
Opatření Ministerstva vnitra 

ke změně zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha 

(dodatek č. 11) 

 

Čl. I 

 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha 
čj. IMS- 353/2000 ze dne 18.12.2000, ve znění dodatků č.1 – 10 se mění takto: 

 Část Účel zřízení a předmět činnosti zní: 

 

„Účel zřízení a předmět činnosti 

 Státní příspěvková organizace „Institut pro veřejnou správu Praha“ se zřizuje pro 
účely: 

1) Prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků ve smyslu zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu akreditovaných 
programů. Organizace dále plní některé úkoly stanovené zákonem Ministerstvu vnitra, 
a to v rozsahu vymezeném rozhodnutím zřizovatele č. j. MV- 91315-1/ODK-2014 
obsaženém v příloze, které je nedílnou součástí tohoto opatření. 

2) Realizace vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra a organizačních složek státu, vůči 
nimž Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „organizační složka“), 
zaměstnanců správních úřadů, členů zastupitelstev a ostatních zaměstnanců územních 
samosprávných celků dle platné právní úpravy. 

3) Realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků, zaměstnanců a členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků. 

4) Zajišťování analytické činnosti v oblasti vzdělávání úředníků, zaměstnanců a členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků v oblasti organizace a forem zajišťování 
vzdělávání. 

5) Realizace manažerského vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra a organizačních 
složek, zaměstnanců územních samosprávných celků a správních úřadů,  zaměstnanců 
a příslušníků bezpečnostních sborů. 

6) Zajišťování inovační činnosti při prohlubování kvalifikace úředníků v oblasti zvláštní 
odborné způsobilosti a průběžného vzdělávání zaměstnanců územních samosprávných 
celků a členů jejich zastupitelstev. 

7) Zajišťování úkolů spojených s nakladatelskou a vydavatelskou činností pro potřeby 
vzdělávání úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a členů jejich 
zastupitelstev. 

8) Zajišťování ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacích akcí – zaměstnance 
Ministerstva vnitra a jeho organizačních složek. 

9) Zajišťování ubytování a stravování účastníků vzdělávacích akci pořádaných v hlavní 
činnosti a určených pro úředníky, zaměstnance a členy zastupitelstev územních 
samosprávných celků. 



10) Poskytování služeb spojených s konáním seminářů, konferencí, porad a dalších aktivit 
pro zájemce z veřejné správy i z privátního sektoru za úplatu, nejde-li o akce realizované 
dle bodu 9 Zřizovací listiny části Účel zřízení a předmět činnosti. 

11) Zajišťování kopírovacích prací za úplatu. 
12) Ostatní nakladatelské a vydavatelské činnosti mimo veřejnou správu. 
13) Maloobchodu se smíšeným zbožím a tabákovými výrobky. 
14) Silniční motorové dopravy osobní. 
15) Ubytovacích služeb. 
16) Hostinské činnosti. 
17) Zabezpečení konání seminářů, porad a instruktážně metodických shromáždění útvarů 

Ministerstva vnitra se členy zastupitelstev krajů a obcí a úředníky územních 
samosprávných celků v rámci zabezpečení úkolů výkonu státní správy vyplývající pro 
Ministerstvo vnitra ze znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

18) Komplexní zajišťování školení školitelů a zkušebních komisařů a ověřováni znalostí 
zkouškou související s implementací eGovernmentu do územních samosprávných celků, 
pro Českou poštu s.p., Hospodářskou komoru České republiky a ostatní fyzické 
a právnické osoby a pro správní úřady dle platné právní úpravy, včetně tvorby závazných 
vzorových vzdělávacích programů a poskytování systémů pro řízení vzdělávání. 

19) Komplexní zajišťování vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech dle platné právní 
úpravy, ověřování znalostí při ukončování vzdělávacích akcí v rozsahu stanoveném 
Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, zajišťování pedagogické 
přípravy lektorů, včetně tvorby závazných vzdělávacích programů a poskytování systémů 
pro řízení vzdělávání. 

20) Výzkum v oblasti veřejné správy a správní vědy. 
 
 
 

A) HLAVNÍ ČINNOST 
 

1) Prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků ve smyslu zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu akreditovaných 
programů. Organizace dále plní některé úkoly stanovené zákonem Ministerstvu vnitra, 
a to v rozsahu vymezeném rozhodnutím zřizovatele č. j. MV- 91315-1/ODK-2014 
obsaženém v příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření. 

2) Realizace vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra a organizačních složek státu, vůči 
nimž Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „organizační složka“), 
zaměstnanců správních úřadů, členů zastupitelstev a ostatních zaměstnanců územních 
samosprávných celků dle platné právní úpravy. 

3) Realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků, zaměstnanců a členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků. 

4) Zajišťování analytické činnosti v oblasti vzdělávání úředníků, zaměstnanců a členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků v oblasti organizace a forem zajišťování 
vzdělávání. 



5) Realizace manažerského vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra a organizačních 
složek, zaměstnanců územních samosprávných celků a  správních úřadů, zaměstnanců 
a příslušníků bezpečnostních sborů. 

6) Zajišťování inovační činnosti při prohlubování kvalifikace úředníků v oblasti zvláštní 
odborné způsobilosti a průběžného vzdělávání zaměstnanců územních samosprávných 
celků a členů jejich zastupitelstev. 

7) Zajišťování úkolů spojených s nakladatelskou a vydavatelskou činnosti pro potřeby 
vzdělávání úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a členů jejich 
zastupitelstev. 

8) Zajišťování ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacích akcí – Ministerstva vnitra 
a jeho organizačních složek. 

9) Zabezpečení konání seminářů, porad a instruktážně metodických shromáždění útvarů 
Ministerstva vnitra se členy zastupitelstev krajů a obcí a úředníky územních 
samosprávných celků v rámci zabezpečení úkolů výkonu státní správy vyplývající pro 
Ministerstvo vnitra ze znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10) Komplexní zajišťování školení školitelů a zkušebních komisařů a ověřováni znalostí 
zkouškou související s implementací eGovernmentu do územních samosprávných celků 
a pro správní úřady dle platné právní úpravy, včetně tvorby závazných vzorových 
vzdělávacích programů, a poskytování systémů pro řízení vzdělávání. 

11) Komplexní zajišťování vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech dle platné právní 
úpravy, ověřování znalostí při ukončování vzdělávacích akcí v rozsahu stanoveném 
Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, zajišťování pedagogické 
přípravy lektorů, včetně tvorby závazných vzdělávacích programů a poskytování systémů 
pro řízení vzdělávání. 
 

 

B) JINÁ ČINNOST 

 

Mimo svoji hlavní činnost uvedenou pod bodem A může státní příspěvková organizace 
Institut pro veřejnou správu Praha provozovat jinou činnost ke zlepšení hospodářských 
výsledků za účelem podpory hlavní činnosti organizace v tomto rozsahu: 

1) Zajišťování ubytování a stravování účastníků vzdělávacích akcí pořádaných v hlavní 
činnosti a určených pro úředníky, zaměstnance a členy zastupitelstev územních 
samosprávných celků. 

2) Poskytování služeb spojených s konáním seminářů, konferencí, porad a dalších aktivit 
pro zájemce z veřejné správy i z privátního sektoru za úplatu, nejde-li o akce realizované 
dle bodu 9 Zřizovací listiny části Účel zřízení a předmět činnosti. 

3) Zajišťování kopírovacích prací za úplatu. 
4) Ostatní nakladatelské a vydavatelské činnosti mimo veřejnou správu. 
5) Maloobchodu se smíšeným zbožím a tabákovými výrobky. 
6) Silniční motorové dopravy osobní. 
7) Ubytovacích služeb. 
8) Hostinská činnost. 



9) Komplexní zajišťování za úplatu školení školitelů a zkušebních komisařů a ověřováni 
znalostí zkouškou související s implementací eGovernmentu pro Českou poštu s.p., 
Hospodářskou komoru České republiky a ostatní fyzické a právnické osoby dle platné 
právní úpravy, včetně tvorby závazných vzorových vzdělávacích programů a poskytování 
systémů pro řízení vzdělávání. 

10) Poskytování za úplatu služeb spojených se zajišťováním vzdělávání zaměstnanců ve 
správních úřadech dle platné právní úpravy, ověřování znalostí při ukončování 
vzdělávacích akcí, zajišťování pedagogické přípravy, včetně tvorby vzorových 
vzdělávacích programů a poskytování systémů pro řízení vzdělávání. 

11) Realizace výzkumu v oblasti veřejné správy a správní vědy. 
 

Institut pro veřejnou správu Praha je výzkumným pracovištěm v oblasti veřejné správy 
a správní vědy. 

Institut pro veřejnou správu Praha je oprávněn provozovat jinou činnost za podmínky, že 
nebude narušena jeho hlavní činnost.“ 

 

Čl. II 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

 

V Praze dne 

Č. j. MV-131 661/OBVV-2016 

 

 

 

        Milan Chovanec 
  ministr vnitra 
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