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Přihlašování 

Přihlášky na www.institutpraha.cz/vzdelavani/prihlaska 

• Přihláška k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou  

• Přihláška k účasti na eLearningu - příprava ZOZ 

• Přihláška na kurz 

 Používání nových vzorů (beze smluv o zajištění vzdělávací 

akce) 

 Vyplnění všech údajů – počítání lhůt, duplicity osob (datum 

a místo narození) 

 Využití pole Poznámka (nadstandardní požadavky a jiná 

sdělení poskytovateli) 
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Zařazování na vzdělávací akce 
 

ZOZ včetně přípravy – cca 1 měsíc do zahájení 

Samostatná zkouška – cca 5 měsíců na zajištění přípravy 

u jiné instituce 

Možnost volby termínu 

• Splnění zákonných lhůt 

• Četnost ZOZ v roce (SR 6x, FIN, DANE 5x, LHM, ZEM,..2x, 

§ 37) 

• Zrušení termínů přípravy jinou institucí 

• Několikanásobné omluvy  
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Omluvy ze vzdělávacích akcí 
 

Kurzy vs. příprava na ZOZ a zkoušky 

Počet omluv a storen 777  (1. pol. 2011) 

Povinnost zaměstnavatele neprodleně omluvit neúčast 

úředníka (tolerance 15 dní) 

Omluvy písemně – omluvný list 

• Pole Správní činnost a termín konání 

Informovanost úředníka o náhradním termínu – ztráta 

jednoho opravného termínu 
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Opakované zkoušky a storna 

 

Počet přihlášek      776 

Storno a omluvy        777 

Počet termínů zkoušek pro 1 úředníka      63  (46,7 %) 

 

 

 

(údaje za 1. pol. 2011) 

3.10.2011 



7 

Náklady na opakovanou zkoušku 

příjem přihlášky, zadání do databáze, přidělení termínu, 

vygenerování sdělení, odeslání 

zajištění zkušebních komisařů,  jmenovací dekret 

příprava zkouškové místnosti  - zkušební otázky, zákony, testy a 

testové karty 

příprava dokumentace – protokol o zkoušce, zápis o průběhu 

zkoušky 

ukončení – uklizení zkouškové místnosti, podepsání protokolů 

komisaři 

následná administrace –výkazy účastníků, zápis výsledku, ukončení 

kurzu v databázi 
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Náklady na nerealizovanou opakovanou zkoušku 

Zkoušková místnost 6 x 300 Kč 1800 Kč 

Odměna komisařům 3 x 435 Kč 1305 Kč 

Administrativní práce 2 x 245 Kč 490 Kč 

CELKEM 3595 Kč 

Cena opakované zkoušky 2500 Kč 

Rozdíl při 1 nevyužitém termínu - 1095 Kč 
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Osvědčení o absolvování vzdělávací akce 
 

Osvědčení za absolvování celého rozsahu vzdělávací 

akce 

Předčasný odchod – na žádost úřadu vystaví Institut 

potvrzení o počtu absolvovaných hodin 

Informovat vedoucího OPE ve VSB, v Praze organizační 

pracovnici/pedagogického specialistu 
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Děkuji za pochopení a za spolupráci 

 
Tel. 974 863 511 

podatelna@institutpraha.cz 

DS 6awdjrd 

 

 

 


