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Dear readers,

I submit the Institute for Public Administration Prague’s Annual 

Report for 2017 to you. 

I would like to begin by thanking all of our partners, both 

representatives of public administration authorities, officials and 

employees, and also teachers, examiners and participants in trai-

ning events for their support and willingness to work with us. We 

appreciate this co-operation. It helps us to plan all the tasks which 

the Institute has. It gives us extra motivation in our work.  

We are well aware of the importance of training in all profe-

ssions, including those involved in performing public administration 

and local and regional government. 

In 2017, the Institute fulfilled all the tasks that were assigned 

by charter to do without exception. Besides the standard high 

quality implementation of special professional competence exa-

minations (for all administration activities undertaken by territorial 

self-governing units) and preparations for these, we expanded 

our portfolio of training activities to include up-to-date fields with 

regard to public administration performance. The Institute now 

secures special professional competence examinations in line with 

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládám Vám výroční zprávu Institutu pro veřejnou správu 

Praha za rok 2017. 

Úvodem mi dovolte poděkovat všem našim partnerům, a to jak 

představitelům úřadů veřejné správy, úředníkům, zaměstnancům, 

tak i lektorům, zkušebním komisařům a účastníkům vzdělávacích 

akcí za jejich přízeň a ochotu ke spolupráci. Vážíme si této spolu-

práce. Pomáhá nám naplňovat všechny úkoly, které Institut má. Je 

významným motivujícím činitelem naší práce.  

Plně si uvědomujeme význam vzdělávání ve všech profesích, 

včetně těch, které se podílejí na výkonu státní správy a územní 

samosprávy. 

Institut v roce 2017 všechny úkoly, které mu byly svěřeny zřizo-

vací listinou, bezezbytku splnil. Vedle standardně vysoké úrovně 

realizace zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (pro všechny 

správní činnosti vykonávané úřady územních samosprávných 

celků) a příprav na ně rozšiřoval portfolio vzdělávacích aktivit 

o aktuální oblasti týkající se výkonu veřejné správy. Nově Institut 

začal na základě pověření Ministerstvem vnitra zajišťovat zkoušku 

odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpo-

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE INSTITUTU
OPENING STATEMENT BY THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE
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Act no. 250/2016 Coll. on Liability for Offences and Proceedings 

Thereof, including preparations for the exam.

Public administration training needs change continously, with 

new initiatives and new requirements coming in. The Institute has 

been and will continue to be able to respond to such needs appro-

priately and flexibly. We see it as a challenge and an opportunity 

to improve further the Institute, fulfilling its mission. These changes 

are not just in training content, but also changes in training methods 

and forms. 

We welcome the ever growing interest in different areas of 

training. The high quality of services provided by our training cen-

tre in Benešov is evidenced by the increasing demand for renting 

the premises for seminars and conferences by other entities. This 

growth, however, also represents the great commitment the Institute 

has to its partners and customers in building up a pro-client focused 

modern training institution. The subsequent chapters of this Annual 

Report give you the opportunity to find out about the Institute’s 

different fields of activity in 2017.

Dear ladies and gentlemen, I wish you much success in your 

personal and professional life, and my colleagues and I look for-

ward to co-operating with you further in future.

 doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

 director of the Institute for Public Administration Prague

vědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně přípravy na tuto 

zkoušku.

Vzdělávací potřeby veřejné správy se průběžně mění, přichá-

zí nové podněty, nové požadavky. Na tyto potřeby Institut byl 

a i nadále bude schopen adekvátně a pružně reagovat. Vnímáme 

je jako výzvu a příležitost k dalšímu zlepšení a naplnění poslání 

Institutu. Přitom nejde pouze o obsahovou stránku vzdělávacích 

akcí, ale i o změny v metodách a formách vzdělávání. 

Těší nás stále vzrůstající zájem o jednotlivé oblasti vzdělávání. 

O kvalitním poskytování služeb v našem vzdělávacím středisku 

v Benešově svědčí rostoucí poptávka po pronájmu jeho prostor 

ke konání seminářů a konferencí jiným subjektům. Tento nárůst 

však představuje také velký závazek, který Institut má ke svým 

partnerům a zákazníkům při budování proklientsky orientované 

moderní vzdělávací instituce. V následujících kapitolách výroční 

zprávy máte možnost se seznámit s jednotlivými oblastmi činnosti 

Institutu v roce 2017.

Vážené dámy, vážení pánové, přeji Vám hodně úspěchů 

v osobním i pracovním životě a těším se, spolu s mými kolegy, 

na další spolupráci s Vámi.

 doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

 ředitel Institutu pro veřejnou správu Praha
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The Institute for Public Administration Prague, a state allowance 

organization established by the  Ministry of the Interior (further 

refered as “the Institute”) performs all the functions arising from its 

charter.  The Institute’s principal activity, however, is securing the 

training of authority managers, senior officials and officials in pub-

lic administration, the employees of administrative authorities, and 

to secure management training for members of the security corps.

The Institute has also been assigned the job of validating the 

special professional competence through examination of territorial 

self-governing unit officials for all administrative activities performed 

by these territorial self-governing units authorities. Since 2017, the 

Institute has also secured the performance of professional compe-

tence examinations in line with Act no. 250/2016 Coll. on Liability 

for Offences and Proceedings Thereof. In our activities, we closely 

co-operate with the Ministry of  Interior, other ministries and central 

administrative bodies. 

Besides verifying professional competence through examina-

tion and examination preparations, the Institute provides a wide 

range of continuous and specialist training activities for public 

administration officials and employees. The content of such training 

is focused on improving knowledge and skills in performing admin-

istrative tasks and public service, the application of legislative 

changes in practice, and improving management competencies 

and soft skills. Our portfolio of training activities reflects the current 

training needs of our target group.  

Multiple-day training in preparation for examinations, examina-

tions and management training take place in the Institute’s modern-

ly equipped Training Centre in Benešov used both for the training 

itself and a wide range of accompanying services – accommo-

dation, catering and leisure activities. Single-day training mainly 

takes place in Prague, and also in Most and Ústí nad Labem. 

We also continue to have success with tailor-made courses, which 

the Institute arranges in direct line with the customer’s needs and 

requirements.

To ensure easy access to all the necessary information, the 

Institute takes care to organise information campaigns on its activi-

ties and offered services. The Institute publishes regularly articles 

on activities and new fields of activities in the Veřejná správa 

(Public Administration) magazine. The modern design of our 

website allows users to find the information they need intuitively. A 

traditional component of the Institute’s portfolio is publication activi-

ties, which in 2017 involved the publication of ten titles. 

In 2017, the Institute organised two regular specialist confer-

ences with international participation. In June, the very popular 

Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organi-

zace zřízená Ministerstvem vnitra (dále jen „Institut“), plní všechny 

úkoly, které mu vyplývají ze zřizovací listiny.  Hlavní činností Institutu 

je však zajištění vzdělávání vedoucích úřadů, vedoucích úředníků 

a úředníků veřejné správy, zaměstnanců správních úřadů a mana-

žerské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů.

K činnostem svěřeným Institutu patří ověřování zvláštní odborné 

způsobilosti zkouškou úředníků územních samosprávných celků, 

a to ve všech správních činnostech vykonávaných úřady územních 

samosprávných celků. Od roku 2017 Institut také zajišťuje výkon 

zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Při činnosti úzce spo-

lupracuje s Ministerstvem vnitra, dalšími ministerstvy a ústředními 

správními orgány. 

Vedle ověřování odborných způsobilostí zkouškou a přípravy 

na zkoušky Institut nabízí celou řadu vzdělávacích aktivit průběž-

ného a specializačního vzdělávání pro úředníky a zaměstnance 

veřejné správy. Hlavním obsahovým zaměřením je zvyšování 

znalostí a dovedností pro výkon správních činností a oborů státní 

služby, aplikace legislativních změn v praxi, rozvoj manažerských 

kompetencí a měkkých dovedností. Nabídka vzdělávacích aktivit 

reflektuje aktuální vzdělávací potřeby cílové skupiny.  

Vícedenní vzdělávání v oblasti příprav ke zkouškám, výkonu 

zkoušek a manažerské vzdělávání je uskutečňováno v moderně 

vybaveném Vzdělávacím středisku Institutu v Benešově, které 

zajišťuje jak vlastní vzdělávání, tak celý komplex doprovodných 

služeb – ubytování, stravování a volnočasové aktivity. Jednodenní 

školení jsou uskutečňována převážně v Praze, ale i Mostě a Ústí 

nad Labem. Úspěšně také pokračuje realizace kurzů na objed-

návku, které Institut připravuje přímo podle potřeb a požadavků 

zákazníka.

Pro komfortní dostupnost ke všem potřebným informacím věnu-

je Institut značnou pozornost informačním kampaním o jeho čin-

nosti, nabízeným službám a aktivitám.  Institut pravidelně publikuje 

články o aktivitách a novinkách v jeho činnosti v časopise Veřejná 

správa.  Moderně pojaté webové stránky umožnují uživatelům intu-

itivně nalézt žádané informace. Tradiční součástí portfolia Institutu 

je i publikační činnost, kterou v roce 2017 představovalo vydání 

deseti titulů skript. 

V roce 2017 uspořádal Institut již tradičně dvě vědecké konfe-

rence s mezinárodní účastí. V červnu proběhla velmi žádaná kon-

ference k otázkám sociální práce s názvem „Quo Vadis, sociální 

práce v ČR?“ A počátkem listopadu konference k problematice 

bezpečnosti s názvem „Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí ČR?“.  

ČINNOST INSTITUTU
INSTITUTE ACTIVITIES
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conference on social work issues entitled “Quo Vadis, Social 

Work in the Czech Republic?” took place. This was followed in 

early November by a conference on security issues entitled “Quo 

Vadis, Security of Czech Towns and Villages?”. 

International co-operation is an integral part of the Institute’s 

work, in which we closely co-operate with international organi-

sations and institutions involved in public sector training within 

European Union member states. Besides these activities, the 

Institute is involved in arranging international visits in order to 

exchange experience and practical knowledge in public admin-

istration training. Within the Czech Republic, the Institute focuses 

on close co-operation with Sdružení tajemníků měst a obcí ČR 

(The Association of Czech Municipal Council Secretaries), the 

Association of Adult Education Institutes in the Czech Republic, and 

regional government authorities. We also co-operate very closely 

with academia, specifically the College of Entrepreneurship and 

Law and the Czech University of Life Sciences. 

The Institute endeavours to provide modern, effective and 

comprehensive training for public administration. This does not just 

involve securing a high professional level, but rather an overall 

high standard of approach to our customers, partners and those 

working with us. 

Nedílnou součástí práce Institutu je i mezinárodní spolupráce, 

kde úzce kooperuje s mezinárodními organizacemi a institucemi 

zabývajícími se vzděláváním ve veřejném sektoru v členských 

zemích Evropské unie. Vedle těchto aktivit se Institut podílí na zajiš-

tění zahraničních návštěv směřujících k výměně zkušeností a předá-

vání praktických poznatků na úseku vzdělávání ve veřejné správě.  

V rámci České republiky je zájmem Institutu úzká spolupráce 

zejména se Sdružením tajemníků měst a obcí ČR, Asociací institucí 

vzdělávání dospělých a úřady územních samosprávných celků. 

Velmi úzká spolupráce probíhá také s akademickým prostředím, 

a to Vysokou školou podnikání a práva a Českou zemědělskou 

univerzitou. 

Snahou Institutu je poskytovat moderní, efektivní a komplexní 

vzdělávání pro veřejnou správu. Nejde pouze o vysokou odbor-

nou úroveň, ale o celkový vysoký standard přístupu k našim zákaz-

níkům, partnerům a spolupracovníkům. 

ČINNOST INSTITUTU
INSTITUTE ACTIVITIES
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In 2017, the Institute implemented training in compliance with 

its charter:

• for territorial self-governing units – all types for improving 

qualification in accordance with Act no. 312/2002 Coll. on 

the Officials of Territorial Self-Governing Units and amending 

certain laws, as amended (“Act no. 312/2002 Coll.”)

• for employees of administrative authorities in accordance 

with Czech Government Resolution of 26 October 2015 

no. 865 on Framework Rules for Training Employees within 

Administrative Authorities (“Government Resolution no. 865”)

• for state employees in service authorities in accordance 

with the Deputy Interior Minister’s Service Regulations for 

the Civil Service of 29 October 2015, which determines 

the Framework Rules for training state employees in service 

authorities (“the Service Regulations of 29 October 2015”)

• for workers of public administration contact points in accord-

ance with Act no. 300/2008 Coll. on Electronic Transactions 

and Authorised Conversion of Documents, as amended (“Act 

no. 300/2008 Coll.”)

• professional competence examinations for officials authorised 

to undertake administrative body acts in offence proceedings 

in accordance with Act no. 250/2016 Coll. on Liability for 

Offences and Proceedings Thereof.

• management training for members of the security corps 

• for others within public administration

Special professional competence in accordance with 

Act no. 312/2002 Coll. 

In 2017, territorial self-governing unit authorities registered a 

total of 2,818 officials for verification of special professional com-

petence. This represents a growth of 12 % compared to 2016. The 

Institute received most applications for the verification of special 

professional competence for the performance of administrative 

activities in the financial management of territorial self-governing 

units and its review, and for the performance of administration activ-

ities in social and legal child protection. Decree no. 173/2017 

Coll., which amends Decree no. 512/2002 Coll. on Special 

Professional Competence of the officers of territorial self-governing 

units, as amended, introduced a new SPC for administrative 

activities in performing public guardianship. By the end of the year, 

authorities had registered 289 people for the new SPC.

The Institute undertook 94 complete preparation courses, and 

began 7 courses to be completed in 2018. Preparations were 

V roce 2017 Institut realizoval vzdělávací akce v souladu se 

zřizovací listinou:

•  pro územní samosprávné celky - všechny druhy prohlubování 

kvalifikace dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-

ních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále také „zákon č. 312/2002 Sb.“)

•  pro zaměstnance správních úřadů dle Usnesení vlády České 

republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravi-

dlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (dále 

také Usnesení vlády č. 865“)

•  pro státní zaměstnance ve služebních úřadech dle Služebního 

předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 

29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělá-

vání státních zaměstnanců ve služebních úřadech (dále také 

„služební předpis z 29. října 2015“)

•  pro pracovníky kontaktních míst veřejné správy dle zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizova-

né konverzi dokumentů, v platném znění (dále také „zákon 

č. 300/2008 Sb.“)

•  zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných 

k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích 

podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestup-

ky a řízení o nich

•  manažerské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů 

•  pro ostatní zájemce z veřejné správy

Zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 

Sb.

V roce 2017 úřady územních samosprávných celků přihlásily 

k ověření zvláštní odborné způsobilosti celkem 2818 úřednic 

a úředníků. Oproti roku 2016 činí nárůst 12%. Nejvíce přihlášek 

přijal Institut k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon 

správních činností při finančním hospodaření územních samospráv-

ných celků a jeho přezkumu a pro výkon správních činností při 

sociálně - právní ochraně dětí. Vyhláškou č. 173/2017 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobi-

losti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, byla zavedena nová ZOZ pro správní činnost při výkonu 

veřejného opatrovnictví. Do konce roku úřady k nové ZOZ přihlá-

sily 289 osob.

Institut uskutečnil 94 úplných běhů příprav a zahájil 7 běhů 

s ukončením v roce 2018. Příprava neproběhla pro ZOZ CHLP, 

neboť nebyl přihlášen žádný úředník. 

VZDĚLÁVÁNÍ
TRAINING
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not undertaken for ZOZ CHLP (SPC Protection against Chemical 

Effects) because no official applied. 

A total of 3,623 students took part in preparations at the 

Benešov Training Centre. This is the sum total of officials with par-

ticipation counted for each week of preparation which the official 

took part in. 

1,332 students took part in the preparation’s general part, with 

a total of 2,291 students taking part in the special part. According 

to the ID of those registered, a total of 1,938 people took part in 

the preparations.

In 2017, 101 standard and 125 resit exams were taken. A 

total of 2,424 officials were tested for all dates, i.e. standard and 

resits. 1,799 were awarded the pass classification, and they were 

given certificates.

A total of 154 officials ordered electronic study material to 

prepare for the general part of the SPC exam. This electronic mate-

rial complements teaching for participants in face-to-face training. 

Training senior officials in accordance with Act no. 

312/2002 Coll.  

The obligation of senior officials to take part in training is for-

mally governed by Section 27 of Act no. 312/2002 Coll. on the 

Officials of Territorial Self-Governing Units and amending certain 

laws. The Institute undertook a total of 22 training activities for 187 

senior officials. An e-learning course was taken by 22 authority 

officials over 5 dates. Of the special parts, greatest interest was 

shown in modules focused on protecting the environment, the 

social and legal child protection, financial management and its 

review. 

Follow-up initial training in accordance with Czech 

Government Resolution of 26 October 2015 no. 865 

on Framework Rules for Training Employees within 

Administrative Authorities 

Follow-up initial training is an e-learning course designed for 

employees in administrative authorities. In 2016, there were 570 

applicants for a total of six courses (more than twice as many 

candidates as in 2016). The Institute for Public Administration will 

continue providing this course in 2018 to the same extent, i.e. 

always beginning on the first day of every odd-numbered month 

for a period of 6 weeks.

Příprav ve vzdělávacím středisku Benešov se zúčastnilo celkem 

3623 posluchačů. Jedná se o kumulovaný počet úředníků, účast 

je započítávána pro každý týden přípravy, kterého se úředník 

zúčastnil. 

Obecné části příprav se zúčastnilo 1332 posluchačů, zvlášt-

ních částí příprav celkem 2291 posluchačů. Podle ID přihlášených 

se na přípravách zúčastnilo celkem 1938 osob.

Za rok 2017 se uskutečnilo 101 řádných a 125 opakovaných 

zkoušek. Ve všech termínech, tedy řádných a opakovaných, bylo 

vyzkoušeno celkem 2424 úřednic a úředníků. 1799 z nich bylo 

hodnoceno klasifikačním stupněm „vyhověl“ a bylo jim vydáno 

osvědčení.

Elektronické studijní materiály k přípravě na obecnou část 

zkoušky ZOZ si objednalo celkem 154 úředníků. Elektronické 

materiály slouží jako doplněk k výuce pro účastníky prezenční 

formy přípravy. 

Vzdělávání vedoucích úředníků dle zákona 

č. 312/2002 Sb.

Povinnost vedoucích úředníků vzdělávat se formálně upravuje 

§ 27 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-

ných celků a o změně některých zákonů. Institut realizoval celkem 

22 vzdělávacích akcí pro 187 vedoucích úředníků. V 5 termínech 

byl vypsán eLearningový kurz pro 22 vedoucích úřadů. Ze zvlášt-

ních částí byl největší zájem o moduly zaměřené na ochranu 

přírody, sociálně právní ochranu dětí, finanční hospodaření a jeho 

přezkum.

Vstupní vzdělávání následné dle Usnesení vlády 

České republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 

o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců 

ve správních úřadech

Vstupní vzdělávání následné je eLearningový kurz, který je 

určen zaměstnancům ve správních úřadech. V roce 2017 bylo 

do celkem šesti kurzů přihlášeno 570 studujících (více než dvakrát 

více zájemců v porovnání s rokem 2016). V poskytování kurzu 

bude Institut pro veřejnou správu pokračovat i v roce 2018 ve stej-

ném rozsahu, tj. vždy od 1. dne každého lichého měsíce na dobu 

6 týdnů.

Průběžné vzdělávání pro ÚSC a státní správu

Kurzy průběžného vzdělávání byly určeny všem zájemcům 

z oblasti veřejné správy. Pro úředníky územních samosprávných 
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Continuous training for territorial self-governing units 

and public administration  

Continuous training courses were designed for all candidates 

within the public administration sphere. For officials of territorial self-

governing units, they were accredited in accordance with Act no. 

312/2002 Coll. as amended. Course administration and imple-

mentation also respected the requirements of Czech Government 

Resolution of 26 October 2015 no. 865 on Framework Rules for 

Training Employees within Administrative Authorities.

In total, the Institute implemented 322 face-to-face courses, 

completed by 5638 participants. Of these, 33 % were territorial 

self-governing unit officials, and 63 % were officials and employ-

ees of public administration authorities. Other participants came 

from outside the public administration sector.

Courses took place mainly in Prague, and also at the cus-

tomer’s premises and at partner authorities.

celků byly akreditovány v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 

v platném znění. Administrace a realizace kurzů také respektovala 

požadavky Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 

2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců 

ve správních úřadech.

Celkem Institut realizoval 322 prezenčních kurzů, které absol-

vovalo 5638 účastníků. Z toho 33 % bylo úředníků územních 

samosprávných celků a 63% úředníků a zaměstnanců úřadů státní 

správy. Ostatní účastníci pocházeli mimo sektor veřejné správy.

Kurzy probíhaly především v Praze, dále v místech u objedna-

tele a u partnerských úřadů.

Do nabídky byla průběžně zařazována nová témata reagující 

na aktuální legislativu, vzdělávací potřeby cílové skupiny a poptáv-

ku. Stávající kurzy byly dle potřeby aktualizovány a doplňovány.  

K nejžádanějším patřily v roce 2017 opět kurzy zaměřené 

na správní řád. U kurzů na objednávku byl zájem o kurz „První 

pomoc a novinky v této oblasti“, „Interní lektor ve veřejné správě“ 

a kurzy zaměřené na komunikační dovednosti.

VZDĚLÁVÁNÍ
TRAINING

2978

1893

401

174
186

6

Praha / Prague

Most

Olomouc

Praha / Prague

Na objednávku / Tailor-made

Benešov

Most

Ústí nad Labem

Olomouc

Počet účastníků kurzů dle místa konání / Participant numbers by venue



1212

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA

New topics responding to the latest legislation, the training 

needs of our target group and demand were regularly added to 

our portfolio. Current courses were updated and modified accord-

ing to need.  

Once again, courses focused on administrative procedure 

were amongst the most popular in 2017. In terms of tailor-made 

courses, there was interest in the courses “First Aid and News in 

the Field”, “Internal Teacher in Public Administration” and courses 

focused on communication skills.

Examinations in accordance with Act no. 250/2016 

Coll. 

One of the Institute’s new jobs is to organise the arrangement 

of professional competence examinations of officials authorised to 

undertake administrative body acts in offence proceedings.

Act no. 250/2016 Coll. on Liability for Offences and 

Proceedings Thereof defined requirements for authorised officials 

which obligated many officials undertaking work on offences 

within regional government and within the public administration to 

complete an appropriate examination by the end of 2022. The 

first examination took place in November 2017. Participants were 

also able to take part in a two-day preparatory course.  

The particular focus was given to the technical and personnel 

securing of professional competency examinations for officials 

authorised to undertake administrative body acts in offence 

proceedings. In co-operation with the Ministry of the Interior, the 

process of organisational assurance was prepared, a binding form 

was created for recording the course and outcome of examina-

tions, and examination rules were written. A body of experts who 

can be appointed to examination commissions was approved. 

MBA 

In September, a pilot “MBA security management studies” 

course was launched for members of the security corps. The 

three-semester study is divided into self-study through eLearning 

and face-to-face seminars which take place once a month in the 

Benešov Training Centre. The course has a total timing of 300 

hours of learning. 

Each semester includes four subjects, from which the student 

is examined through a written report. The study is completed by 

defence of a final thesis.   The objective of the defence is to allow 

the student to present his final work in oral form, clarifying process-

es, means and methods of processing, objectives and conclusions 

Zkoušky podle zákona č. 250/2016 Sb.

Novým úkolem Institutu je organizační zajišťování zkoušky 

odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění 

úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich definoval požadavky na oprávněnou úřední osobu, 

z kterých vyplynula pro mnoho úředníků vykonávajících přestupko-

vou agendu v územní samosprávě i státní správě povinnost složit 

do konce roku 2022 příslušnou zkoušku. První termín zkoušky 

proběhl v listopadu 2017. Účastníci mohli též využít dvoudenní 

přípravný kurz.  

Velká pozornost byla věnována technickému a personální-

mu zabezpečení zkoušek odborné způsobilosti úředních osob 

oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o pře-

stupcích. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl připraven proces 

organizačního zabezpečení, byly vytvořeny závazné formuláře 

pro zaznamenání průběhu a výsledku zkoušky a byl vypracován 

zkouškový řád.  Byl schválen sbor odborníků, kteří mohou být jme-

nováni do zkušebních komisí.

MBA

V září byl zahájen pilotní běh studijního programu 

„Bezpečnostně manažerská studia MBA“ pro příslušníky bez-

pečnostních sborů. Třísemestrální studium je rozděleno na samo-

studium formou eLearningu a prezenční semináře, které se konají 

jedenkrát měsíčně ve Vzdělávacím středisku Benešov. Celková 

časová dotace zahrnuje 300 hodin výuky. 

V každém semestru jsou zařazeny čtyři předměty, z nichž 

studující konají zkoušku formou písemné seminární práce. Studium 

je ukončeno obhajobou závěrečné práce. Účelem obhajoby 

je umožnit studentovi ústně prezentovat svoji závěrečnou práci, 

objasnit postupy zpracování, prostředky a metody zpracování, cíle 

a závěry a obhájit je před zkušební komisí. Úspěšným absolven-

tům bude udělen profesní titul MBA.

Do prvního běhu bylo vybráno 20 uchazečů na základě 

nominace jednotlivých bezpečnostních sborů.

eLearning

Korupce, etika a whistleblowing

eLearningový kurz byl vytvořený ve spolupráci s oddělením 

boje s korupcí, které je organizačním útvarem Úřadu vlády České 

republiky. Zabývá se pojmy korupce, jejími formami a též oblastmi, 

ve kterých může docházet k jejímu zvýšenému výskytu. V roce 

VZDĚLÁVÁNÍ
TRAINING
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and to defend it in front of an examination commission. Successful 

graduates will be awarded the professional MBA title.

20 candidates were selected for the first course based on 

nominations from individual security corps. 

eLearning 

Corruption, Ethics and Whistleblowing

This eLearning course was created in collaboration with the 

Anti-Corruption Committee, an organisational unit of the Office of 

the Government of the Czech Republic. It looks at terminology of 

corruption, its forms and in what fields it may occur more frequently 

in. In 2017, 1,315 people completed the course over 14 periods. 

They mainly comprised employees of central administrative authori-

ties. 

Basic Cybersecurity course 

The National Cyber and Information Security Agency 

(Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 

NÚKIB) in co-operation with the Office of the Government of 

the Czech Republic and the Ministry of the Interior arranged 

two eLearning training programmes on cybernetic security on the 

basis of the Action Plan for the development of the Digital Market, 

and the Czech Republic Cybersecurity National Strategy for the 

2015 – 2020 period. The basic Cybersecurity course, so-called 

Module A, is designed for all public administration employees 

who utilise information and communication technology while 

undertaking their job. Its objective is that participants will acquire 

basic digital hygiene habits. Module B’s target group is employees 

holding a security role in accordance with the law. The Institute 

was assigned administration of the course.

604 participants were registered to study Module A in 2017. 

Module B is planned for 2018.

Initial Training for Officials in Territorial Self-governing Units

The Institute added the “Initial Training for Officials of Territorial 

Self-governing Units” training programme to its portfolio in 2016. 

This type of training, which every TSGU official must complete 

within 3 months of beginning their job, is implemented under 

Institute conditions by distance study through LMS ELEV. The course 

always takes place from the 1st to the 21st day of the month. It 

comprises 7 modules, with completion of a final test a condition for 

induction training to be completed. Successful officials are able to 

generate and print out a certificate that they have completed the 

training directly within the ELEV system.

2017 kurz absolvovalo 1315 osob ve 14 termínech. Většinu tvořili 

zaměstnanci ústředních správních úřadů. 

Základní kurz kybernetické bezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpeč-

nost (NÚKIB) ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky 

a Ministerstvem vnitra připravil v roce 2017 na základě Akčního 

plánu pro rozvoj digitálního trhu a Akčního plánu k Národní strate-

gii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 

- 2020 dva eLearningové vzdělávací programy k problematice 

kybernetické bezpečnosti. Základní kurz kybernetické bezpečnos-

ti, tzv. modul A, je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří 

v rámci výkonu své agendy využívají informační a komunikační 

technologie. Jeho cílem je osvojení si základních návyků digitální 

hygieny. Cílovou skupinou modulu B jsou zaměstnanci zastávající 

bezpečnostní role dle zákona. Administrací kurzu byl pověřen 

Institut.

V roce 2017 bylo ke studiu modulu A přihlášeno 604 účastní-

ků. Modul B je plánován na rok 2018.

Vstupní vzdělávání pro úředníky územních samosprávných 

celků

Vzdělávací program „Vstupní vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků“ zařadil Institut do své nabídky v roce 2016. 

Tento typ vzdělávání, který musí každý úředník ÚSC ukončit do 3 

měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, je v podmínkách 

Institutu realizován v distanční formě studia prostřednictvím LMS 

ELEV. Termíny kurzu jsou vypisovány vždy od 1. do 21. dne 

v měsíci. Obsah je tvořen 7 moduly, podmínkou absolvování vstup-

ního vzdělávání je splnění závěrečného testu. Úspěšní úředníci si 

mohou vygenerovat a vytisknout osvědčení o absolvování vzdělá-

vání sami přímo v systému ELEV.
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A total of 301 officials took part in initial training in 2017.

Other training activities

Elected Representative Training project

At the turn of July and August 2017, the Institute became 

the general supplier of training activities within the “Training in 

Financial Management for Elected Representatives in Councils” 

subproject, part of the “Czech Republic Public Administration  

Development Strategic Framework for the 2014 – 2020 period”, 

reg. no. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, as imple-

mented by the Ministry of the Interior. The training programme 

comprises three separate modules: Grant Management, Public 

Procurement and Council Budget Management. The first module, 

“Grant Management”, took place in 2017, including the issue of 

acquiring grants, current legislation and options of use to develop 

regional government areas. The other two modules will be imple-

mented during the first half of 2018.

More than 900 representatives from the whole country regis-

tered for the project.

Partner co-operation in running courses

In June 2017, the Institute’s Director and Director of the Ústí 

Region Regional Authority signed a Memorandum of Co-operation 

in securing the training of officials and employees of territorial self-

governing units. This is the second such form of co-operation the 

Institute has initiated after the City of Most Council. Training is pre-

pared on the basis of the requirements of HR officers, and taking 

account of the region’s training needs. Another great benefit is that 

the courses are held on the authority’s premises. 

In 2017, a total of 13 courses were held on the basis of both 

Memoranda, 8 of which were held for the City of Most Council, 

and 5 were for the Ústí Region Regional Authority. Of the 360 

participants in all these courses, slightly over half took part in the 

courses held at the Ústí Region Regional Authority.

Teaching staff training 

As in previous years, the Institute was systematic in 2017 in 

ensuring the training of its own teaching staff. Average participa-

tion in these training events whose objective was the acquisition 

and further development of teaching skills was 13 people. 

Courses took place each month. Participation was free of charge 

for Institute teachers. The content of courses was focused, e.g., 

on interactive teaching methods, creating teaching aids, content 

Celkem se vstupního vzdělávání v roce 2017 zúčastnilo 301 

úředníků.

Ostatní vzdělávací aktivity

Projekt Zastupitel v kurzu 

Na přelomu července a srpna roku 2017 se Institut stal gene-

rálním dodavatelem vzdělávacích aktivit subprojektu „Vzdělávání 

v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele“ 

v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce 

rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020“, 

reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, který je reali-

zován Ministerstvem vnitra. Vzdělávací program se skládá ze tří 

samostatných modulů: Dotační management, Veřejné zakázky 

a Rozpočtové hospodaření obcí. Byla zvolena kombinovaná 

forma studia, kdy na distanční studium navazují prezenční semi-

náře. V roce 2017 probíhal první modul „Dotační management“, 

jehož obsahem byla problematika čerpání dotací, aktuální legis-

lativní úprava a možnosti využití pro rozvoj samospráv. Další dva 

moduly budou realizovány v prvním pololetí roku 2018.

Celkem se do projektu přihlásilo více než 900 zastupitelů 

z celé republiky.

Partnerská spolupráce při pořádání kurzů

V červnu 2017 podepsal ředitel Institutu a ředitel Krajského 

úřadu Ústeckého kraje Memorandum o spolupráci při zajišťování 

vzdělávání úředníků a zaměstnanců územních samosprávných 

celků. Po Magistrátu města Most je to již druhá taková forma 

spolupráce, kterou Institut navázal. 

Vzdělávací akce jsou připravované 

na základě požadavků personalistů 

a s ohledem na vzdělávací potřeby 

v regionu. Významnou výhodou je 

také konání kurzů v místě úřadu. 

V roce 2017 se na základě obou Memorand uskutečnilo 

celkem 13 kurzů, z toho pro Magistrát města Mostu jich bylo 

8, pro Krajský úřad Ústeckého kraje 5. Z celkového počtu 360 

zúčastněných na všech kurzech mírně převyšoval zájem o kurzy 

uspořádané na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

Vzdělávání lektorského sboru 

Podobně jako v uplynulých letech věnoval Institut také v roce 

2017 systematickou pozornost vzdělávání vlastního lektorského 

sboru. Průměrná účast na vzdělávacích akcích, jejichž cílem je zís-

kávání a další rozvoj lektorských dovedností, byla 13 osob. Kurzy 
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preparation and technologies for creating presentations, and time 

management while teaching. 

Course participants were highly satisfied. They appreciated 

the highly practical focus and close relation to specific teaching 

and examining work under Institute conditions. They perceived 

that seminars had extra value in the exchange of experience and 

examples of good (and also bad) practice with colleagues, adopt-

ing new methods, useful information, inspiring tips and suggestions.

Integration of foreigners 

Traditionally the Institute for Public Administration Prague was 

contacted by the Ministry of the Interior’s Department for Asylum 

and Migration Policy with a request to implement Integration of 

Foreigners training, which is designed for workers in Integration 

Centres and other interested in acquiring basic information on 

schooling, citizenship, social and health insurance, personal docu-

ments, residency approval for foreigners living within the Czech 

Republic. In autumn 2017, two rounds of this training took place, 

with 49 students taking part.

probíhaly s měsíční frekvencí. Účast na nich je pro lektory Institutu 

bezplatná. Obsah kurzů byl zaměřen např. na interaktivní výukové 

metody, tvorbu učebních pomůcek, obsahovou přípravu a techno-

logii tvorby prezentací nebo práci lektora s časem při výuce. 

Účastníci kurzů byli velmi spokojeni. Ocenili jejich výrazné 

praktické zaměření a úzké propojení na konkrétní lektorskou a exa-

minátorskou práci v podmínkách Institutu. Jako přidanou hodnotou 

seminářů vnímali výměnu zkušeností a příkladů dobré (ale i špatné) 

praxe s kolegy, osvojení nových postupů, užitečné informace, inspi-

rativní tipy a podněty.

Integrace cizinců 

Již tradičně byl Institut pro veřejnou správu Praha osloven 

odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra s žádostí 

o realizaci vzdělávací akce Integrace cizinců, která je určena 

pracovníkům integračních center a dalším zájemcům k získání 

základních informací z oblasti školství, státního občanství, sociální-

ho a zdravotního pojištění, osobních dokladů, povolování pobytů 

v souvislosti s cizinci, kteří pobývají na území České republiky. 

Na podzim roku 2017 se uskutečnily dva běhy této vzdělávací 

akce, kterých se zúčastnilo 49 posluchačů.
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KONFERENCE
CONFERENCE

Quo Vadis, Social Work in the Czech Republic?

Under the auspices of Minister of Work and Social Affairs 

Mgr. Michaela Marksová, and in collaboration with the University 

of Finance and Administration, a conference with international 

participation took place on 13th and 14th June 2017 at the 

Institute’s Training Centre in Benešov. Leading experts in higher 

education and public administration from the Czech Republic and 

Slovakia, and representatives of ministries, public administration 

authorities, and organisations undertaking social work took part 

in the conference. The programme was divided into four sections: 

Social Work, Training and Social Work, Social and Legal Child 

Protection, and Social Work with Offenders. The first day there 

were presented overarching contributions from major experts in 

law and social work – Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., Prof. 

JUDr. Milana Hrušáková, CSc., Prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, 

Ph.D., JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. and Mgr. Jan Vrbický. 

The programme for day two was divided up into different sections 

with specific focuses. 

Each of the contributions led to lively discussion, and provided 

recommendations and suggestions for further work in social work. 

One of the conference’s outcomes was a reviewed monograph 

containing the contributions heard during the conference.  

Quo Vadis, sociální práce v ČR?

Ve dnech 13. a 14. června 2017 proběhla pod záštitou minis-

tryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové a ve spo-

lupráci s Vysokou školou finanční a správní ve Vzdělávacím 

středisku Institutu v Benešově vědecká konference s mezinárodní 

účastí s názvem „Quo Vadis, sociální práce v ČR?“.  Konference 

se zúčastnili přední odborníci z oblasti vysokého školství i veřej-

né správy z České i Slovenské republiky, zástupci ministerstev, 

úřadů veřejné správy, organizací vykonávajících sociální práci. 

Program byl rozdělen do čtyř sekcí: sociální práce, vzdělávání 

a sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a sociální práce 

s pachatelem trestného činu. První den zazněly zastřešující pří-

spěvky významných odborníků oblasti práva a sociální práce 

- prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., prof. JUDr. Milany Hrušákové, 

CSc., prof. PhDr. Mgr. Pavla Mühlpachra, Ph.D., JUDr. PhDr. Jany 

Firstové, Ph.D., LL.M. a Mgr. Jana Vrbického. Program druhého 

dne byl rozdělen do jednotlivých sekcí dle konkrétního zaměření. 

Jednotlivé příspěvky vyvolaly živou diskuzi a přinesly dopo-

ručení a náměty pro další práci v oblasti sociální práce. Jedním 

z výstupů konference byla recenzovaná monografie obsahující 

příspěvky, které zazněly v rámci konference.  
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Quo Vadis, Security of Czech Towns and Municipalities? 

The Institute organised another international academic con-

ference focused on the security of towns and municipalities in 

Benešov’s Training Centre on 2nd and 3rd November 2017. The 

College of Entrepreneurship and Law was joint organiser of the 

conference. Then Deputy Interior Minister in charge of social and 

health security, security research and project management, Mgr. 

Monika Pálková, MPA, provided auspices for the conference. 

Day One of the conference presented overarching contribu-

tions. Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. discussed the issue of crime 

prevention and security at a municipal level, and PaedDr. Marián 

Peťovský, PhD. looked at security as the opposite of danger in the 

context of protecting towns and municipalities. JUDr. PhDr. Jana 

Firstová, Ph.D., LL.M. looked at the level of registered crime in the 

Czech Republic and its public perception, while Doc. Ing. Josef 

Kokeš, CSc. focused on GDPR implementation in municipalities. 

Prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD. looked at the issue of uncover-

ing street crime in Slovakia. Day One ended with JUDr. Kamil 

Nedvědický’s contribution on policy documents in criminal policy, 

and Col. Mgr. Vlastimil Kříž’s contribution on the impact of the 

presence of a prison on security in a municipality. 

Day Two of the conference was divided into two parallel spe-

cialist sections. The first section was focused on crime prevention. 

This reflected the issue from various perspectives and gave experi-

ence from the Czech Republic and Slovakia. The second section 

looked at security under independent and delegated powers. 

The fact that the security of municipalities is very topical is 

reflected in the extensive discussion on the floor and during the 

programme breaks. The conference’s outcome was a monograph 

containing all the contributions presented.

Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR? 

Další mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na otáz-

ky bezpečnosti měst a obcí uspořádal Institut ve vzdělávacím 

středisku Benešov 2. a 3. listopadu 2017. Spoluorganizátorem 

konference byla Vysoká škola podnikání a práva. Záštitu nad 

konferencí převzala tehdejší náměstkyně ministra vnitra pro řízení 

sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního 

výzkumu a projektového řízení  Mgr. Monika Pálková, MPA. 

První jednací den zazněly zastřešující příspěvky. Problematiku 

prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti na komunální 

úrovni prezentovala prof. JUDr. Helena Válková, CSc., na bez-

pečnost jako protiklad pojmu nebezpečí se v kontextu ochrany 

měst a obcí zaměřil PaedDr. Marián Peťovský, PhD. Úrovní 

registrované kriminality v ČR a jejího vnímání veřejností se zabý-

vala JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., implementací GDPR 

v obcích pak doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. Problematiku odhalování 

pouliční trestné činnosti na Slovensku představil prof. Ing. Jozef 

Stieranka,PhD. Úvodní den uzavřely příspěvky JUDr. Kamila 

Nedvědického o koncepčních dokumentech v oblasti trestní 

politiky a plk. Mgr. Vlastimila Kříže o dopadu přítomnosti věznice 

na bezpečnost v obci. 

Druhý konferenční den byl rozdělen do dvou paralelních 

odborných sekcí. První sekce byla zaměřena na prevenci krimina-

lity. Reflektovala problematiku z různých úhlů a nabídla zkušenosti 

z České republiky i Slovenska. Druhá sekce se zabývala bezpeč-

ností v samostatné a přenesené působnosti. 

O skutečnosti, že problematika bezpečnosti měst a obcí je 

vysoce aktuálním tématem svědčí i bohaté diskuze v plénu i pře-

stávkovém programu. Výstupem z konference je vědecká mono-

grafie, která obsáhla všechny přednesené příspěvky.
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The Institute has co-operated with the Veřejná správa (Public 

Administration) magazine, published by the Ministry of the Interior, 

for many years. In 2017, the Institute published articles regularly 

once a month. Thus, the large target group of readers were able 

to find out about tailor made courses and training events, specialist 

“Quo Vadis...?” conferences, new eLearning programmes offered 

by the Institute, co-operation with the Czech University of Life 

Sciences’ Institute of Education and Communication, and other 

current topics.        

Newsletter

In 2017, the Institute continued the traditional release of 

its newsletter, which informs the public and partners of current 

events and planned training events. The newsletter is published 

in electronic form three times a year, and contains regular col-

umns. Institute employees and members of its teaching staff are 

introduced in a regular column to give readers a better picture 

of whom training participants may meet. The newsletter can be 

downloaded from the Institute’s website and is also sent to regular 

subscribers within public administration institutes at local, regional 

and central levels.

Institut dlouhodobě spolupracuje s časopisem Veřejná správa, 

který je vydáván Ministerstvem vnitra. V roce 2017 Institut pravidel-

ně přispíval svými články jednou měsíčně. Široká cílová skupina 

čtenářů se tak mohla dozvědět o kurzech a vzdělávacích akcí 

na objednávku, odborných konferencích „Quo Vadis…?“, nových 

eLearningových programech v nabídce Institutu, o spolupráci 

s Institutem vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity 

a dalších aktuálních tématech.        

Newsletter

I v roce 2017 Institut pokračoval v tradici vydávání svého 

newsletteru, kde veřejnost a partnery informuje o aktuálním dění 

a chystaných vzdělávacích akcích. Newsletter vychází v elektro-

nické podobě třikrát ročně a je členěn do stálých rubrik. Pro lepší 

představu, s kým se mohou účastníci během vzdělávacích akcí 

setkávat, jsou v pravidelné rubrice představováni zaměstnanci 

Institutu nebo členové lektorského sboru. Newsletter je ke stažení 

na webové stránce Institutu a zároveň je rozesílán pravidelným 

odběratelům z institucí veřejné správy na místní, regionální i cen-

trální úrovni.
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Spolupráce 
Institutu 

a Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

Ředitel Institutu doc. JUDr. David ZÁMEK, Ph.D., 
LL.M. a ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Ing. Milan Zemaník podepsali Memorandum o spo-
lupráci při zajišťování vzdělávání úředníků a zaměst-
nanců územních samosprávných celků. Institut bude 
od podzimu organizovat vybrané kurzy v prostorách 
krajského úřadu. Nabídka bude sestavována ve spo-
lupráci s pracovníky krajského úřadu tak, aby co 
nejvíce odpovídala potřebám regionu. Přihlašování 
na kurzy bude probíhat standardním způsobem jako 
u jiných kurzů Institutu.

Spolupráce s Ev-
ropským ústavem 
práva a soudního 

inženýrství
Ředitel Institutu doc. JUDr. David ZÁMEK, Ph.D., 
LL.M. a generální ředitel Evropského ústavu práva 
a soudního inženýrství JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrá-
bek, LLM. podepsali Memorandum o spolupráci 
při zajišťování vzdělávání úředníků veřejné správy 
v České republice. 

Lenka Hronová se stala naší kolegyní v roce 2007 
a působí v Institutu jako pedagogická specialistka. 
Zodpovídá za organizaci vzdělávání a zkoušek úřed-
níků územních samosprávných celků, zejména v ob-
lastech sociální agendy, zdravotnictví, památkové 
péče, krizového řízení, matrik a veřejného pořádku 
včetně kurzů průběžného vzdělávání navazujících 
na tyto široké oblasti. Pořádá i kurzy průběžného 
vzdělávání pro úředníky dle zákona o sociálních 
službách, dále pak zabezpečuje školení komunikač-
ních a tzv. měkkých dovedností. Taktéž lektorovala 
semináře zabývající se eGovernmentovými doved-
nostmi a je zkušebním komisařem pro autorizova-
nou konverzi dokumentů.
Po absolvování Filosofické fakulty Univerzity Kar-
lovy působila jako odborný redaktor ve zdravot-
nickém nakladatelství Avicenum.  Před nástupem 
do Institutu se zabývala zdravotnickými registry 
v Koordinačním středisku pro resortní zdravotnické 
informační systémy.
Mezi její záliby patří především rodina, četba a pes.

Ve dnech 13. a 14. června 2017 proběhla pod zá-
štitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Mi-
chaely Marksové a ve spolupráci s Vysokou školou 
finanční a správní ve Vzdělávacím středisku Institu-
tu pro veřejnou správu Praha v Benešově vědecká 
konference s mezinárodní účastí „Quo Vadis, soci-
ální práce v ČR?“
Konference se zúčastnili přední odborníci z oblasti 
vysokého školství i veřejné správy z České i Sloven-
ské republiky. Program byl rozdělen do čtyř sekcí: 
Sociální práce, Vzdělávání a sociální práce, Sociál-
ně-právní ochrana dětí a Sociální práce s pachatelem 

trestného činu. Zajímavé přednášky vyvolaly živou 
diskuzi a přinesly i doporučení a náměty, které 
z Konference vzešly a budou předány zaštiťujícím 
ministerstvům. Dalším výstupem bude vědecká mo-
nografie, která by měla být vydána v září letošního 
roku.
V rámci závěrečného shrnutí ředitel IVS Praha 
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. poděkoval 
všem zúčastněným a pozval je na druhý ročník kon-
ference „Quo Vadis, sociální práce v ČR?“, který se 
bude konat v příštím roce.

NAŠI LIDÉ - PŘEDSTAVUJEME

PhDr. Lenka Hronová

INFORMACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU O VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH A KURZECH PRO PROFESNÍ I OSOBNOSTNÍ RŮST A O VZDĚLÁVÁNÍ NEBO SEMINÁŘÍCH NA OBJEDNÁVKU

NOVINKY

STALO SE

Konference „Quo Vadis, sociální práce 
v ČR?“



1919

2017 ANNUAL REPORT
INSTITUTE FOR PUBLIC ADMINISTRATION PRAGUE

EDIČNÍ ČINNOST
PUBLISHING

In accordance with its charter, the Institute does its own pub-

lishing, and in 2017 issued a number of specialist publications 

designed for training state employees and officials of territorial self-

governing units. The publications are also designed for members 

of the public who are interested in the particular area of focus, 

however.

In 2017, the publication “The Basic Characteristics of State 

Administration” by Mgr. Jan Břeň was published, primarily aimed 

at public employees preparing for the general part of the civil ser-

vice examination. The work is divided  into main chapters looking 

at the organisation and activity of state administration, ethics for 

state employees, general regulations impacting the activity of state 

administration, and European Union law.    

A pair of new publications, “Základy správního trestání” (The 

Principles of Administrative Penalties) and “Vzory projednávání 

přestupků podle zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích” 

(Models for Dealing with Offences in accordance with Act 

251/2016 Coll. on Certain Offences” became highly popular. 

Both these titles, from the duo of Mgr. Jan Strakoš and Mgr. 

Pavlína Kroupová, were published in a second larger edition in 

2017. The Principles of Administrative Penalties is conceived as an 

Institut se v souladu se svou zřizovací listinou věnuje vlastní 

ediční činnosti a v roce 2017 vydal několik odborných skript urče-

ných pro vzdělávání státních zaměstnanců i úředníků územních 

samosprávných celků. Skripta jsou však určena i zájemcům z řad 

veřejnosti, kteří se o danou problematiku zajímají.

V roce 2017 vyšla publikace „Základní charakteristika státní 

správy“ od Mgr. Jana Břeně určená primárně státním zaměstnan-

cům připravujícím se na obecnou část úřednické zkoušky. Text je 

členěn do hlavních kapitol zahrnujících organizaci a činnost státní 

správy, problematiku etiky státního zaměstnance, právní předpisy 

obecně dopadající na činnost státní správy a právo Evropské unie.    

Velmi oblíbenými publikacemi se stala dvojice novinkových 

skript „Základy správního trestání“ a „Vzory projednávání přestup-

ků podle zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích“. Oba 

tituly od autorské dvojice Ing. Mgr. Jan Strakoš a Mgr. Pavlína 

Kroupová se dočkaly ještě během roku 2017 svého druhého 

rozšířeného vydání. Základy správního trestání jsou koncipovány 

jako úvodní vstup do hmotněprávní části nové právní úpravy. 

Vzory projednávání přestupků pak představují praktickou pomůcku 

obsahující přes 40 nejčastějších dokumentů vydávaných správními 

orgány při projednávání přestupků a návody k jejich zpracování. 

skripta
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Nakladatel: Institut pro veřejnou správu Praha.                                 Mgr. Ing. Jan Strakoš  
První vydání, Praha 2017. Náklad 400 výtisků.                     Mgr. Pavlína Kroupová     

 Doporučená cena publikace včetně DPH ??? Kč.
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introduction to the substantive parts of the new legislation. Models 

for Dealing with Offences is considered to be a practical aid 

containing over 40 of the most common documents published by 

administrative bodies in dealing with offences, and instructions for 

processing them. 

As part of its publishing activities, the Institute is expanding 

its portfolio of practice textbooks, which are also very popular. 

In 2017, the textbook “333 cvičení ze správního řádu” (333 

Administrative Procedure Exercises) by the team of authors, Mgr. 

Petr Kuš, Mgr. Jana Malinovská and JUDr. Eva Zlámalová, which 

is focused on revising and practising issues arising from Act no. 

500/2004 Coll. Its structure, contents and terminology are based 

on the “Administrative Procedure Code” interpretation publication 

of 2016.

Another textbook published is “Finanční hospodaření územní 

samosprávy” (Local Government Financial Management) by Mgr. 

Helena Peterová and Mgr. Petr Kuš, and this book is particularly 

suitable for officials in territorial self-governing units when prepar-

ing for professional competence examination. Each chapter con-

tains various types of exercise at various levels of difficulty. A key 

with all the correct answers to the exercises provides a useful aid 

in both publications.

Due to their great popularity, the publications “Správní řád” 

(Administrative Procedure Code), “Základní charakteristika veřejné 

správy” (Basic Characteristics of Public Administration) and “333 

cvičení z veřejné správy” (333 Public Administration Exercises) 

were reprinted.

Besides the traditional specialist publications, in 2017 the 

Institute also issued publications relating to specialist conferences 

which it organised or jointly organised. These were proceedings 

from the conference “Quo Vadis, Training in Public Administration?” 

which took place at the end of 2016, published electronically, and 

a printed specialist monograph which came out of the conference 

“Quo Vadis, Social Work in the Czech Republic?”, which the 

Institute organised in June in co-operation with the University of 

Finance and Administration. In the same month, the international 

conference “Human Potential Development” took place at the 

Training Centre in Benešov, supported by the Institute and organ-

ised by Žilina University, and proceedings from this conference 

were published. In November, the Institute organised another of 

its series of specialist conferences entitled “Quo Vadis, Security of 

Czech Towns and Municipalities?”, with a specialist monograph 

published as a consequence at the start of 2018.     

V rámci ediční činnosti rozšiřuje Institut své portfolio praktických 

cvičebnic, které jsou rovněž velmi žádané. V roce 2017 byla vydá-

na cvičebnice „333 cvičení ze správního řádu“ autorského kolek-

tivu Mgr. Petr Kuš, Mgr. Jana Malinovská a JUDr. Eva Zlámalová, 

která je zaměřena na zopakování a procvičení problematiky 

zákona č. 500/2004 Sb. Svou strukturou, obsahem a terminologií 

navazuje na výkladová skripta „Správní řád“ z roku 2016.

Další vydanou cvičebnicí je „Finanční hospodaření územní 

samosprávy“ od Mgr. Heleny Peterové a Mgr. Petra Kuše a je 

vhodná zejména pro úředníky územních samosprávných celků 

při přípravě na zkoušku odborné způsobilosti. Každá kapitola 

obsahuje různé typy cvičení s různou úrovní obtížnosti. Užitečnou 

pomůckou obou publikací je klíč se správnými odpověďmi ke cvi-

čením.

Pro velký zájem byly realizovány dotisky dříve vydaných 

publikací „Správní řád“, „Základní charakteristika veřejné správy“ 

a „333 cvičení z veřejné správy“.

Kromě tradičních odborných skript vydal Institut v roce 2017 

publikace vztahující se k odborným konferencím, které pořádal 

nebo spolupořádal. Jedná se o sborník z konference „Quo Vadis, 

vzdělávaní ve veřejné správě?“ konané již závěrem roku 2016, 

který vyšel elektronicky a tištěnou vědeckou monografii z konfe-

rence „Quo Vadis, sociální práce v ČR?“, jež Institut ve spolupráci 

s Vysokou školou finanční a správní pořádal v červnu. V témže 

měsíci se v prostorách Vzdělávacího střediska v Benešově konala 

pod záštitou Institutu mezinárodní konference „Human Potential 

Development“ pořádaná Žilinskou univerzitou v Žiline, ze které byl 

vydán sborník příspěvků. V listopadu uspořádal Institut ve spolu-

práci s Vysokou školou podnikání a práva další z cyklu odborných 

konferencí s názvem „Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?“, 

z níž následně počátkem roku 2018 vyšla vědecká monografie.    

„Quo Vadis,  
sociální práce v ČR?“

Kolektivní monografie z mezinárodní vědecké konference  
pořádané pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové

Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově
13. – 14. června 2017

David Zámek, Jana Firstová a kolektiv
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In terms of research, pre-project preparations have begun 

for application of a competence approach to ensure effective 

implementation of professional training. The theoretical basis for 

supporting the professionalization of public administration execu-

tion is the identification of hallmarks that characterise high quality, 

effective officials and employees in territorial self-governing units. 

Identification of these hallmarks will be based on a comprehensive 

picture of work and description of basic fields of professional 

knowledge, which have a significant impact on the quality of an 

official/employee’s practical activities. Professional knowledge 

is considered to be a structure, which includes knowledge, skills, 

experience, attitude and values components. The objective of the 

prepared project is to determine professional standards formulated 

as hierarchically assembled competency models, and the setting 

up of a system of training and pilot verification of proposed training 

activities for selected administrative activities. 

V oblasti výzkumu byla zahájena předprojektová příprava 

pro uplatnění kompetenčního přístupu pro efektivní realizace 

profesního vzdělávání. Teoretickým východiskem podpory pro-

fesionalizace výkonu veřejné správy je identifikace znaků, které 

charakterizují kvalitní, efektivní úředníky a zaměstnance územních 

samosprávných celků. Identifikace těchto znaků bude vycházet 

z komplexního obrazu práce a vymezení základních oblastí 

profesních znalostí, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu 

praktické činnosti úředníka / zaměstnance. Profesní znalosti jsou 

chápány jako struktura, která zahrnuje složku vědomostní, doved-

nostní, zkušeností, postojovou a hodnotovou. Cílem připravova-

ného projektu je stanovení profesních standardů formulovaných 

v podobě hierarchicky sestavených kompetenčních modelů a pro 

vybrané správní činnosti sestavení systému vzdělávání a pilotní 

ověření navrhovaných vzdělávacích aktivit. 

VÝZKUM V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY A SPRÁVNÍ VĚDY
RESEARCH IN PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE SCIENCE
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
INTERNATIONAL CO-OPERATION

In 2017, the Institute continued developing international 

co-operation. This was transferred to the newly established 

Department of Research and International Co-operation.

In April, an Uzbek delegation mainly comprising representa-

tives of the Ministry of Finance and Regional Authorities’ financial 

and economics departments visited the Institute’s Prague head-

quarters, having come to the Czech Republic on a study trip as 

part of a UN Development Programme project in co-operation 

with the Czech Ministry of Finance. The principal topics were 

introducing the Institute’s activities, training public administration 

officials in the Czech Republic, and training in regional and local 

government budgets. Another Uzbek delegation visited with 

similar purposes in October, again in co-operation with the Czech 

Ministry of Finance.

In May, Institute representatives had the opportunity to meet 

with the Director-General of the European Institute of Public 

Administration, Ms. Marga Pröhl, and her colleague, Head 

of Public Management, Ms. Cristiana Turchetti. Their recep-

tion, organised by the Department of Training and International 

V roce 2017 Institut nadále pokračoval v rozvoji své meziná-

rodní spolupráce. Ta byla převedena do nově vzniklého oddělení 

výzkumu a mezinárodní spolupráce.

V dubnu navštívila pražské sídlo Institutu uzbecká delegace 

složená převážně z představitelů ministerstva financí a finančních 

a ekonomických odborů regionálních úřadů, která do České repub-

liky přicestovala na studijní cestu v rámci projektu Rozvojového 

programu OSN a ve spolupráci s Ministerstvem financí České 

republiky. Hlavními tématy byly představení činnosti Institutu, vzdě-

lávání úředníků veřejné správy v České republice a vzdělávání 

v oblasti rozpočtů územních samospráv. V obdobném duchu pak 

proběhlo i říjnové přijetí další uzbecké delegace, které se konalo 

opět ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky.

V květnu měli představitelé Institutu možnost setkat se s ředitel-

kou European Institute of Public Administration paní Margou Pröhl 

a její kolegyní vedoucí sekce Veřejný management paní Cristianou 

Turchetti. Přijetí pořádané odborem vzdělávání a mezinárodní 

spolupráce ve státní službě Ministerstva vnitra umožnilo zástup-

cům Institutu představit svou činnost, hlavní úkoly a problematiku 
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Co-operation in Civil Service of the Ministry of the Interior, allowed 

Institute’s representatives to introduce their activities, principal tasks 

and the issue of training public administration officials in the Czech 

Republic, with discussion subsequently developing on options for 

co-operation in organising training courses. 

At the end of May/beginning of June, the Institute representa-

tive visited the regular meeting of the Directors of Institutes and 

Schools of Public Administration, DISPA, which took place this time 

in Malta, and was focused on re-inventing training. Compared 

to the previous meeting, even greater emphasis was placed on 

workshops. The Institute rpresentative took part in the workshop on 

ethics in public administration, where he presented an introductory 

case study. Other workshops looked at training content and meth-

odology, developing leaders through training and development of 

electronic skills in relation to training. The meeting programme also 

contained other topical contributions from Maltese experts and 

foreign delegates.

Welcoming of international delegations was followed-up in 

September when representatives of Shanghai public administration 

and training institutes for officials visited the Institute. A presentation 

of the Institute’s principal activities and the issue of training public 

administration officials in the Czech Republic was followed by 

extensive discussion, with our Chinese colleagues interested in our 

experience and examples of good practice in the area.  

vzdělávání úředníků veřejné správy v České republice a následně 

rozvinout diskuzi o možnostech spolupráce při pořádání vzdělá-

vacích kurzů. 

Na přelomu května a června navštívil zástupce Institutu tradiční 

zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy DISPA, které se ten-

tokrát konalo na Maltě a jeho hlavní téma bylo zaměřeno na zno-

vuobjevování vzdělávání. Ve srovnání s předchozími zasedáními 

byl ještě větší důraz kladen na workshopy. Zástupce Institutu se 

účastnil workshopu o etice ve veřejné správě, kde prezentoval 

úvodní případovou studii. Další workshopy se zabývaly obsahem 

a metodologií vzdělávání, rozvojem leaderů prostřednictvím 

vzdělávání či rozvojem elektronických dovedností v souvislosti se 

vzděláváním. Program zasedání byl doplněn dalšími tematickými 

příspěvky od maltských odborníků i zahraničních delegátů.

Na přijetí zahraničních delegací bylo navázáno v září, 

kdy Institut navštívili představitelé šanghajské veřejné správy 

a vzdělávacích institucí pro úředníky. Po představení hlavních čin-

ností Institutu a problematiky vzdělávání úředníků veřejné správy 

v České republice následovala rozsáhlá diskuze, kdy se čínští 

kolegové zajímali o zkušenosti a tematické příklady dobré praxe.  
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EKONOMIKA INSTITUTU
INSTITUTE ECONOMICS

Institute for Public Administration Prague was established as 

the state allowance organization of Ministry of Interior securing 

the training of territorial self-governing unit officials within the mean-

ing of Act no. 312/2002 Coll., and providing further training to 

employees of administrative authorities. As in previous years, the 

Institute provided activities as given in its charter, and the tasks 

required by its founder. The Institute’s economics and activities are 

closely related to the economic potential of the subject, as the 

funding from its founder does not cover the entire costs of its main 

activities. In accordance with the Institute for Public Administration 

Development Strategy for 2015 – 2020, the Institute has under-

taken measures to optimise costs and increase the efficient use of 

funds. At the same time, the Institute has undertaken to seek out 

additional revenue sources. This measure has had a very positive 

impact on the Institute’s economics, once again ending the year 

displaying a profit. 

Institut pro veřejnou správu Praha byl zřízen jako státní příspěv-

ková organizace MV zajišťující vzdělávání úředníků územně samo-

správných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., a poskytující 

prohlubující vzdělávání zaměstnancům správních úřadů. Stejně 

jako v předchozích letech zajišťoval Institut činnosti stanovené 

zřizovací listinou a úkoly požadované zřizovatelem. Ekonomika 

a činnost Institutu je úzce provázána s ekonomickým potenciá-

lem těchto subjektů, protože příspěvek na činnost od zřizovatele 

nepokrývá v plné výši všechny náklady hlavní činnosti. V souladu 

se Strategií rozvoje Institutu pro veřejnou správu na léta 2015 – 

2020 učinil Institut opatření k optimalizaci nákladů a ke zvýšení 

efektivního využívání finančních zdrojů. Zároveň Institut přistoupil 

k hledání dalších zdrojů v oblasti výnosů. Tato opatření se velmi 

pozitivně projevila v ekonomice Institutu, která opět skončila klad-

ným hospodářským výsledkem. 
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In 2017, our principal activity ended the year with a loss of 

1,171,392.55 CZK due to long-term underfunding, with funding 

from the founder lower than proven costs.

This year, almost the entire contribution towards operations 

from the founder was used to pay employees in our principal field 

of activity, and remuneration for our lecturers, including appropri-

ate taxes. Total operations funding was originally approved at 

29,520,732 CZK, wherein this was gradually reduced over the 

year to a sum of 24,115,499 CZK. Salaries (without bonuses) and 

related costs came to 24,769,693 CZK. This implies that the con-

tribution provided to cover operations did not even cover salary 

costs of employees in our principal field of activity. Organisation 

funds were used to make up standard operating costs and costs 

for employee and teacher salaries in our principal field of activity 

including related costs, specifically the Rewards and Reserve Fund.

In other activities, the Institute continued to demonstrate good 

results: greater outputs achieved leading to profit, creating a sum 

for adding to the organisation’s funds. In its other activities, an 

after-tax profit of 8,023,915.35 CZK was achieved. 

The Institute’s marketing plan continued successfully in 2017, with 

the objective of adapting to individual authorities, creating courses in 

line with authorities’ specific needs at their premises. Besides this, the 

use of the training centre in Benešov’s free capacity for other activi-

ties was increased. This measure meant that the Institute’s financial 

management for 2017 remained in positive figures in 2017. The 

Institute’s principal field of activity, i.e. training officials, is supported 

by other activities. In terms of costs area, these mainly involve accom-

modation and catering in the Training Centre in Benešov, the opera-

tion of audiovisual and IT technology, repairs and maintenance to 

tangible and intangible assets, depreciation of assets, etc. Revenue 

from other activities is generated in acts supporting our main field of 

activity, and also the provision of comprehensive services ensuring 

the positive course of activities in the commercial sector (seminars, 

courses, business events, ordered catering etc.). 

The year 2017 recorded a growth in sales volume from ser-

vices provided compared to 2016 of approx. 3,718 m CZK, i.e. 

of 8.9 %. This increase helped us to maintain our overall positive 

financial results.

An analysis of our overall financial results shows that the 

Institute ended the 2017 accounting year with an improved profit 

of 6,852,522.80 CZK after tax. In accordance with Act no. 

218/2000 Coll. on Budgetary Rules as amended, our profit is 

proposed to be divided amongst the Institute’s funds for use as a 

reserve for activities in future years.

Hlavní činnost v roce 2017 skončila ztrátou ve výši - 

1.171.392,55 Kč z důvodu dlouhodobého podfinancování, když 

příspěvek od zřizovatele je nižší než prokázané náklady.

V tomto roce byl téměř celý příspěvek na provoz od zřizo-

vatele využit na platy zaměstnanců v hlavní činnosti a odměny 

lektorům včetně příslušných odvodů. Celkový příspěvek na provoz 

byl původně schválen ve výši 29.520.753,- Kč a během roku byl 

postupně snížen na částku 24.115.499,- Kč. Platy (bez odměn) 

a související náklady činily 24.769.693,- Kč. Z toho vyplývá, že 

poskytnutý příspěvek na provoz nepokryl ani mzdové náklady 

na zaměstnance v hlavní činnosti. K vyrovnání běžných provozních 

nákladů a nákladů na platy zaměstnanců a lektorů v hlavní činnos-

ti včetně souvisejících výdajů byly použity fondy organizace, a to 

fond odměn a rezervní fond.

V jiné činnosti Institut pokračoval v dobrých výsledcích: dosa-

žené vyšší výkony, které v konečném výsledku vedly k zisku, vytvoři-

ly podklad k naplnění fondů organizace. V jiné činnosti bylo v roce 

2017 dosaženo zisku po zdanění ve výši 8.023.915,35 Kč. 

V roce 2017 úspěšně pokračoval marketingový záměr Institutu 

s cílem vycházet vstříc jednotlivým úřadům a vytvářet kurzy dle 

konkrétních potřeb úřadů přímo v místech jejich sídla. Vedle toho se 

zvýšilo využití volných kapacit samotného vzdělávacího střediska 

v Benešově při jiné činnosti. V důsledku těchto opatření zůstalo 

hospodaření Institutu za rok 2017 v černých číslech. Hlavní činnost 

Institutu, tj. vzdělávání úředníků, podpůrně zajišťuje jiná činnost. 

V nákladové oblasti se jedná především o ubytování a stravování 

ve Vzdělávacím středisku v Benešově, provoz audiovizuální a IT 

techniky, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, odpisy 

majetku atd. Výnosy z jiné činnosti jsou generovány z výkonů 

zajišťujících podporu hlavní činnosti, vedle toho ale i z poskytování 

komplexních služeb zajišťujících zdárný průběh aktivit komerční 

sféry (semináře, kurzy, podnikové akce, catering dle objednávky, 

atd.). 

V roce 2017 došlo k nárůstu tržeb z poskytovaných služeb 

oproti roku 2016 o cca 3.738 tis. Kč, tj. o 8,9 %. Toto navýšení 

přispělo k udržení celkového kladného hospodářského výsledku.

Z vyhodnocení celkových hospodářských výsledků vyplývá, 

že Institut skončil účetní rok 2017 se zlepšeným hospodářským 

výsledkem ve výši 6.852.522,80 Kč po zdanění. Tento hospo-

dářský výsledek je dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, navržen k rozdělení 

do fondů Institutu pro použití či jako rezervu pro činnost v dalších 

letech.
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Fondy (v Kč) / Funds (in CZK)

Výnosy (v tis. Kč) / Revenues (in thousand CZK)

Náklady (v tis. Kč) / Costs (in thousand CZK)

Stav k 1.1. 2017 
Status as of 1.1. 2017

Stav k 31.12.2017 
Status as of 31.12.2017

Rezervní fond / Reserve Fund 16 784 665,09 15 343 036,66

Fond reprodukce majetku / Assets Reproduction Fund 36 510 839,89 37 968 625,95

Fond odměn / Rewards Fund 1 848 381,00 309 949,00

Fond kulturních a sociálních potřeb / Cultural and Social Needs Fund 92 960,37 263 914,27

 VÝNOSY 2017 / 2017 REVENUES

tržby za vlastní výrobky 
revenue from own products

vlastní publikace, skripta 
own publications, books 587,18

tržby z prodeje služeb 
revenue from sale of services

kurzovné a vzdělávací akce na objednávku, 
akce jiné činnosti včetně souvisejících služeb
tailor-made courses, training events, other 
events including related services

45 501,92

tržby za prodané zboží 
revenue from goods sold bufet VSB / Benešov Training Centre buffet 1 199,45

výnosy z pronájmu / revenue from leases VSB, T-mobile antény, ČEZ / Benešov Training 
Centre, T-mobile antennae, ČEZ 516,86

zúčtování fondů / funds clearance
čerpání z FO, FRIM, RF / Drawn from Reward 
funds,Development of Investment Assets Fund, 
Reserve Fund

12 907,10

ostatní výnosy, úroky / other revenues, interest 280,57

příspěvek na provoz / contribution towards operations 24 115,50

výnosy celkem / total revenues 85 108,58

Zisk / Profit 6 852,52

NÁKLADY 2017 / 2017 COSTS

mzdové náklady, vč. odvodů na soc. a zdr. poj. 
salary costs incl. social security and health ins. contributions 42 033,29

spotřeba materiálu / materials consumption 5 996,84

spotřeba energie, vody / energy, water consumption 3 204,46

prodané zboží / goods sold 1 311,06

ostatní služby / other services 9 238,73

oprava, údržba / repair, maintenance 3 760,27

daně, kurzové ztráty, poplatky / tax, foreign exchange losses, fees 1 521,62

odpisy majetku / assets depreciation 4 741,42

drobný majetek / minor assets 5 160,27

ostatní náklady / other costs 1 288,10

Náklady celkem / Total costs 78 256,06
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Investments

Amongst other items, the following investments were imple-

mented in 2017:

• Renovation of rooms in 3 floors in BTC

• Purchase of a glass washer for BTC

• Purchase of Canon photocopiers

• Purchase of 3 new cars

• Setting up and equipping a gym in BTC

• Purchasing a barbecue for BTC.

Investiční činnost

V roce 2017 se realizovaly mimo jiné tyto investiční akce:

• Rekonstrukce pokojů ve 3 patrech ve VSB

• Pořízení myčky skla do VSB

• Pořízení kopírky Canon

• Pořízení 3 nových automobilů

• Zřízení a vybavení posilovny ve VSB

• Pořízení venkovního grilu do VSB.
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ŘEKLI O NÁS
THEY SAID ABOUT US

“IPA has a very well prepared Security Policy. 

User activities are limited to tasks directly related to their particular 
position.

In terms of personal data security from a GDPR perspective, the 
document covers the security issue to a high standard.”

Eva Lipovská, Equica, a.s. – Rubeška 215/1 – 190 00 – 
Prague 9
NSA audit SECRET – EPMS project method

„IVS má velmi dobře zpracovanou Bezpečnostní politiku. 

Uživatelské činnosti jsou omezeny na úkony přímo související 
s danou pozicí. 

Z hlediska bezpečnosti osobních údajů z pohledu GDPR pokrývá 
daný dokument problematiku zabezpečení na vysoké úrovni.“

Eva Lipovská, Equica, a.s. – Rubeška 215/1 – 190 00 – 
Praha 9
Prověrka NBÚ TAJNÉ – Projektová metodika EPMS
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