do 

budoucna. Často se opakovalo zvládnutí pandemie a přechod na 

distanční vzdělávání, prohlubování spolupráce a rozšiřování členské 

základny. Součásti workshopu bylo i interaktivní hlasování o 

nejrůznějších otázkách souvisejících s výzvami pro ENTO. Delegáti se 

nejčastěji vyslovili pro adaptaci na nové podmínky vzdělávání 

způsobené pandemií, rovný přístup k IT technologiím nebo 

problematiku kybernetické bezpečnosti.        
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

KONFERENCE O DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Počátkem října proběhla v prostorách ministerstva vnitra on-line 

konference o distančním vzdělávání. Konference, kterou uspořádal 

Institut ve spolupráci právě s ministerstvem vnitra, byla primárně 

určena pro personalistům a personalistkám ústředních správních 

úřadů a jejím cílem bylo nalézt styčné body a konkrétní možnosti 

spolupráce mezi úřady a Institutem v oblasti distančního vzdělávání. 

Přestože konference nemohla z důvodu epidemické situace a 

souvisejících omezení proběhnout v původně plánovaném širokém 

prezenčním formátu ve slavnostních prostorách Lichtenštejnského 

paláce v Praze na Kampě, rádi jsme přivítali zhruba 35 distančně 

připojených představitelů územních samospráv.      

Po úvodním slově ředitelky Institutu JUDr. Anny Doležalové vystoupil 

s přednáškou, jež uvozovala problematiku distančního vzdělávání ve 

veřejné správě lektor digitálního vzdělávání PhDr. Tomáš Langer. 

Následoval blok s prezentací aktivit, plánů a zkušeností Institutu, 

které z různých úhlů pohledu představili zástupci oddělení 

vzdělávání, oddělení technické podpory a oddělení rozvoje a 

mezinárodní spolupráce.     

V závěrečném bloku se se zkušenostmi s distančním vzděláváním 

podělili s účastníky zástupci místních samospráv – tajemnice 

prostějovského magistrátu Mgr. Blanka Vysloužilová a tajemník 

litoměřického městského úřadu Mgr. Milan Čigáš.  

Institut hodlá i nadále prohlubovat spolupráci s úřady v této důležité 

oblasti a zároveň průběžně rozšiřovat nabídku svých distančních 

vzdělávacích akcí. Proto je pro nás zpětná vazba velmi důležitá a do 

budoucna plánujeme další obdobná setkání, ať už v prezenční nebo 

distanční formě.         
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NEPŘEHLÉDNĚTE 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ÚŘAD NA CESTĚ K ROVNOSTI V ROCE 2020  

 

Do již čtrnáctého ročník soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“, který byl 

vyhlášen Institutem pro veřejnou správu Praha společně 

s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem vlády, a jehož tématem byla 

bezpečnost ve veřejném prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů, se 

přihlásilo celkem 42 obcí I., II. a III. typu.   

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spojené s odbornou 

konferenci, které bylo původně plánované na listopad letošního 

roku, bohužel nemohlo být kvůli epidemické situaci uskutečněno. 

Nicméně obce byly informovány ředitelkou Institutu  

blahopřejným dopisem a slavnostní setkání i odborná konference 

byly přesunuty na jaro 2021. 

  

Hodnocení aktivit obcí se věnovala čtrnáctičlenná komise složená ze 

zástupců Úřadu vlády, Ministerstva vnitra ČR, Institutu pro veřejnou 

správu Praha, z personalistů Magistrátu hlavního města Praha, 

krajských úřadů Libereckého, Pardubického, Jihomoravského, 

Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina, městské části Praha 5 a 

rezortní koordinátorky pro rovnost žen a mužů z Ministerstva vnitra 

ČR. Neziskový sektor zastupovala organizace Genderová expertní 

komora ČR. 

Z dotazníků vyplynulo, že dnes již většina obcí provádí analýzu potřeb 

občanů v oblasti bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR vytvořením 

pocitových map strachu nebo identifikací nebezpečných lokalit, na 

jejichž tvorbě se mohou občané a občanky podílet. Tomu napomáhá 

celková koncepce prevence kriminality daného kraje, v některých 

také zřízení pozice preventisty veřejného pořádku. Plány zajištění 

bezpečnosti jsou i součástí dalších projektů v rámci agendy „Chytré 

město“, „Zdravé město“, „Obec přátelská rodině“, vytipování míst 

přátelských seniorům nebo „Evropský týden mobility“. Dalšími 

příklady jsou pořádání osvětových akcí či veletrhu „Den zdraví a 

rovných příležitostí“ s přednáškami a workshopy, které zohledňují 

genderový rozměr v aspektu obecní bezpečnosti. V některých obcích 

je grantem podpořeno i pořádání kurzů sebeobrany pro ženy.  

 

Obce se též inspirují dobrou praxí ze zahraničí. V oblasti vytváření 

bezpečného veřejného prostoru mohou metodou co-design neboli 

„spolunavrhováním“ budoucí uživatelé promlouvat do projektů již ve 

fázi jejich plánování. Důraz se klade na úpravy výšky zeleně, 

bezbariérovost a povrchy chodníků, přehlednost křižovatek a 

energetickou úspornost pouličního osvětlení. Instalace kamerového 

systému v ulicích je dnes již většinou standardem, občané spíš volají 
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po navýšení počtu kamer. Mnohé chytré stavební úpravy se dočkaly 

ve svých krajích ocenění stavba roku.  Ve větších městech jsou aktivní 

SeniorAkademie v SeniorPointech, jež se zaměřují na bezpečnost a 

informovanost seniorů v moderní společnosti. Některé obce také 

svými elektronickými aplikacemi o městské hromadné dopravě 

dávají uživatelům nejen praktické informace, ale ženám zajišťují i 

pocit většího bezpečí v cestování po městě.  

 

Specifickým podtématem byly zkušenosti obcí získané z doby 

pandemie COVID 19. Obce se ve spolupráci s městskou policií a  

dalšími organizacemi podílely na výrobě a distribuci ochranných 

pomůcek. Někde byl pořízen i elektromobil k rozvážení obědů a pro 

jeho využití seniory.  

 

 

    

Pořadí umístěných nejlepších obcí v dané kategorii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné obce I., II., III. typu soutěže "Úřad na cestě k rovnosti" za rok 2020 

  

  1. místo 2. místo 3. místo 

Obce I. typu  Hlavice Stráž pod Ralskem Květnice 

Obce II. typu Starý Plzenec Dobřany Postoloprty  

Obce III. typu Litoměřice Třebíč  

Městská část Praha 
22  
Most (stejný počet 
bodů) 
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SKRIPTA 

NOVINKY Z EDIČNÍ ČINNOSTI 
 

V rámci ediční činnosti bylo ve druhé polovině roku Institutem pro veřejnou správu Praha vydáno 2. aktualizované vydání skript Správní řád 

a na první čtvrtletí roku 2021 je plánováno 3. aktualizované vydání skript Základní charakteristika veřejné správy. Veškeré publikace vydané 

Institutem pro veřejnou správu Praha je možno zakoupit v našem e-shopu: www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/ 

 

Správní řád (vydáno 2020) 

  

Autoři: Mgr. Ivan Tobek, Mgr. Karel Hruška, JUDr. Petr Voříšek, 

Ph.D.    

   

Dotisk druhého aktualizovaného vydání této publikace reflektující 

stav roku 2019.  

Publikace je určena k prvotnímu seznámení s problematikou 

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. Za účelem prohloubení 

znalostí vybraných problémů odkazuje na ilustrativní judikáty nebo 

konkrétní pasáže odborných publikací či metodické materiály 

Ministerstva vnitra. Pro lepší pochopení právní úpravy využívá 

praktické příklady a přehledná schémata procesních institutů. 

Publikace je určena především státním zaměstnancům a úředníkům 

územních samosprávných 

celků, a to nejen pro 

přípravu na zákonem 

předepsanou kvalifikační 

zkoušku, ale také pro 

každodenní použití při 

aplikaci správního řádu. 
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Základní charakteristika veřejné správy (termín vydání: 1. čtvrtletí 2021) 

Autor: Mgr. Jan Břen 

Jedná se o 3. aktualizované vydání skript. Veřejná správa je složitým 

společenským jevem, který nelze vyčerpávajícím způsobem popsat, 

což ostatně ani není cílem této publikace. Smyslem publikace je 

pouze nastínit některé vybrané „základní“ záležitosti z oblasti 

veřejné správy. Jde zejména o přehlednou strukturu a popsání 

„nejdůležitějších“ pojmů z této oblasti. Výběr kapitol a jejich obsah 

byl koncipován především pro účely úspěšného zvládnutí obecné 

části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kterou skládají úředníci 

územních samosprávných celků. 

 

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE                 

BEZPEČNOSTNĚ MANAŽERSKÁ STUDIA MBA SE VRACÍ DO NABÍDKY INSTITUTU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA 

První běh nového studijního programu MBA začne už v únoru roku 

2021. Institut pro veřejnou správu Praha ve svém portfoliu 

Bezpečnostně manažerská studia v minulosti úspěšně nabízel. 

Poslední studující však byli přijati ke studiu v únoru roku 2019, poté 

bylo přijímání dalších zájemců ukončeno. IVS Praha tak během čtyř 

let zajistil čtyři běhy studia, které absolvovaly desítky příslušníků a 

příslušnic bezpečnostních sborů v České republice.   

„Poté, co byl tento studijní program ukončen, obracelo se na nás 

množství zájemců o něj a na tuto poptávku jsme chtěli pozitivně 

reagovat. Rozhodli jsme se tedy možnost studia MBA pro 

bezpečnostní sbory opět do naší nabídky zařadit. Program nabízíme 

v nové, aktualizované a upravené verzi, mohli jsme se totiž při tvorbě 

programu opřít o zpětnou vazbu a zkušenosti, jež jsme získali 

v minulých letech,“ říká ředitelka IVS Praha Anna Doležalová.  

Proč studovat MBA?  

Program MBA je určen příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří již 

manažerskou pozici zastávají, či se na ni připravují. Manažeři 

bezpečnostních sborů mohou absolvováním studia získat kvalitní 
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vzdělání odpovídající nejmodernějším trendům, které zajišťuje 

optimální úroveň znalostí a kompetencí pro střední a vyšší 

manažerské pozice a vhodně doplňuje systém vzdělávání 

bezpečnostních sborů.  

Forma a délka studia  

Studium vychází vstříc vysokému časovému vytížení zájemců. Je 

kombinované, studující absolvují během tří semestrů 150 

prezenčních výukových hodin a 150 distančních výukových hodin, 

včetně závěrečné zkoušky. Prezenční výuka probíhá formou 

dvoudenních soustředění  1x měsíčně (pátek odpoledne, sobota 

dopoledne) ve Vzdělávacím středisku Benešov. V jednom semestru 

proběhnou 4 soustředění. Distanční výuku v rozsahu 150 hodin 

studující absolvují dle vlastních časových možností prostřednictvím 

studia materiálů dostupných v elearningovém systému ELEV.  

Lektorský tým 

„Lektorský tým tvoří zkušení odborníci s dlouholetou praxí ve 

vrcholových pozicích bezpečnostních sborů a státní správy, top 

manažeři a akademičtí pracovníci. Propojení teorie a praxe je 

prioritou pro složení týmu. Manažerské vzdělávání absolvují lidé, 

kteří již svou profesní dráhu vybudovánu mají a chtějí dále rozvíjet 

své znalosti, dovednosti a kompetence. MBA jim v tom může výrazně 

napomoci a navíc u nás mají jistotu, že náplň studia postihne všechny 

oblasti, které jsou pro ně důležité,“ vysvětluje Anna Doležalová.  

Kapacita jednoho běhu studia je stanovena na 20 účastníků. Cena 

vzdělávacího programu je stanovena na 45 000 Kč. V ceně nejsou 

zahrnuty platby za ubytování a stravování. Další informace o studiu a 

přihláška jsou k dispozici na www.institutpraha.cz. Zájemci o studium 

se mohou přihlásit do konce ledna 2021. 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE 

MPA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU  

Institut pro veřejnou správu Praha otevírá další běh manažerského vzdělávání pro veřejnou správu ukončený udělením titulu MPA 

 

Komu je studium určeno:  

 představeným podle § 9 zákona č. 234/2014 Sb., v platném 

znění 

 

 

 

 vedoucím úřadu a vedoucím úředníkům (na pozici ředitele 

odboru) podle § 2 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění 
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Doba studia: 3 semestry, celkem 300 hodin kombinovanou formou 
studia  

Obsah: veřejné právo, právo EU, správní právo, personální práce, 

manažerské dovednosti, kontrola a finanční řízení, řízení projektů a 

rizik, kvalita ve veřejné správě, dotační management, eGovernment, 

PR a komunikace s veřejností 

 
Forma: kombinovaná  

 eLearning (150 hodin) 

 prezenční soustředění (150 hodin) 

o Vzdělávací středisko Benešov 

o 4 x za semestr, pátek – sobota 

o možnost ubytování a stravování 

 studium probíhá v českém jazyce 

 každý předmět je zakončený zkouškou 

Ukončení studia: ústní zkouška formou obhajoby závěrečné práce 

Výhody studia: 

 časová flexibilita 

 renomovaní lektoři 

 zaměření na využitelnost poznatků v praxi 

 

Termín: zahájení studia – únor 2021 

Přijímací řízení:  

 přihláška bude uveřejněna na www.institutpraha.cz/mpa od 
15. 6. 2020, 9:00 hod.  

 způsob přihlašování, požadované přílohy a termíny 
přijímacího řízení budou uvedeny na přihlášce 

 uzávěrka přihlášek 15. 1. 2021. Termín ukončení podání 
přihlášek je pouze orientační a budou přijati zájemci do 
naplnění počtu jednoho běhu, tj. 20 účastníků 

 sdělení výsledku přijímacího řízení do 25. 1. 2021 

Cena: 45 000 Kč za celé studium 

 

Podrobné informace budou uveřejněny na 

www.institutpraha.cz/mpa 

 nízký počet studentů v jednotlivých bězích 
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NEPŘEHLÉDNĚTE    

 

 

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ÚŘEDNÍCH OSOB OPRÁVNĚNÝCH K PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVNÍHO ORGÁNU V 

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH 

Jste úřední osobou oprávněnou k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích?  

Čeká Vás zkouška z přestupků podle zákona č. 250/2016.   

 

Do kdy musíte zkoušku úspěšně absolvovat?  

Do 31. 12. 2022 

 

Proč musíte absolvovat zkoušku z přestupků? 

Abyste mohli i po 31. 12. 2022 pokračovat ve své práci.  

 

Proč se přihlásit už teď?  

 Přípravný kurz není časově svázán se zkouškou, proto je třeba v předstihu zvážit, jak a kdy se na zkoušku chcete připravit.  

 Zkouška se týká více než 7000 úředních osob a musí být splněny všechny termíny vyhlášky 172/2017 Sb.  
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Jak vše dobře naplánovat?  

 Vyberte si svůj způsob přípravy – prezenční či distanční formu. 

 Dle výběru způsobu a termínu přípravy naplánujte odeslání přihlášky na zkoušku. 

 IVS Praha Vás a příslušný orgán do 30 dnů od doručení přihlášky písemně informuje o termínu zkoušky – sdělí den, místo a čas konání 
zkoušky. Informace bude doručena nejméně 15 dní před konáním zkoušky, nejpozději do 90 dnů ode dne doručení přihlášky. 

 Opakovanou zkoušku je možné vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději za 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž uchazeč neuspěl.   
 

Jak se připravit na zkoušku?  

Samostudiem či prezenční přípravným kurzem.  

 Prezenční příprava: dvoudenní kurz ve Vzdělávacím středisku Benešov či po domluvě na Vašem úřadě  

 Distanční příprava: Vademekum připravené Ministerstvem vnitra ke stažení na https://www.mvcr.cz/clanek/zkouska-odborne-
zpusobilosti-urednich-osob-opravnenych-k-provadeni-ukonu-spravniho-organu-v-rizeni-o-prestupcich.aspx 

 

Přípravné kurzy ve Vzdělávacím středisku Benešov 2021: 

 11. - 12. února 

 11. - 12. března 

 7. - 8. dubna  

 27. - 28. května 

 24. - 25. června 

 9. - 10. září 

 12. - 13. října 

 15. - 16. listopadu 
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Jak se přihlásit ke zkoušce?  

 Vyplněním přihlášky, která je k dispozici na https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/zkouska-dle-zak-250-2017-sb/ a jejím zasláním do 
datové schránky 6awdjrd 

 

Kde se budou konat zkoušky?  

 V sídle IVS Praha v Praze, Baarova 2, Praha 4 

 Po domluvě Ve Vašem úřadu 
 

Chcete si domluvit zkoušku či přípravu na Vašem úřadě či získat další informace?  

Kontaktní osoba:  

Ing. Zdeňka Šilhová, vedoucí oddělení vzdělávání, Institut pro veřejnou správu Praha 

e-mail: z.sil@institutpraha.cz 

 

ŘÁDNÉ ANI OPAKOVANÉ ZKOUŠKY NEJSOU ZPOPLATNĚNY.  

CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU VE VSB BENEŠOV JE 3 180 Kč (včetně ubytování a stravy) 

CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU NA OBJEDNÁVKU U VÁS V ÚŘADĚ JE STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ 

 

Další podrobnosti najdete na www.institutpraha.cz a ve Vyhlášce 172/2017 Sb.  
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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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