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Telefonické kontakty – zajišťování vzdělávacích akcí:

Ing. Zdeňka Šilhová – vedoucí oddělení vzdělávání, tel.: 603 371 589, 224 943 320

Ing. Ivana Frantesová – vzdělávací středisko Benešov – organizace kurzů, tel.: 733 129 062

Mgr. Roman Hrubeš – vedoucí vzdělávacího střediska Benešov, tel.: 736 767 607

Věra Škorpová – vzdělávací středisko Benešov – provoz, tel.: 734 316 375, 317 723 851

Ing. Jaroslav Vobr – technická podpora e-Learningových kurzů, tel.: 739 960 639

Mgr. Pavlína Nováková – vedoucí oddělení administrace – informace k přihláškám,

tel.: 736 610 249, 224 943 330

Kontakty
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Základní informace a ceny

Místo výuky:
Praha – sídlo Institutu pro veřejnou správu Praha, Baarova 1026/2, 140 00, Praha 4
Benešov – vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01, Benešov

Forma výuky:
IVS si vyhrazuje možnost změny formy výuky v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci 
v souvislosti s onemocněním COVID 19. U kurzů u nichž je uvedena forma prezenční, bude kurz 
realizován buďto prezenčně či pouze distančně s ohledem na výše uvedené.

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.

Akreditovaný kurz:
V případě, že má daný kurz akreditaci, je označen značkou: 

Podrobnější informace o vzdělávacích akcích naleznete na:
www.institutpraha.cz/kurzy/

A

http://www.institutpraha.cz/kurzy/
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Přehled nabízených kurzů:

Tvrdé dovednosti:

• Evidence Národního archivního dědictví v IS PEvA II pro lokální správce PEvA
• Evidence Národního archivního dědictví v IS PEvA II pro operátory vedení evidence
• EXCEL pro pokročilé
• Korupce a protikorupční opatření
• Legislativní pravidla vlády
• Ochrana zemědělského půdního fondu
• Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního

orgánu v řízení o přestupcích
• Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU
• Správní řízení v praxi – Doručování
• Správní řízení v praxi – Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a náprava
• Správní řízení v praxi – Opravné prostředky
• Tipy a triky v MS EXCEL
• Úvod do práva pro neprávníky
• Vnitřní kontrolní systém bez chyb
• Základní seznámení se systémem pro vedení evidence Národního archivního dědictví
• Zákon o obcích v kostce
• Zákon o střetu zájmů ve vazbě na zákon o státní službě



18.01.2022 5

Přehled nabízených kurzů:

Profesní vzdělávání:

• Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)
• Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ÚSC - obecná část
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část BPSP
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část DANE
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část FIN
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část HOKS
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OOKR
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OPCD
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SPO
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SR
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ŠKOL
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část VP



18.01.2022 6

Přehled nabízených kurzů:

Měkké dovednosti:

• Dovednosti asistentek veřejné správy
• Leadership
• Manipulace a my
• Time management
• Týmová spolupráce
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Tvrdé dovednosti

Evidence Národního archivního dědictví v IS PEvA II pro lokální správce PEvA

Jste absolventi kurzu pro operátory evidence NAD, kteří mají vykonávat funkci lokálního správce IS PEvA II.?
Potřebujete získat oprávnění (role) „lokální správce PEvA“ v produkčním prostředí IS PEvA II.? Přihlaste se
na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• nastavení výchozích možností (vlastností) IS PEvA pro ostatní uživatele daného archivu
• možnost nastavení oprávnění vztaženého k oddělením archivu 
• řešení problémů multiplicit v lokálních číselnících
• prohloubení metodiky popisu původců a geografických entit
• problematiku oprávnění v rámci druhotných evidencí NAD
• seznámení s úpravou lokálních tiskových šablon
• seznámení s možností automatizovaného nebo ručního výstupu z evidencí IS PEvA II pro potřeby jiných 

informačních systémů archivu.

Forma: prezenční
Termín: 16. - 17. 3. 2022 nebo 6. - 7. 4. 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Benešov
Lektor: Mgr. Josef HORA
Cena: 4 870 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1206/
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Tvrdé dovednosti

Evidence Národního archivního dědictví v IS PEvA II pro operátory vedení evidence

Jste pracovníci zodpovědní za vedení evidence NAD v systému PEvA II.? Potřebujete získat oprávnění (role)
„operátor“ v produkčním prostředí IS PEvA II.? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• seznámíte se s podmínkami pro zpřístupnění aplikace PEvA II zaměstnancům archivů
• zapracovávání změn ve způsobu ovládání a prezentace dat v PEvA II.
• zápis údajů do jednotlivých evidencí vedených v IS PEvA II
• evidenci vnějších změn, vnitřních změn, listů NAD, prvopisů archivních pomůcek, stejnopisů archivních 

pomůcek
• lokaci archivních souborů
• evidenci původců, komunikace se systémem CAM, geografických entit, komunikace se systémem CAM
• vyhledávání (filtrování) v jednotlivých evidencích, tiskové a další výstupy z těchto evidencí

Forma: prezenční
Termín: 7.  - 8. 3. 2022 nebo 4. - 5. 4. 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Benešov
Lektor: Mgr. Josef HORA/PhDr. Michal WANNER, Ph.D.
Cena: 4 870 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1205/
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Tvrdé dovednosti

EXCEL pro pokročilé

Potřebujete rozšířit své dovednosti s prací v MS EXCEL? Po absolvování tohoto kurzu budete umět pracovat
s pokročilými funkcionalitami programu MS EXCEL. Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné. Kurz je
určen pro širokou veřejnost a zaměstnance státní správy.

Co se naučíte: 
• podmíněné formátování dle vzorce
• vlastní číselné formáty
• ověřování dat
• ovládací prvky a formuláře
• zajímavé grafy
• zabezpečení
• úvod do maker
• dotazy a diskuze

Forma: prezenční
Termín: 9. 6. 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Benešov
Lektor: Ing. Jaroslav VOBR / Tomáš MALINSKÝ
Cena: 2 130 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-905/
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Tvrdé dovednosti

Korupce a protikorupční opatření

Jste vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávních celků či státní zaměstnanci a potřebujete si rozšířit
své znalosti v oblastech korupce a protikorupčních opatření? Získejte schopnosti detekovat korupční nabídky
a vhodně na ně reagovat. Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• pojmosloví - korupce, úplatkářství 
• aktuální legislativní rámec protikorupčních opatření, jejich druhy
• časté korupční situace ve veřejné správě, vhodný postup v těchto situacích
• postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů
• etický kodex úřadu a jeho praktický význam

Forma: prezenční 
Termín: 5. 5. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  PhDr. Aleš HRADEČNÝ
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-653/
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Tvrdé dovednosti

Legislativní pravidla vlády

Jste státní zaměstnanci, jejich představení, zaměstnanci nebo vedoucí zaměstnanci správních úřadů? Zajímá
Vás problematika legislativních pravidel vlády a rádi byste se o ní dozvěděli více? Přihlaste se na kurz, kde se
dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• seznámíte se s postupem při přípravě a projednávání právních předpisů
• osvojíte si požadavky týkající se obsahu a formy připravovaných právních předpisů
• získáte přehled v pravidlech legislativního procesu na úrovni exekutivy
• představíme Vám legislativně technické požadavky
• seznámíte se s typickými chybami a možnostmi jejich řešení

Forma: prezenční 
Termín: 7. 6. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  Mgr. et Mgr. Tomáš DUNDR
Cena: 1 500 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-999/
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Tvrdé dovednosti

Ochrana zemědělského půdního fondu

Jste úředníci územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti v oblasti ochrany zemědělského
půdního fondu? Potřebujete prohloubit své znalosti v oblasti výkonu státní správy ochrany zemědělského
půdního fondu ve vazbě na aktuální legislativní stav? Chcete mít možnost diskutovat o této problematice
s erudovaným odborníkem a kolegy z praxe? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
Postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
• při řešení aktuálních problémů zemědělského půdního fondu: 
• při odnímání zemědělské půdy ze ZPF (sportoviště, bytová výstavba, průmyslové zóny, těžba), 
• při rekultivaci území po nezemědělské činnosti, v oblasti kvality půdy; aktuální stanoviska odboru 

legislativního MŽP ČR k tomuto zákonu a k právním předpisům navazujícím; 

Forma: prezenční 
Termín: 22. 3. 2022
Místo konání: Praha, IVS
Lektor:  Ing. Helena BENDOVÁ
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-112/
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Tvrdé dovednosti

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

Jste úředníci, kteří se připravují na složení odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.? Cílem tohoto
vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům distanční formu přípravy ke zkoušce odborné způsobilosti
podle zákona č. 250/2016 Sb. vhodnou pro přípravu samostudiem. Program je tvořen texty z Vademeka
ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům a doplněn audionahrávkami, testovými a kontrolními otázkami.
Přihlaste se a dozvíte se vše potřebné.

Vzdělávací program Vás seznámí s tématy: 
• organizace činnosti veřejné správy
• odpovědnost za přestupek
• řízení o přestupku

Forma: prezenční 
Termín: 17. - 18. 2. 2022 nebo 24. - 25. 3. 2022 nebo 21. - 22. 4. 2022 nebo

26. - 27. 5. 2022 nebo 29. - 30. 6. 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Benešov
Lektor: JUDr. Milan CIGÁNEK, LL.M. / Mgr. Ing.Jan STRAKOŠ / JUDr. Stanislav KÖRNER
Cena: 4 870 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-112/
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Tvrdé dovednosti

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

Jste úředníci, kteří se připravují na složení odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb.? Cílem tohoto
vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům distanční formu přípravy ke zkoušce odborné způsobilosti
podle zákona č. 250/2016 Sb. vhodnou pro přípravu samostudiem. Program je tvořen texty z Vademeka
ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům a doplněn audionahrávkami, testovými a kontrolními otázkami.
Přihlaste se a dozvíte se vše potřebné.

Vzdělávací program Vás seznámí s tématy: 
• organizace činnosti veřejné správy
• odpovědnost za přestupek
• řízení o přestupku

Forma: distanční 
Termín: 3. - 4. 2. 2022 nebo 6. -7. 4. 2022 nebo 8. - 9. 6. 2022
Místo konání: MS Teams
Lektor:  Mgr. Dominika STORZEROVÁ
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1152/
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Tvrdé dovednosti

Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU

Cílem kurzu je seznámení se současným stavem rovnosti žen a mužů v České republice i v mezinárodním
srovnání a představení konkrétních nástrojů prosazování rovnosti žen a mužů v praxi veřejné správy. Zajímá Vás
tato problematika? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• teorie genderové problematiky a její souvislost s veřejnou správou
• rovnost žen a mužů v ČR v evropském a mezinárodním srovnání
• strategie prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů v ČR a EU
• legislativní a institucionální zajištění rovných příležitostí v ČR
• prosazování rovnosti žen a mužů v praxi

Forma: prezenční 
Termín: 17. 5. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Mgr. Veronika Šprincová
Cena: 1 500 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1211/
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Tvrdé dovednosti

Správní řízení v praxi – Doručování

Jste úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, státní zaměstnanci a jejich
představení, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci správních úřadů? Rádi byste získali širší vhled
do problematiky Správního řízení se zaměřením na doručování? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše
potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
• zásady pro doručování ve správním řízení
• správné a efektivní postupy při doručování ve správním řízení
• doručování ve správním řízení v praxi
• elektronické aspekty doručování ve správním řízení

Forma: prezenční 
Termín:  10. 5. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  JUDr. Milan CIGÁNEK, LL.M.
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-307/
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Tvrdé dovednosti

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

Jste úředníci územních samosprávných celků, vedoucí úředníci územních samosprávných celků, vedoucí úřadů
územních samosprávných celků? Rádi byste získali širší vhled do problematiky Správního řízení se zaměřením
na nesprávné postupy, jejich důsledky a nápravu? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné a budete
moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
• získáte informace o nejčastějších vadách řízení, které mohou vést ke zrušení rozhodnutí, a návody k řešení

konkrétních případů v praxi
• prohloubíte své znalosti správního řádu s důrazem na jeho aplikaci při řešení konkrétních problémů

při výkonu správních činností

Forma: prezenční 
Termín:  22. 2. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  JUDr. Milan CIGÁNEK, LL.M.
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-365/
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Tvrdé dovednosti

Správní řízení v praxi – Opravné prostředky

Jste úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, státní zaměstnanci či jejich
představení, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci správních úřadů? Rádi byste získali širší vhled
do problematiky Správního řízení se zaměřením na opravné prostředky? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše
potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
• podat přehled opravných prostředků ve správním řízení
• pomoci řešit typické problémy, se kterými se v této oblasti úředníci setkávají při každodenním výkonu veřejné

správy

Forma: prezenční 
Termín:  31.5. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  JUDr. Milan CIGÁNEK, LL.M.
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-709/
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Tvrdé dovednosti

Tipy a triky v MS EXCEL

Rádi byste získali širší vhled do práce MS EXCEL? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné. Kurz je
určen pro širokou veřejnost a zaměstnance státní správy.

Co se naučíte: 
• graficky ověřovat data
• vytvářet a formátovat grafy
• poznáte, jak fungují příčky
• seznámíte se s adresací buněk, vzorci a funkcemi
• používat kontingenční tabulky
• využívat klávesové zkratky

Forma: prezenční
Termín: 9. 6. 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Benešov
Lektor: Ing. Jaroslav VOBR / Tomáš MALINSKÝ
Cena: 2 130 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-545/
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Tvrdé dovednosti

Úvod do práva pro neprávníky

Jste úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, členové zastupitelstev
územních samosprávných celků, státní zaměstnanci a jejich představení, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci
správních úřadů? Chcete rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti veřejného práva a umět je následně
aplikovat v praxi při výkonu správních činností v územním samosprávném celku? Přihlaste se na kurz, kde se
dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• základy právní teorie (prohloubení znalostí v oblasti právní teorie)
• základy občanského práva v praxi úředníků územních samosprávných celků (rozšíření znalostí práva

o základy občanského práva, základní zásady nového občanského zákoníku, příklady z praxe)
• základy správního práva (prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti správního procesu, aktuální problematika

v oblasti správního řízení, příklady z praxe)

Forma: prezenční 
Termín:  31. 1. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  JUDr. Lenka PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-884/


18.01.2022 21

Tvrdé dovednosti

Vnitřní kontrolní systém bez chyb

Jste vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, členové zastupitelstev ÚSC, zaměstnanci
a vedoucí zaměstnanci správních úřadů, státní zaměstnanci a jejich představení? Chcete zjistit jaké jsou možné
optimální varianty nastavení funkčního vnitřního kontrolního systému se zohledněním velikosti
úřadu/organizace? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• účel vnitřního kontrolního systému
• legislativní zakotvení vnitřního kontrolního systému
• složky vnitřního kontrolního systému
• jak nastavit vnitřní kontrolní systém
• zakotvení vnitřního kontrolního systému v dokumentaci úřadu/organizace
• na co si dát pozor
• prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému

Forma: prezenční 
Termín:  18. 5. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  RNDr. Hana ŽUFANOVÁ, Ph.D.
Cena: 2 000 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-956/


18.01.2022 22

Tvrdé dovednosti

Základní seznámení se systémem pro vedení evidence Národního archivního dědictví

Jste zaměstnance archivu či kulturně vědecké instituce, který potřebuje získávat informace z evidence NAD?
Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• způsob ovládání a prezentace dat v PEvA II
• filtrování, řazení dat v evidencích IS PEvA II
• výstupy z IS PEvA II (typy, formáty)

Forma: prezenční 
Termín: 20. 4. 2022 nebo 27. 4. 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Benešov
Lektor:  PhDr. Michal WANNER, Ph.D.
Cena: 2 130 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1204/


18.01.2022 23

Tvrdé dovednosti

Zákon o obcích v kostce

Jste úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, zastupitelé nebo zaměstnanci správních
úřadů? Chcete získat rámcový přehled o základních aspektech zákona č. 128/2000 Sb.? Přihlaste se na kurz,
kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• zjistíte jaký je obsah právní úpravy obsažené v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů
• seznámíte se s hlavními principy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů

Forma: prezenční
Termín:  26. 4.2022
Místo konání: Praha 
Lektor: JUDr. Jan HORNÍK, Ph.D.
Cena: 2 000 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-445/


18.01.2022 24

Tvrdé dovednosti

Zákon o střetu zájmů ve vazbě na zákon o státní službě

Jste státní zaměstnanci a rádi byste si osvojili základní principy zákona o střetu zájmů ve vazbě na zákon
o státní službě? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• výklad relevantních částí příslušných právních a služebních předpisů
• veřejný funkcionář
• střet zájmů, oznámení o osobním zájmu, evidence
• omezení některých práv státních zaměstnanců

Forma: prezenční 
Termín:  26. 5. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor:  JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ, LL.M.
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-935/


18.01.2022 25

Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků podle § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávních celků? Rádi byste získali přehled o správních činnostech, které dle vyhlášky
č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vykonávají Vaši
podřízení? Přihlaste se na e-learningový kurz, v kterém se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• přehled správních činností 
• právní předpisy
• zkušební otázky
• opakovací otázky k modulům

Forma: e-Learning
Termín: 1. 1. – 28. 2. 2022 nebo 1. 3. – 30. 4. 2022 nebo 1. 5. – 30. 6. 2022
Místo konání: LMS ELEV
Cena: 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1087/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ÚSC - obecná část

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků? Obecná část je koncipována jako manažerské
vzdělávání. Vedoucí úředníci se seznamují se zásadami řízení pracovních týmů, učí se komunikačně zvládnout
konfliktní situace, prezentovat svůj úřad na veřejnosti. Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné
a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
• management ve veřejné správě
• základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům
• komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru
• pracovně právní vztahy
• řízení lidských zdrojů, vedení pracovních týmů a řízení pracovního času 
• korupce a protikorupční opatření
• rovné příležitosti žen a mužů.

Forma: prezenční
Termín: 31. 1. - 2. 2. 2022 nebo 14. 3. - 16. 3. 2022
Místo konání: Vzdělávací středisko Benešov
Lektor: kolektiv lektorů
Cena: 13 700 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-161/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část BPSP

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků? Chcete se seznámit s oblastmi, které se týkají správy
přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního
hospodářství a správních řízení souvisejících. Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné a budete moci
sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
Získáte přehled o problematice správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
• přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního 

hospodářství a správních řízení souvisejících
• přehled právních předpisů
• aktuální novelizace

Forma: prezenční
Termín: 14. 3. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Mgr. Michal TICHÝ
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-97/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část DANE

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků? Chcete se dozvědět více o správních činnostech
při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše
potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
Získáte přehled o problematice správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
Správa daní a poplatků:
• problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky
• přehled právních předpisů
• aktuální novelizace

Forma: prezenční
Termín: 26. 1. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Mgr. Ing. Soňa KELNEROVÁ
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-89/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část FIN

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků? Chcete získat znalosti o agendě týkající se správních
činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu? Přihlaste se na kurz, kde
se dozvíte vše potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
• finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum 
• správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky
• přehled právních předpisů
• aktuální novelizace
• problémové záležitosti

Forma: prezenční
Termín: 17. 2. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: JUDr. Miroslav KOCIÁN
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-90/


18.01.2022 30

Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část HOKS

Jste vedoucí úředníci či vedoucí úřadů územních samosprávných celků? Chcete získat základní přehled
o jednotlivých správních činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými
úředníky? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
Příprava a realizace 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 hospodářských 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

Forma: prezenční
Termín: 22. 3. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Ing. Peter BYSTERSKÝ
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-99/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OOKR

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků? Chcete se seznámit se správními činnostmi
vykonávanými podřízenými úředníky v oblasti zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení? Přihlaste se na kurz,
kde se dozvíte vše potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
• přehled činností vykonávaných podřízenými úředníky
• přehled právních předpisů
• aktuální novely právních předpisů

Forma: prezenční
Termín: 10. 3. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Mgr. Michal FRIEDRICH
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-559/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OPCD

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků? Chcete se seznámit se správními činnostmi
vykonávanými podřízenými úředníky? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné a budete moci sdílet své
zkušenosti z praxe s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
• problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky 
• přehled právních předpisů
• aktuální novelizace
• problémové záležitosti - diskuse

Forma: prezenční
Termín: 7. 4. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: PhDr. Mgr. Marek HEJDUK, LL.M., MBA 
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-559/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP

Jste vedoucí úředníci územních samosprávných celků? Chcete získat znalosti o agendě týkající se památkové
péče? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe s ostatními
kolegy.

Co se naučíte: 
• problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky v oblasti PP
• aktuální legislativa

Forma: prezenční
Termín: 18. 1. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Ing. Alena POSPÍŠILOVÁ, LL.M.
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-87/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SPO

Jste vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků? Chcete získat základní přehled
o jednotlivých správních činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými
úředníky? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe
s ostatními kolegy.

Co se naučíte: 
Přehled o správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí:
• aktuální novelizace
• problémové záležitosti – diskuse

Forma: prezenční
Termín: 1. 2. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: JUDr. Věra NOVOTNÁ
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-481/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SR

Jste vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků? Chcete získat základní přehled
o jednotlivých správních činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými
úředníky? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
• správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky
• přehled právních předpisů
• aktuální novelizace
• problémové záležitosti – diskuse

Forma: prezenční
Termín: 8. 2. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Ing. Lenka HOLENDOVÁ
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-486/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ŠKOL

Jste vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků? Chcete se seznámit s oblastmi, které se
týkají správních činností ve školství? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
• pedagogičtí pracovníci (přehled právních předpisů, aktuální novelizace, problémové záležitosti)
• vzdělávání a školské služby (přehled právních předpisů, aktuální novelizace, problémové záležitosti)

Forma: prezenční
Termín: 4. 3. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: PaedDr. Mgr. Pavel SCHNEIDER
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-88/
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Profesní vzdělávání

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část VP

Jste vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků? Chcete se seznámit s oblastmi, které se
týkají přestupkového řízení? Přihlaste se na kurz, kde se dozvíte vše potřebné.

Co se naučíte: 
Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
• přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
• přehled právních předpisů
• problémové záležitosti – diskuse

Forma: prezenční
Termín: 13. 1. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: Mgr. Jan POTMĚŠIL
Cena: 1 500 Kč

A

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-98/
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Měkké dovednosti

Dovednosti asistentek veřejné správy

Jste asistentkou či sekretářkou ve veřejné správě? Chcete si upevnit či zlepšit znalosti a dovednosti, které jsou
pro úspěšné vykonávání Vaší pozice nezbytné? Přihlaste se na kurz, který přináší praktické rady a zkušenosti.
Kurz je určen pro širokou veřejnost a zaměstnance státní správy.

Co se naučíte: 
• role asistentky a sekretářky, očekávání zaměstnavatele
• první dojem
• komunikační dovednosti, obecné komunikační dovednosti
• asertivní jednání
• základy mailové a telefonické komunikace
• plánování a organizace v práci asistentky a sekretářky, určování priorit, časožrouti
• porada její organizace, tvorba prezentace, tvorba zápisu
• stresující faktory a jak jim čelit

Forma: prezenční 
Termín: 17. 5. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: PhDr. Aleš HRADEČNÝ
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-574/
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Měkké dovednosti

Leadership

Zastáváte vedoucí pozici nebo se na ni připravujete? Chcete lépe poznat vlastní současný styl vedení a odhalit
možnosti pro jeho další rozvoj? Získat praktické dovednosti, jak založit vedení týmu na důvěře, potřebách
a přirozené autoritě? Zjistit jak váš tým motivovat, zvyšovat jeho efektivitu a produktivitu? Přihlaste se na kurz,
v kterém se dozvíte vše potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe i s ostatními kolegy. Kurz je určen
pro širokou veřejnost a zaměstnance státní správy.

Co se naučíte: 
• vedení versus řízení
• test stylu vedení
• vedení založené na principech
• návyky leadera
• vedení založené na potřebách 
• důvěra v týmu - jak ji vytvářet a rozvíjet

Forma: prezenční
Termín: 29. 3. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: PhDr. Aleš HRADEČNÝ
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-690/
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Měkké dovednosti

Manipulace a my

Chcete se seznámit s různými typy manipulace a způsoby obrany proti ní? Přihlaste se na kurz, v kterém se
dozvíte vše potřebné a budete moci sdílet své zkušenosti z praxe. Kurz je určen pro širokou veřejnost
a zaměstnance státní správy.

Co se naučíte: 
• seznámení s pojmem manipulace, se situacemi, v jakých se manipulativní techniky nejčastěji používají
• upozornění na nebezpečí manipulace a na dopady v situacích, kdy se manipulaci účinně nebráníme
• persvaze a možnosti jejího využití zejména v pracovním prostředí při vedení týmů, při jednání s klienty ap.
• vybrané techniky manipulace, se kterými se posluchači mohou setkat v pracovním prostředí, v oblasti řízení,

v rámci tzv. motivace pracovních kolektivů, při práci s klienty i při práci s obchodními partnery
• vybrané techniky manipulace používanými v běžném životě
• probíhat praktický nácvik jak jednotlivé techniky manipulace rozpoznat a jak na ně reagovat či jak se jim

bránit

Forma: prezenční
Termín: 26. 4. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: PhDr. Aleš HRADEČNÝ
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-675/
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Měkké dovednosti

Time management

Cílem je poskytnout teoretický náhled, praktické informace a dovednosti z oblasti time managementu za účelem
zvýšení efektivity práce. Kurz je zaměřen na organizaci času a práce, manažerské řízení, klientský přístup,
zvýšení psychické vyrovnanosti a psychického zdraví. Kurz je určen pro širokou veřejnost a zaměstnance státní
správy.

Co se naučíte: 
• time management
• praktické přístupy ke zvýšení efektivity práce
• řízení změn
• zvládání stresu
• techniky pro zlepšení emoční stability a psychické vyrovnanosti
• work-life balance

Forma: prezenční 
Termín: 10. 3. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: PhDr. Aleš HRADEČNÝ
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1004/
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Měkké dovednosti

Týmová spolupráce

Chcete se dozvědět jaké jsou základní principy týmové práce a jak vypadá vhodně složený tým? Víte co nesmí
týmu chybět, aby byla jeho práce efektivní? Přihlaste se na kurz a dozvíte se vše potřebné. Kurz je určen
pro širokou veřejnost a zaměstnance státní správy.

Co se naučíte: 
• rozdíl mezi šéfem a vůdcem
• motivační dovednosti manažera
• management skupiny / týmu
• týmová práce
• týmové role
• styly rozhodování
• desatero dobrého týmu

Forma: prezenční 
Termín: 7. 4. 2022
Místo konání: Praha 
Lektor: PhDr. Aleš HRADEČNÝ
Cena: 2 000 Kč

Více informací o tomto 
kurzu: ZDE

https://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-1199/
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