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Formuláře 

Všechny naše aktuální formuláře a postup při jejich 

vyplňování najdete na webových stránkách Institutu: 

http://www.institutpraha.cz/ 

• Záložka „Vzdělávání“ 

• „Přihlášky a omluvy“ 

http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/prihlaska 

 

Formuláře lze po stažení do počítače elektronicky vyplnit,  

podepsat i odeslat. 

27.11.2013 
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Náležitosti přihlášek 

Přihlášky ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti 
 

• Přihláška k přípravě a ověření ZOZ musí být vyplněna pro každého úředníka/úřednici 

samostatně (pozor – nevyplňovat přihlášku na kurz, ale na ZOZ) 

• Důležité je přiložit všechny požadované přílohy, které jsou uvedeny v závěru 

vyplňovaného formuláře (kopie osvědčení) 

 

Přihlášky k průběžnému vzdělávání 

• Pro přihlášení pěti a více účastníků na jeden kurz můžete použít tabulku se 

seznamem účastníků, kterou přiložíte k přihlášce. Přihlášku vyplňte standardním 

způsobem a v oddíle Přihlašovaný účastník/účastnice do kolonky Příjmení napište 

"viz. příloha"  

 

27.11.2013 



5 

Odeslání přihlášek a omluv 

 

Řádně vyplněné a podepsané formuláře zasílejte  

• v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem 

prostřednictvím datové schránky: 6awdjrd  

• nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: 

podatelna@institutpraha.cz 

• nebo v listinné podobě s razítkem a podepsané vedoucím úřadu na 

adresu Institutu: 

    Institut pro veřejnou správu Praha 

Dlážděná 6 

110 00 - Praha 1  

27.11.2013 
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Sdělení o zařazení do kurzu 

Na základě Vašich přihlášek v OAD úředníka zařadíme do 

příslušného kurzu a vypracujeme sdělení o zařazení, které Vám 

zasíláme prostřednictvím datových schránek.  

Ve sdělení jsou informace o příslušné vzdělávací akci – místo a čas 

konání. Prosíme Vás o jejich předání přihlášenému úředníkovi, 

případně o jeho informování. Zároveň se sdělením Vám zasíláme i 

zálohovou fakturu. 
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Omluvy 

• Omluvy a žádosti o změny termínů  je potřeba doručit stejným 

způsobem jako přihlášky. 

 

• Pokud jako důvod omluvy úředníka uvedete Zákoník práce, není 

nutné již do poznámky uvádět další zdůvodnění nepřítomnosti jako 

je pracovní neschopnost, dovolená úředníka, neboť toto vše Zákoník 

práce pokrývá (pracovní zaneprázdnění není důvodem k omluvě).  
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Manipulační poplatky 

    Pravidla pro uplatňování manipulačních poplatků 

jsou uvedena na webových stránkách Institutu: 

 

Zruší-li nebo omluví-li zaměstnavatel účast přihlášeného účastníka na 

vzdělávací akci 1 a více pracovních dní před jejím zahájením, má 

poskytovatel nárok na úhradu částky ve výši 10% z ceny vzdělávací akce, 

pokud se tak stane až v den konání či později nebo vůbec, má poskytovatel 

nárok na úhradu částky ve výši 100%. 

 

Při zrušení vzdělávací akce Institutem bude uhrazená částka vrácena 

zaměstnavateli v plné výši. 

 

27.11.2013 
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Dotazy a připomínky 

V případě dotazů a připomínek se obracejte na: 

 

• ZOZ:  

     Zina Holubová: z.hol@institutpraha.cz, tel.:974 863 520  

 

• Ostatní vzdělávací akce:  

     Mgr. Pavlína Nováková:p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505 

27.11.2013 

mailto:z.hol@institutpraha.cz
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Děkuji za pozornost a těším se na naši vzájemnou spolupráci 

Mgr. Pavlína Nováková 

vedoucí oddělení administrativy 

27.11.2013 


