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STALO SE
Ve dnech 9. a 10. února 2016 proběhl ve Vzděláva-
cím  středisku  Institutu  pro  veřejnou  správu  Praha 
v  Benešově  seminář  „Aktuální otázky v proble-
matice státního občanství“. Byl určen úředníkům, 
kteří se agendou státního občanství zabývají, a měl 
ryze  pracovní  charakter.  Za Ministerstvo  vnitra  se 
zúčastnili  JUDr. Václav  Henych, Mgr.  Petr  Šťast-
ný, Mgr.  Ivana  Beránková, Mgr.  Kateřina  Uhrová 
a  ve  druhém dni  také  JUDr.  Jana Hálová. Účelem 
setkání bylo sjednocení metodických postupů a na-
lezení optimálních řešení sporných případů z praxe.

KONFERENCE
Konference Sucho a povodně – dvě strany jedné 
mince
3. – 4. března 2016 se ve Vzdělávacím středisku In-
stitutu v Benešově konala konference na stále pal-
čivější téma ochrany před povodněmi nebo naopak 
před  dlouhotrvajícím  suchem.  Záštitu  konferenci 
poskytla náměstkyně ministra vnitra pro řízení sek-
ce veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová, mediál-
ním partnerem byl časopis Veřejná správa.

Cílem  konference  bylo  poskytnout  co  možná  nej-
širší pohled na problém, proto byl program prvního 
dne  sestaven  z  bloků  zaměřených  na  klimatologii, 
hospodaření s vodou a hospodaření s půdou. Před-
nášejícími  byli  přední  odborníci  z  Českého  hyd-
rometeorologického  ústavu,  Výzkumného  ústavu 
vodohospodářského, Výzkumného  ústavu meliora-
cí  a  ochrany  půdy,  Matematicko-fyzikální  fakulty 
Univerzity Karlovy  a Vysokého učení  technického 
v Brně.
Druhý  den  konference  zprostředkoval  zkušenos-
ti  obcí,  které  se  s  povodněmi  nebo  dlouhodobým 
suchem  potýkají.  V  závěrečném  bloku  představili 
zástupci Ministerstva  životního  prostředí  a Minis-
terstva  zemědělství  dotační  podpory,  které  mohou 
samosprávám pomoci v boji proti  těmto přírodním 
katastrofám. 
Z  diskuse  k  jednotlivým  příspěvkům  i  z  reakcí 
účastníků k závěrům konference vyplynulo několik 
konkrétních návrhů témat na uspořádání další vzdě-
lávací akce.

Jana Malinovská (dříve Haklová) se naší kolegyní 
stala v roce 2008. Předtím čtrnáct let působila jako 
středoškolská učitelka na gymnáziích v Příbrami. 
Jako pedagogická  specialistka  je  zodpovědná  ze-
jména za přípravy na obecnou část zkoušek zvlášt-
ní  odborné  způsobilosti,  vzdělávání  vedoucích 
úředníků a přípravy na zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti  „ve  vodním  hospodářství“.  V  pu-
blikační  činnosti,  které  se  začala  věnovat  jako 
středoškolský  pedagog  (členka  autorského  týmu 
učebnice Právo pro každý den, Právo v prostředí 
ústavní výchovy),  pokračovala  jako  spoluautorka 
cvičebnice „333 cvičení z veřejné správy“ a v sou-
časné době se podílí na tvorbě obdobné cvičebni-
ce zaměřené na správní řád. Externě spolupracuje 
s Institutem vzdělávání a poradenství České země-
dělské  univerzity  v  Praze  jako  oponentka  diplo-
mových prací zaměřených zejména na vzdělávání 
dospělých.    

NAŠI LIDÉ – PŘEDSTAVUJEME

Mgr. Jana Malinovská

Setkání s personalisty ÚSC
V  polovině  února  Institut  opět  pozval  do  Prahy 
a  do Brna  personalisty  a  osoby  odpovědné  za  vzdě-
lávání na pracovní setkání. Jeho cílem bylo seznámit 
kolegyně s tím, jak Institut pokročil v plnění Strategie 
na  období  2015-2020. Této  role  se  ujal  1.  náměstek 
ředitelky Mgr. Dušan Zouhar. Akcentoval zejména kli-
entský přístup a aktivity s ním spojené. 
Další část setkání byla věnována představení nových 
kurzů připravených na 1. pololetí roku. Institut jich pro 
ÚSC i státní správu připravil na 30, a to v oblasti IT, 
správního řádu, měkkých dovedností i tzv. refreše po-
znatků pro absolventy ZOZ. 

Před částí věnované otázkám a odpovědím byly kole-
gyně ještě informovány o organizačních záležitostech 
týkajících se přihlašování na přípravy či zkoušky ZOZ.  
Krátce pak byly přítomné upozorněny na novelu vy-
hlášek upravujících uznávání  rovnocennosti  vzdělání 
a zvláštní odborné způsobilosti  (vyhlášky č. 38/2016 
Sb. a č. 39/2016 Sb.) a vzájemnou uznatelnost obecné 
části zkoušky ZOZ a obecné části úřednické zkoušky 
dle zákona o státní službě. 
Tato setkání obě strany ocenily jako velmi dobrou pří-
ležitost navzájem se poznat a promluvit si o společné 
náplni práce, tj. zajišťování vzdělávacích akcí.
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Modernizace 
didaktické techniky 
v Institutu

Zástupci Institutu se tradičně zúčastnili populárních 
Dnů  malých  obcí,  jejichž  již  45.  pokračování  se 
uskutečnilo počátkem března v Praze a Prostějově. 
Jedná se o unikátní možnost setkání s představiteli 
i těch nejmenších měst a obcí.
Pražskou  část  akce  v  reprezentativních  prostorech 
Národního  domu  na  Smíchově  provázel  bohatý 
program, mimo jiné za účasti ministryně pro místní 
rozvoj Karly Šlechtové, ministra zemědělství Mari-
ana Jurečky či náměstkyně ministra vnitra pro řízení 
sekce  veřejné  správy  Jany  Vildumetzové,  i  velký 
zájem, který ilustruje 365 přihlášených účastníků.
Institut na svém stánku vystavoval širokou nabídku 
informačních materiálů včetně portfolia  aktuálních 
kurzů. Vysoké poptávce se těšily i informace o mož-

nosti kurzů na objednávku nebo odborná skripta vy-
daná Institutem.  
V  Prostějově se setkání zúčastnilo více než 300 zá-
stupců malých obcí a je potěšitelné, že zájem o stá-
nek IVS byl poměrně velký. Uspěli jsme s nabídkou 
publikací a často jsme hovořili na téma kurzů na ob-
jednávku, protože malé obce by uvítaly vzdělávání 
na platformě MAS nebo svazků obcí. Z nabízených 
kurzů nejvíce zaujalo téma správního řízení, vedení 
obecní  kroniky,  úřední  desky  nebo  výběrových  ří-
zení.
Velmi nás těší zájem zúčastněných o naše kurzy, od-
borné publikace a služby a věříme, že se na podob-
ných akcích a v Institutu budeme setkávat i nadále.

NOVINKY

Spolupráce s Magistrátem města Most
Dne  3.  února  2016  podepsali  ředitelka  Institutu 
PhDr. Zdenka Procházková, MPA, a primátor města 
Most Mgr. Jan Paparega Memorandum o spolupráci.
http://www.institutpraha.cz/aktuality/podpis-me-
moranda-o-spolupraci-s-magistratem-mesta-most 
Institut  tak  bude  pořádat  své  kurzy  přímo  v  sídle 
magistrátu, což přinese výhody nejen pro úředníky 
a zaměstnance Mostu, ale také okolních měst a obcí. 
Obsah kurzů je tvořen ve spolupráci s odpovědnými 
pracovníky magistrátu a  lépe  tak odpovídá skuteč-
ným vzdělávacím potřebám v regionu.
První kurz na téma Správní řízení v praxi - řádné 
procesní postupy  se setkal  s nečekaným ohlasem, 
proto byly hned vypsány další termíny. Dalšími již 
připravenými kurzy jsou Novela zákona o přestup-
cích a Veřejné zakázky aktuálně.  Nová  témata 
budou postupně zařazována, pro aktuální informace 
sledujte prosím webové stránky Institutu.
Přihlašování  na  kurzy  a  organizace  probíhá  jako 
u všech ostatních katalogových kurzů.
O našem novém školicím místě pro úředníky a za-
městnance  ÚSC  v  Mostu  informovaly  i  únorové 
Mostecké  listy  v  č.  2. Mostecký magistrát  si  cení 
především  to, že dojde k výrazné úspoře času  i fi-
nančních prostředků, když kurzy a semináře budou 
probíhat přímo v sídle magistrátu“. 

V rámci modernizace didaktické techniky a obnovy ICT 
technologií IVS byla provedena obměna audiovizuální 
techniky a instalace nových technologií včetně rozšíření 
Wi-Fi pokrytí kongresového sálu ve Vzdělávacím stře-
disku v Benešově (VSB).
Ve VSB byly obměněny projektory na učebnách a kon-
gresovém sále. V učebnách jsou nyní instalovány pro-
jektory  s  ultrakrátkou  projekcí,  v  kongresovém  sále 
proběhla výměna za nové vysoko světelné projektory.
V kongresovém sále Vzdělávacího střediska je nově in-
stalované zařízení pro audiovizuální záznam prezentací. 
Zařízení umožňuje:
•  rychlý a jednoduchý záznam prezentací i se zázna-

mem přednášejícího,
•  několik  forem  výstupního  videa  –  obrazy  vedle 

sebe, obraz v obraze (PIP) nebo jen samotná pre-
zentace se zvukovým záznamem.

Zařízení chce Institut využít nejen ke zkvalitnění výuko-
vých materiálů pro své studenty, ale  i rozšířit nabídku 
poskytovaných možností pro partnery a nájemce prostor.
Obdobné zařízení je také v mobilní verzi k využití v ji-
ných prostorách Institutu nebo kdekoli u zákazníka.

Dalším důležitým krokem v roce 2015 byla nová insta-
lace veřejné Wi-Fi v kongresovém sále ve vzdělávacím 
středisku Benešov.

Účast na Dnech malých obcí
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Návštěva filipínské 
delegace v Institutu
V pražském sídle Institutu jsme v únoru 2016 přivítali 
představitele Institucionálního marketingového centra 
Filipínské rozvojové akademie (Development Acade-
my of Philippines), ředitelku Merlizu Makinano a její-
ho kolegu Rupperta Appariho. Jednalo se tak o vůbec 
první návštěvu z Filipín v Institutu. 
Úvodem  setkání  byly  představeny  hlavní  činnosti 
a úkoly Institutu. Program pokračoval bohatou deba-
tou,  během níž  byly diskutovány otázky problemati-
ky vzdělávání úředníků veřejné  správy na Filipínách 
i  v  České  republice.  Naši  hosté  rovněž  představili 
rozsáhlé aktivity Filipínské rozvojové akademie, jejíž 
historie se datuje od roku 1973. Věnují se vzdělávání 
vysokých  státních  úředníků,  ve  svém  portfoliu  mají 
kurzy pro veřejnost  i magisterské vzdělávací progra-
my. Společným jmenovatelem je zvýšení efektivity ve-
řejné správy na Filipínách. Akademie je rovněž velmi 
aktivní v mezinárodní oblasti, kde spolupracuje napří-
klad s francouzskou École Nationale d‘ Administration 
či německými a maďarskými institucemi. Během se-
tkání zástupci obou institucí také hovořili o možnosti 
vzájemné spolupráce, například při výměně zkušeností 
s realizací projektů.

Důležitou  funkci  související  s  dotazy  vykonává 
naše Oddělení administrace  (OAD), které zajišťuje 
činnost „Informačního centra Institutu pro veřejnou 
správu Praha“. Se svými otázkami se na naše infor-
mační centrum prostřednictvím e-mailu i telefonic-
ky  obracejí  nejen  úředníci,  ale  i  široká  veřejnost, 
a jejich dotazy mají opravdu značný záběr. Nejčastě-
ji se týkají administrativních a provozních záležitostí 
organizace jednotlivých vzdělávacích akcí, např. kde 
se kurz koná, kdy začíná a končí, kdy bude přestávka 
na oběd. Na většinu podobných otázek úředníci na-
jdou odpověď i na svém sdělení o zařazení do kurzu, 
které  zasíláme  na  úřad  prostřednictvím  datových 
schránek. Do kategorie provozních dotazů počítáme 
také otázky na postupy při  omlouvání úředníků  ze 
vzdělávání, jakou vyplnit přihlášku a jak, na způsob 
platby, kdy bude vypsán další termín, zda bude ještě 
v tomto roce vypsán kurz a další. Úředníci i veřej-
nost  se často  také zajímají o obsah kurzu a odbor-
nost lektora. Odpovědi na většinu těchto otázek jsou 
k dispozici i na našich webových stránkách.
Mezi  velice  časté  dotazy  však  patří:  Jakou  ZOZ 
mám  dělat?  Musím  vykonat  zkoušku  ZOZ,  když 
na  úřadě  dělám  práci….  Bohužel  na  tyto  otázky 
Vám  zaměstnanci  Oddělení  administrace  (OAD) 
odpovědět nemohou. O  tom,  zda má úředník ÚSC 
povinnost  vykonat  zkoušku  k  ověření  zvláštní  od-
borné způsobilosti, a jakou, nerozhoduje Institut pro 
veřejnou správu Praha.  Rozhodnutí je na vedoucím 
úřadu příslušného územního samosprávného celku, 
který je zodpovědný za to, že jeho úřad zajišťuje jed-
notlivé  správní  činnosti  prostřednictvím  úředníků, 
kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Musí 
tedy posoudit, zda v rámci pracovní náplně úředník 
vykonává správní činnost či více správních činností, 
které  jsou  stanovené  ve  vyhlášce  č.  512/2002  Sb., 
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných  celků,  ve  znění  pozdějších  předpi-
sů. Zde jsou mimo jiné uvedeny náplně jednotlivých 
správních  činností,  pro  jejichž  výkon  je  nezbytné 

PTÁTE SE Úspěšné dokončení realizace 
projektu v oblasti eGovernmentu
V prosinci  2015  byl  ukončen  projekt  „Vzdělávání 
v  oblasti  základních  registrů  a  dalších  kmenových 
projektů  eGovernmentu“.  Institut  jako  dodavatel 
vzdělávacích  aktivit  realizoval  v  rámci  projektu 
v období červenec 2014 až listopad 2015 celkem 61 
prezenčních a 272 eLearningových termínů školení. 
V obou formách studia pak bylo celkem proškoleno 
téměř  6  000  osob  (1  710 prezenčně,  4  176  eLear-
ningově). 
Cílovou skupinu projektu tvořila celá veřejná sprá-
va.  Školení  byla  účastníkům  z  řad  cílové  skupiny 
poskytována zdarma. 
Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím vzdě-
lávání úředníků posílit efektivitu výkonu veřejných 
služeb, projekt také podpořil šíření odborných infor-
mací z oblasti eGovernmentu. 
Od  počátku  realizace  vzdělávání  bylo  pro  zájem-

ce  připraveno  celkem  9  vzdělávacích  modulů 
v obou formách studia. V červenci 2015 pak došlo 
ke  schválení  podstatné  změny projektu,  která  zna-
menala  prodloužení  doby  trvání  realizace  projektu 
a  také  rozšíření  o dva nové moduly – Kybernetic-
ká bezpečnost a Doručování datovými schránkami. 
Oba nové moduly byly vytvořeny na základě potřeb 
cílové skupiny.
Kurz kybernetické bezpečnosti se od ostatních mo-
dulů lišil ve dvou ohledech. V prvé řadě šlo o jedi-
ný kurz, který byl nabízen pouze v prezenční formě 
studia. Zároveň  šlo  o  jediný  kurz  rozložený  do  tří 
dnů s celkovou časovou dotací 24 výukových hodin. 
Všechny ostatní kurzy byly realizovány jako jedno-
denní v dotaci 8 výukových hodin. 
Celkový počet proškolených osob v obou  formách 
studia:

* Moduly realizovány až od srpna 2015pokračování na str. 4.

Kurz Počet absolventů
Datové schránky 1 287
Použití základních registrů 1 282
Zabezpečení přístupu k datům 905
CzechPOINT@office 757
AIS a ISVS 449
Open data 290
Programové období 2014-2020 276
Služby soukromoprávního sektoru 201
Doručování datovými schránkami* 174
Zabezpečení připojení AIS 157
Kybernetická bezpečnost* 108
Celkový počet absolventů 5 886
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prokázat ZOZ, a na základě srovnání náplně práce 
úředníka a náplně dle výše zmíněného prováděcího 
předpisu  rozhodne vedoucí úřadu, zda a pro  jakou 
správní činnost má úředník vykonat ověření zvláštní 
odborné způsobilosti zkouškou. 

Informační centrum Institutu je úředníkům k dispo-
zici od pondělí do čtvrtka od 8:30 hod. do 15.30 hod. 
a v pátek 8:30 – 13.30 na telefonních číslech Oddě-
lení administrace (OAD). Písemné dotazy lze zasílat 
e-mailem na info@institutpraha.cz.

pokračování ze str.3. NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o novém VVN – Vstupní 
vzdělávání následné
Institut pro veřejnou správu Praha zajišťuje od roku 
2010 školení i pro zaměstnance vykonávající státní 
správu  ve  správních  úřadech  v  souladu  s  Usnese-
ním  vlády ČR  č.  1542  ze  dne  30.  listopadu  2005. 
Toto Usnesení  bylo  aktualizováno Usnesením vlá-
dy ČR č. 865 ze dne 26.  října 2015 o Rámcových 
pravidlech  vzdělávání  zaměstnanců  ve  správních 
úřadech.
Na  základě  aktualizace  Usnesení  byla  provede-
na  rozsáhlá  změna  obsahu  eLearningového  kurzu 
„Vstupní  vzdělávání  následné“,  které  je  definová-
no  článkem  15  přílohy  Usnesení  č.  865. Všechny 
moduly byly přepracovány tak, aby odpovídaly no-
vým požadavkům. Kurz  je  složen  ze  čtyř modulů: 
1)  organizace  a  činnost  veřejné  správy;  2)  práva, 

povinnosti a pravidla etiky zaměstnance; 3) právní 
předpisy obecně dopadající na činnost státní správy; 
4) právo Evropské unie.
Vstupní vzdělávání následné se ukončuje písemným 
testem,  který  je  realizován  elektronickou  formou 
přímo  v  eLearningovém  prostředí.  Závěrečný  test 
se skládá z 15 otázek se třemi variantami odpovědí 
a vždy je správně pouze jedna odpověď.  Pro úspěš-
né  absolvování  testu  je  nutné  odpovědět  správně 
alespoň na 10 otázek. Po ukončení běhu kurzu jsou 
výsledky vyhodnoceny a  jsou vytištěna a odeslána 
osvědčením  těm,  kteří  u  závěrečného  testu  uspěli. 
Osvědčení jsou odesílána v papírové podobě na per-
sonální oddělení úřadů.

VZPOMÍNÁME
Chtěli bychom  tímto zavzpomínat na dvě mimořádné 
osobnosti – naše dlouholeté lektory, kteří nás na počátku 
tohoto roku bohužel navždy opustili. Velice jsme si jich 
vážili a bylo nám vždy nesmírnou ctí a potěšením s nimi 
spolupracovat.

JUDr. Ladislav Kužvart
V lednu zemřel JUDr. Ladislav Kužvart, dlouholetý za-
městnanec ministerstva vnitra. Svou schopnost zpraco-
vávat koncepční materiály měl možnost plně rozvinout 
po listopadu 1989. Významnou měrou se podílel na zro-
du  zákona  o  obcích  a  na  právním  ukotvení  reformy 
veřejné  správy. Po ukončení profesní kariéry  se  spolu 
s manželkou odstěhoval  do milovaných  jižních Čech, 
odkud pocházel. Mohl se více věnovat lektorské a exa-
minátorské činnosti, na kterou mu dříve zbývalo málo 
času. Své bohaté zkušenosti z oblasti veřejné správy pře-
dával nejen účastníkům kurzů realizovaných Institutem 
pro veřejnou (místní) správu Praha, ale také jako samo-
statný lektor v Jihočeském kraji  (k velké spokojenosti 
tamních radnic). Ti, kteří ho znali blíž, o něm mluví jako 
o milém člověku, trpělivém odborném poradci a prima 
kamarádovi, který krásně zpíval a hrál na kytaru. 

PhDr. Jiří Pondělíček
V únoru nás opustil PhDr. Jiří Pondělíček, lektor, kon-
zultant, moderátor, autor knih a dalších odborných textů. 
Specializoval  se  především  na  komunikační  techniky, 
mediální komunikaci, manažerské dovednosti a obřad-
nictví.  Vážíme  si  toho,  že  jsme  mohli  spolupracovat 
s tak vzácným člověkem, který s noblesou a úsměvem 
předával svoje bohaté zkušenosti, znalosti a dovednosti. 
Byl to člověk, na kterého jsme se mohli za všech okol-
ností spolehnout.  Byl hrdý na to, že splnil i svůj poslední 
slib: v období boje s  těžkou nemocí dokázal dokončit 
skripta „Úřední korespondence“.  

Jak  jsme  informovali v minulém čísle newsletteru, 
k vydání se připravovaly dva nové tituly. Tyto publi-
kace jsou nyní již v prodeji.
Publikace  „Jazyková zákoutí. Cesty ke kvalit-
nímu písemnému a mluvenému projevu“  au-
tora  PaedDr.  Mgr.  Libora  Nekvindy  se  zaměřuje 
na  osvětlení  správného  používání  českého  jazyka 
v písemné a mluvené formě. Text je řazen dle jed-
notlivých  slovních  druhů  a  zaměřuje  se  i  na  další 
gramatické  aspekty  českého  jazyka,  ve  kterých  se 
často  chybuje  (velká  písmena,  psaní  titulů,  inter-
punkce a další).
Prodejní cena publikace je 199 Kč.

Dalším  vydaným  titulem  je  publikace  nedávno 
zesnulého  PhDr.  Jiřího  Pondělíčka  „Úřední kore-
spondence (Metodika, vzory a příklady pro ve-
řejnou správu).  Poukazuje  na  důležitost  kvalitní 
písemné  komunikace  ve  veřejné  správě  i  v  dnešní 
zrychlené elektronické době. 
První část se zaměřuje na základní pravidla úředních 
písemností, normy (s využitím aktualizované normy 
ČSN 01 6910),  obecná  pravidla  úpravy  dopisů, 
vnější  podobu  dokumentů  a  další  aspekty  správné 
úřední korespondence. Druhá část publikace nabízí 
vzory dopisů pro nejrůznější situace v koresponden-
ci ve veřejné správě.
Prodejní cena publikace je rovněž 199 Kč.   

V případě zájmu o tyto publikace kontaktujte 
prosím Evu Ziglerovou:
e-mail: e.zig@institutpraha.cz
telefon: 974 863 534 nebo 736 610 248
Skripta  lze  zakoupit  také  ve Vzdělávacím  středis-
ku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově 
u Lenky Šobíškové.

Úplnou  nabídku  publikací  vydaných  Institutem 
naleznete  na webových  stránkách  na  adrese www.
institutpraha.cz/sluzby/prodej-skript.

V  dohledné  době  vyjdou  další  nové  publikace  – 
„Územní samospráva přehledně a v příkladech“ 
autorů JUDr. Jana Horníka, Ph.D. a Mgr. Petra Kuše 
a „Správní řád“ od Mgr.  Ivana Tobka.  Informace 
o jejich dostupnosti bude uveřejněna v sekci Aktua-
lity na webových stránkách Institutu www.institut-
praha.cz.

Nová skripta

ÚŘEDNÍ 
KORESPONDENCE

(Metodika, vzory a příklady  
pro veřejnou správu)

PhDr. Jiří Pondělíček

skripta

Nakladatel: Institut pro veřejnou správu Praha.  
První vydání. Náklad 300 výtisků.

PhDr. Jiří Pondělíček
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Praha 2015
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ISBN: 978-80-86976-31-0
Doporučená cena publikace včetně DPH XX Kč.
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Nabídka kurzů průběžného vzdělávání do konce 1. pololetí
datum název místo konání

4.4. Služební hodnocení podle zákona o státní službě Praha

4. - 6.4. Úvod do práce s programem PEvA Benešov

5.4. Komunikace v personální praxi Praha

5.4. Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem Praha

5.4. Specifika komunikace s nevidomým a slabozrakým člověkem Brno - KVOP

6.4. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě Praha

6. -  8.4. Kurz pro operátory programu PEvA Benešov

7.4. Požární ochrana staveb Praha

7.4. Zvládání konfliktů a jejich prevence - úvod do problematiky Praha

7.4. Orientace v problematice islámu pro úředníky Praha

7.4. Veřejné zakázky aktuálně Magistrát města Mostu

11.4. Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků - obecná část Benešov

12.4. Správní řízení v praxi - Doručování Praha

12.4. Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní čin-
nosti ve školství)

Praha

12.4. Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace Praha

13.4. Procvičování ke zkoušce z obecné části ZOZ - Správní řád Praha

13.4. Procvičování ke zkoušce z obecné části ZOZ - Veřejná správa  Praha

14.4. Stavební zákon – základní povolovací procesy  Praha

14.4. Autorizovaná konverze dokumentů na úřadě Praha

14.4. Novela zákona o přestupcích Praha

15.4. Aplikace správního řádu v památkové péči Brno - KVOP

15.4. Úřední deska od A do Z Praha

15.4. Veřejná správa - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti BEA centrum Olomouc

18.4. Zvláštní řízení soudní a použití občanského soudního řádu v působnosti orgánů OSPOD a soudů - zkušenosti 
z praxe

Praha

18.4. Správní činnosti aktuálně - správa živnostenského podnikání Praha

19.4. Problematika jména a příjmení v matriční praxi Praha

19.4. Správní činnosti aktuálně - školství Praha

19.4. Správní řízení v praxi - Řádné procesní postupy Magistrát města Mostu

20.4. Jak správně psát obecní kroniku? Praha

20.4. Správní činnosti aktuálně - ochrana zemědělského půdního fondu Praha

21.4. Role ředitele školy / školského zařízení Praha

21.4. Veřejné zakázky aktuálně Praha

21.4. eGovernment v kostce BEA centrum Olomouc

25.4. Správní řád pro personalisty služebních úřadů - aktuální aplikační problémy Praha

26.4. Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě Praha

26.4. Územní plánování  Praha

28.4. Agresivní klient Praha

28.4. Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody Praha

28.4. Novela zákona o přestupcích Brno - KVOP

28.4. Abeceda daní II. Praha

29.4. Novinky v zákoníku práce  Praha

29.4. Správní řád - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti BEA centrum Olomouc

2. - 4.5. Úvod do práce s programem PEvA Benešov

3.5. Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků Praha

4. - 6.5. Kurz pro operátory programu PEvA Benešov

5.5. Spisová služba Praha

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-854
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http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-789
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-271
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-824
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-797
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-151
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-209
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-520
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-560
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-660
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-161
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-307
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-88
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-88
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-715
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-633
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-632
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-775
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-472
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-806
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-708
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-825
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-815
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-771
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-771
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-840
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-826
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-821
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-858
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-793
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-841
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-678
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-660
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-842
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-760
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-392
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-466
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-828
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-799
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-806
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-830
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-814
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-816
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-149
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-463
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-151
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-737
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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

Newsletter Institutu pro veřejnou 
správu Praha – ISSN 1804-5820
Redakční rada Newsletteru Institutu: Ing. Zdeň-
ka Šilhová, Mgr. Lukáš Jirsa, Mgr. Václav Melichar, 
PhDr. Pavel Dittrich, CSc.
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Jirsa, tel.: 224 228 719, 
mobil: 736 610 244, e-mail: l.jir@institutpraha.cz
Vydavatel:  Institut  pro  veřejnou  správu  Praha, 
Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

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

10.5. Orientace v problematice islámu pro úředníky BEA centrum Olomouc

10.5. Základní registry veřejné správy Praha

12.5. Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak) Praha

12.5. Mezikulturní komunikace Praha

13.5. Autorizovaná konverze dokumentů na úřadě Brno - Vysoká škola 
realitní

13.5. Veřejná správa - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti BEA centrum Olomouc

17.5. Pravidla tvorby vnitřních předpisů v organizaci Praha

17.5. Vytváříme efektní 3D prezentace v Prezi Benešov

18.5. Elektronické ověřovací prvky Praha

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

Praha

19.5. Správní činnosti aktuálně – vodní hospodářství  Praha

19.5. Veřejné zakázky aktuálně Brno - Vysoká škola 
realitní

24.5. PV Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu  Praha

24.5. Zákon o obcích v kostce Praha

24.5. Zásady správné korespondence Praha

25.5. Komunikační dovednosti pro úředníky Benešov

25.5. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě Praha

25.5. Procvičování ke zkoušce z obecné části ZOZ - Správní řád Praha

25.5. Procvičování ke zkoušce z obecné části ZOZ - Veřejná správa  Praha

26.5. Manipulace a my. Praha

27.5. Správní řád - procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti BEA centrum Olomouc

30. - 31.5. Speciální stavební úřad a silniční správní úřad ve správní praxi Benešov

31.5. Základy etikety pro úředníky Praha

2.6. Jak správně nakládat s obecním majetkem? Praha

7.6. Ochrana zemědělského půdního fondu Praha

8. - 9.6. Požární bezpečnost staveb – rodinné domy a rodinné rekreační objekty Benešov

9.6. Dovednosti asistentek a sekretářek ve veřejné správě v kostce Praha

9.6. Správní řízení v praxi - Opravné prostředky Praha

13.6. Interní audit jasně a přehledně – vyvarujte se rizik a ztrát Praha

14.6. Konkurs na ředitele školy / školského zařízení Praha

15. - 16.6. Evropa a střet civilizací (z pohledu veřejné správy) Benešov

15. - 16.6. Možnosti využití asertivity v praxi Benešov

15.6. Zákon o úřednících a zákoník práce v personální práci úředníků územních samosprávných celků Praha

16.6. Kurz první pomoci a novinky v této oblasti Praha

16.6. eGovernment v kostce Praha

21.6. Hospodaření školských příspěvkových organizací Praha

22. - 23.6. Tabulky snadno, rychle a efektivně v MS EXCEL Benešov

22.6. EXCEL pro začátečníky Benešov

23.6. Praktické využití programu EXCEL pro úředníky Benešov
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