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Konference „Quo 
Vadis, vzdělávání 

ve veřejné správě?“
Ve  dnech  10.  a  11.  listopadu  2016  pořádá  Institut 
ve  svém  vzdělávacím  středisku  v  Benešově  mezi-
národní vědeckou konferenci s názvem „Quo Vadis, 
vzdělávání  ve  veřejné  správě?“  Cílem  konference 
je  přiblížit  účastníkům  současné  trendy  vzdělávání 
ve veřejné  správě. První den konference  je na pro-
gramu společné jednání, druhý den bude následovat 
jednání v sekcích. Více informací včetně rámcového 
programu a odkazu na přihlášku naleznete na http://
www.institutpraha.cz/projekty/konference/kon-
ference-quo-vadis-vzdelavani-ve-verejne-sprave/. 

„Seminář ke změnám 
v přestupkovém 

právu“
V polovině příštího roku nabude účinnosti rozsáhlá 
novela  přestupkového  práva,  která  přinese  do  této 
oblasti  významné  novinky.  Jednou  z  cest,  jak  se 
může  veřejná  správa  s  touto  podstatnou  změnou 
seznámit,  je „Seminář ke změnám v přestupkovém 
právu“, který pořádáme ve dnech 7. – 8. 12. 2016 
v  Benešově.  Bližší  informace  najdete  na  našich 
webových  stránkách http://www.institutpraha.cz/
o-nas/novinky/seminar-ke-zmenam-v-prestupko-
vem-pravu/ . Těšíme se na setkání s Vámi.

eLearningový kurz  
„Vstupní vzdělávání 

pro úředníky územních 
samosprávných celků“

Od září 2016 se součástí portfolia vzdělávacích akcí 
Institutu nově stalo vstupní vzdělávání pro úředníky 
územních  samosprávných  celků.  K  tomuto  kroku 
Institut  přistoupil  na  základě  poptávky  personalistů 
ÚSC.
Povinnost  absolvovat  vstupní  vzdělávání  vychází 
z § 19 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků, dle kterého musí být toto 
vzdělávání ukončeno nejpozději do 3 měsíců ode dne 
vzniku  pracovního  poměru.  Vstupní  vzdělávání  je 
realizováno distanční formou studia, přičemž studijní 
texty jsou účastníkům kurzu zpřístupněny na 21 dní 
(vždy od 1. dne v měsíci).
Další informace naleznete na našich webových strán-
kách pod odkazem http://www.institutpraha.cz/na-
bidka-kurzu/kurz-890/.

Vážení čtenáři,
poprvé Vás oslovuji  jako ředitel  Institutu pro veřej-
nou  správu  Praha,  instituce,  která  má  dlouholetou 
a  úspěšnou  tradici  ve  vzdělávání  úředníků  a  za-
městnanců  veřejné  správy. Nejčastější  dotazy,  které 
po svém jmenování dostávám, se týkají dalšího smě-
řování Institutu a jeho případných změn.  Rád odpo-
vídám, že bych chtěl navázat na to, co se v Institutu 
dařilo a pokračovat v nabídce kvalitních vzdělávacích 
programů jak pro státní správu,  tak samosprávu. To 
zahrnuje i přípravy k ověření zvláštní odborné způso-
bilosti a její ověření zkouškou. Současně však vidím 
další možnosti  využití  potenciálu  takovéto  instituce 
a jejího dalšího rozvoje. Určitě se zaměřím na rozší-
ření nabídky v oblasti manažerského vzdělávání pro 
různé cílové skupiny, včetně vrcholových manažerů. 
Není  vyloučené,  že  se  v  některém  z  našich  dalších 
katalogů vzdělávacích akcí objeví i jazykové kurzy.
Jako  fungující  se  ukazuje  také  model,  kdy  Institut 
některé vzdělávací programy připravuje v úzké spo-
lupráci s úřady a realizuje je přímo v regionu. Tak má 
možnost  lépe  postihnout  konkrétní  potřebu  daného 
regionu. Spolupráce je oboustranně prospěšná a rádi 
bychom ji rozšířili do více míst. 
Řadu podnětů pro plánování dalšího rozvoje nám ur-
čitě přinese  i mezinárodní vědecká konference Quo 
Vadis,  vzdělávání  ve  veřejné  správě?,  kterou  pořá-
dáme  v  Benešově  10.  –  11.  listopadu  pod  záštitou 
náměstkyně  ministra  vnitra  Mgr.  Moniky  Pálkové, 
MPA.
V činnosti Institutu budeme nadále stavět na hodno-
tách jako je otevřenost, důvěryhodnost a proklientský 
přístup.
Dovolte mi popřát nám všem úspěšnou spolupráci. 
Těším se na setkání s Vámi na vzdělávacích akcích 
Institutu.

Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstkyně ministra 
vnitra pro řízení sekce sociálního a zdravotnického 
zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektové-
ho řízení uvádí do funkce nového ředitele Institutu 
doc. JUDr. Davida Zámka, Ph.D.

Institut  se  na  pozvání  Ministerstva  vnitra  zúčastnil 
prvního  ročníku  konference  Moderní  veřejná  sprá-
va, která se uskutečnila ve dnech 15. - 16. září 2016 
v  prostorách  Vysoké  školy  ekonomické  v  Praze. 
Na našem informačním stánku jsme vystavili množ-

ství informačních materiálů včetně nabídky vzděláva-
cích kurzů, vydaných odborných publikací, připravo-
vané konference „Quo Vadis, vzdělávání ve veřejné 
správě?“. Velmi nás těší, že stánek navštívilo mnoho 
účastníků a projevili zájem o naši nabídku.

NAŠI LIDÉ - PŘEDSTAVUJEME

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.,  
ředitel Institutu pro veřejnou správu Praha

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

NOVINKA

NEPŘEHLÉDNĚTE

STALO SE

Konference Moderní veřejná správa

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/projekty/konference/konference-quo-vadis-vzdelavani-ve-verejne-sprave/
http://www.institutpraha.cz/projekty/konference/konference-quo-vadis-vzdelavani-ve-verejne-sprave/
http://www.institutpraha.cz/projekty/konference/konference-quo-vadis-vzdelavani-ve-verejne-sprave/
http://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/seminar-ke-zmenam-v-prestupkovem-pravu/
http://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/seminar-ke-zmenam-v-prestupkovem-pravu/
http://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/seminar-ke-zmenam-v-prestupkovem-pravu/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-890/
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-890/


2

Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, www.institutpraha.cz, newsletter@institutpraha.cz

3
2016

Na  letošní  podzim připravil  Institut  dva  tematicky 
nepříliš vzdálené kurzy, zaměřené na problematiku 
obyvatel  vlastních  budov,  případně  drobných  pod-
nikatelů, kteří budovy vlastní. Prvním z nich je kurz 
iniciovaný Ministerstvem životního prostředí a týká 
se případné přímé kontroly topidel v domácnostech, 
druhý kurz se věnuje požární bezpečnosti staveb.     
Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů 
o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW 
v kontextu zákona o ochraně ovzduší 
Ve  spolupráci  s Ministerstvem  životního  prostředí 
a  Asociací  podniků  topenářské  techniky  (APTT) 
připravil  Institut  dvoudenní  kurz  zaměřený  na  vy-
světlení průběhu kontrol  spalovacích  stacionárních 
zdrojů přímo v domácnostech, tak jak je předpoklá-
dá novela zákona o ochraně ovzduší, která by měla 
nabýt účinnosti k 1. 1. 2017. 
První  den  kurzu  bude  probíhat  teoretická  výuka. 
Účastníci  kurzu  budou  seznámeni  s  platnou  legis-
lativou,  připravovanou  novelou  zákona  o  ochraně 
ovzduší  a  příslušnými  ustanoveními  kontrolního 
řádu. Ve druhém dni bude praktický výklad s názor-
nými  ukázkami  a  předvedení  spalovacího  zařízení 
v provozu. Teoretickou část budou lektorovat odbor-
níci z Ministerstva životního prostředí a lektoři IVS, 
praktickou část zajistí technici APTT. 
Kurzy se budou konat ve vzdělávacím středisku IVS 
Praha v Benešově  (1. den) a v Praze  (2. den); pro 
moravské zájemce po oba dva dny v Krnově.
Znalosti získané v rámci kurzu budou úředníci moci 
využít  bez  ohledu  na  to,  zda  bude  novela  zákona 
o  ochraně  ovzduší  schválena,  neboť  již  dnes mají 
zákonnou  kompetenci,  která  jim  umožňuje  přístup 
ke spalovacím zdrojům provozovaným při podnika-
telské činnosti.

Další informace o kurzu spolu s termíny konání na-
leznete na našich webových stránkách: http://www.
institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-897/.

Mezinárodní spolupráce
Ve dnech 6.  až 8.  července 2016  se v Bruselu ko-
nal seminář s názvem „EU4ERT“ za účasti zástupce 
Institutu  pro  veřejnou  správu  Praha Mgr. Václava 
Melichara. Tato akce probíhala v rámci tzv. Evrop-
ského  recipročního vzdělávacího programu  (ERT). 
Seminář pořádala European School of Administrati-
on (EUSA), která je stejně jako Institut pro veřejnou 
správu Praha členem programu ERT, který sdružu-
je evropské národní školy a  instituce zabývající  se 
vzděláváním úředníků.
Oficiální program semináře započal první den v bu-
dově EUSA společným obědem a seznámením po-
řadatelů a účastníků semináře. Celkově se akce zú-
častnilo 24 ministerských úředníků z 11 evropských 
zemí. Poté následovala přednáška paní Karine Au-
riol, vyšší manažerky vzdělávání EUSA, která se za-
bývala  zejména  systémem  institucí Evropské unie, 
klíčovými vztahy a procedurálními záležitostmi EU. 
Výklad paní Auriol podpořila množstvím názorných 
grafů a ilustrací.
Program  druhého  dne  akce  byl  zahájen  v  budově 
Rady EU panem Guyem Miltonem, vedoucím úseku 
v  rámci  Generálního  ředitelství  Média  a  komuni-
kace. Pan Milton  účastníkům představil  fungování 
Evropské Rady a postupy při přijímání rozhodnutí. 
Následovala  přednáška  paní  Alexandry  Almeida, 
asistentky  COREPER,  která  představila  složité 
fungování tohoto „Výboru stálých zástupců“, který 
řídí práci dalších specializovaných výborů a pracov-
ních skupin, kde se na pracovní úrovni a za účasti 
zástupců gesčních ministerstev připravují podklady 
pro  následné  projednávání  Radou.  Druhý  den  byl 
zakončen  slavnostní  večeří  s  diskuzí  o  aktuálních 
výzvách EU. 

Závěrečný den účastníci navštívili Evropský parla-
ment  (EP), kde vyslechli přednášku pana Markuse 
Warasina, vedoucího Sekretariátu Výboru pro práva 
žen a genderové  rovnosti EP, který vysvětlil  funk-
ci  Evropského  parlamentu  a  přiblížil  práci  výborů 
uvnitř  EP.  Následovalo  přijetí  v  Evropské  komisi 
(EK)  zástupcem  ředitele  Sekce  protokolu  EK  pa-
nem Pedrem Cymbrónem. Ten účastníkům v rámci 
přednášky představil fungování EK a zmínil i oblast 
protokolárních  záležitostí  EK.  Následně  účastníky 
provedl nejdůležitějšími jednacími prostory EK.
Seminář byl uzavřen exkurzí v návštěvnickém cen-

tru „Parlamentarium“ Evropského parlamentu, kde 
se zúčastnění mohli v interaktivní expozici seznámit 
s  historií  a  nejdůležitějšími milníky  existence  Ev-
ropské unie.
Celá  akce  dle  závěrečné  evaluace  přispěla  účast-
níkům  k  prohloubení  znalostí  v  oblasti  fungování 
vrcholných  institucí  EU.  Vedla  také  k  živé  inter-
akci  mezi  zúčastněnými  úředníky,  lektory  EUSA, 
zaměstnanci orgánů EU a zároveň přispěla  i k vý-
měně  mnoha  názorů  a  zkušeností  mezi  samotnou 
skupinou  účastníků,  která  představovala  špičkové 
odborníky z různých oblastí veřejné správy.

Připravujeme
Kurzy 

kybernetické 
bezpečnosti

Po  úspěšné  realizaci  vzdělávacích  aktivit  v  oblas-
ti  kybernetické  bezpečnosti,  které  byly  součástí 
projektu  „Vzdělávání  v  oblasti  základních  registrů 
a  dalších  kmenových  projektů  eGovernmentu  II“, 
Institut  nyní  znovu  zařazuje  kurzy  s  touto  temati-
kou  do  své  nabídky. V  listopadu  se  tak  uskuteční 
první  termíny nových kurzů Zákon o kybernetické 
bezpečnosti I. a II., které mapují současnou právní 
úpravu,  bezpečnostní  politiku,  implementaci  bez-
pečnostních opatření či audit kybernetické bezpeč-
nosti.  Obsahová  náplň  obou  kurzů  byla  sestavena 
na  základě  výsledků  analýzy  vzdělávacích  potřeb 
cílové  skupiny.  Bližší  informace  jsou  k  dispozici 
na webu Institutu pod následujícími odkazy:
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-
914/ a http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/
kurz-916/.
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Požární bezpečnost staveb

Kurz  „Požární  bezpečnost  staveb  –  rodinné  domy 
a rodinné rekreační objekty“ je věnován seznámení se 
základními pojmy, které se týkají požární bezpečnosti, 
a to jak při projektování nových staveb, tak při prová-
dění úprav rodinných domů nebo rekreačních objektů. 
Hlavním tématem kurzu je vysvětlení požárně bezpeč-
nostního řešení stavby. Bude také objasněna role výkonu 
státního požárního dozoru a představeno požárně bez-
pečnostní řešení pro řízení v rámci stavebního zákona. 
Účastníci kurzu budou seznámeni s dopady připravo-
vané  novely  stavebního  zákona  ve  vztahu  k  požární 
bezpečnosti objektů. 

Dostane  se  i  na praktické  rady,  jak  zdůvodnit  inves-
torům  požadavky  vyplývající  z  povinnosti  vybavení 
stavby požárně bezpečnostními zařízeními. 
Součástí kurzu bude rovněž řada praktických příkladů 
a zdokumentovaných důsledků nedodržení zásad po-
žární bezpečnosti.
V  neposlední  řadě  si  kurz  klade  za  cíl  působit  jako 
osvěta v oblasti požární prevence.
Další informace o kurzu spolu s termínem konání na-
leznete  na  našich  webových  stránkách:  http://www.
institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-820/.

Institut je cvičným pracovištěm pro odbornou 
praxi studentů Institutu vzdělávání a poradenství 
České zemědělské univerzity v Praze

Spolupráce  mezi  Institutem  pro  veřejnou  správu 
Praha  a  Institutem  vzdělávání  a  poradenství  (IVP) 
započala  v  roce  2013.  Zpočátku  jednorázová  akce 
přijetí studenta na čtyřtýdenní odbornou praxi dostala 
postupně oficiální formu a Institut obdržel od rektora 
ČZU jmenovací listinu a status cvičného pracoviště.
Letos Institut poskytl zázemí studujícím IVP již po-
čtvrté. Stážisté  se  první  tři  týdny v  září  seznamují 
s chodem Institutu, postupně se zapojují do činností 
spojených se vzděláváním a pomáhají při  realizaci 
konkrétních  vzdělávacích  akcí.  Snahou  odborného 
garanta  je  zapojit  stážisty  co  nejvíce  do  běžných 
pracovních činností, aby i v omezeném čase získali 
ucelený  přehled  o  fungování  vzdělávací  instituce. 
Na základě získaných zkušeností si stážisté plánují 
školní projekt, který potom v  lednu v průběhu po-
sledního týdne praxe dokončují.
Dovolili jsme se také zeptat na přímé postřehy Ro-
many Aulické,  studentky  oboru  Poradenství  v  od-
borném vzdělávání, která stáž v Institutu absolvuje 
v tomto roce. „Praxe je pro mne opravdu přínosná. 
Jsem  ráda,  že mě  Institut nechává pracovat na vě-
cech,  které  jsou  důležité  pro  chod  vzdělávací  in-
stituce.  Těší  mě,  že  se  mi  dostává  zodpovědnosti 

vykonávat  určité  činnosti,  díky  kterým  nahlížím 
do  problematiky  Institutu.  Děkuji  všem  pracovní-
kům Institutu za odborné vedení a seznámení s  je-
jich náplní práce.“

Nová skripta již 
v prodeji

V  minulém  čísle  newsletteru  jsme  Vás  informova-
li o chystaném vydání dvou nových skript „Správní 
řád“ a „Územní samospráva přehledně a v příkla-
dech“. Tyto publikace  jsou  již v prodeji a můžete  je 
zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu www.insti-
tutpraha.cz/kurzy/prodej-skript/skripta/,  kde  na-
leznete také přehled dalších aktuálně nabízených titulů 
(včetně jejich bližšího představení).

Publikace  „Správní řád“  autorského  kolektivu 
Mgr.  Ivan  Tobek,  Mgr.  Karel  Hruška  a  JUDr.  Petr 
Voříšek  je  vhodná  jak  pro  začátečníky  (je  napsána 
jednoduchým a srozumitelným jazykem), tak pro ná-
ročnější čtenáře (obsahuje řadu odkazů na související 
judikaturu správních soudů, na vybrané závěry Porad-
ního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a na další 
metodické materiály Ministerstva vnitra). Její prodejní 
cena je 159 Kč.

Text  příručky  „Územní samospráva přehled-
ně a v příkladech“  od  Mgr.  Jana  Horníka,  Ph.D., 
a Mgr. Petra Kuše je velmi dobře strukturovaný a lo-
gicky  ucelený.  Materie  je  uváděna  v  přiměřeném 
rozsahu a úrovni, čímž je dána dobrá srozumitelnost. 
V  duchu  svého  podtitulu  nabízí  publikace  čtenářům 
ilustrační příklady z praxe, přehledové  tabulky a ná-
zorná schémata. Její prodejní cena činí 129 Kč.
V rámci ediční činnosti jsme v uplynulých dnech rov-
něž  vydali  již  páté  aktualizované  a  rozšířené  vydání 
studijního  textu „Finanční hospodaření územních  sa-
mosprávných celků“ od Mgr. Heleny Peterové a při-
pravujeme zbrusu nový  titul  zaměřený na problema-
tiku  služebního  hodnocení  –  od  autorů  PhDr.  Pavla 
Dittricha, CSc., a Mgr. Jiřího Stani.
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Volná místa na našich vzdělávacích akcích v listopadu 
a prosinci
(Pokud kurz nenajdete na našem webu, pak je již kapacita účastníků vyčerpána.)

1. Kurzy pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadů ÚSC:
Datum 
konání: Místo konání: Název kurzu: Lektoři:

14. 11.  Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SR JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ; Mgr. Jana MACHAČKO-
VÁ

21. 11. Praha Vzdělávání  vedoucích  úředníků  územních  samospráv-
ných celků - zvláštní část DRAH Jaroslav KRATOCHVÍL

23. 11.  Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část VP Mgr. Jan POTMĚŠIL

23. 11.  Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část BPSP Mgr. Jana VRANÁ

12. 12. Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ZEM Ing. Michal HNÍZDIL, Ing. Petr CHALUPA

13. 12.  Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP Ing. Eva FIALOVÁ

2. Vzdělávací akce formou e-learningu (pro ÚSC i podle služebního zákona):
Datum konání: Místo konání: Název kurzu:  Tutoři:

1. 11.  - 15. 12.  e-learning - LMS ELEV Vstupní vzdělávání následné Zaměstnanci Institutu

1. 11.  - 30. 11.  e-learning - LMS ELEV EL Korupce, etika a whistleblowing Zaměstnanci Institutu

1. 11.  - 21. 11. e-learning - LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Zaměstnanci Institutu

1. - 31. 12.  e-learning LMS ELEV EL Korupce, etika a whistleblowing Zaměstnanci Institutu

1. - 21. 12. e-learning LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Zaměstnanci Institutu

3. Kurzy průběžného vzdělávání (pro ÚSC i státní správu)
• podle zákona č. 312/2002 Sb. 
• podle Usnesení vlády ČR č. 865/2015 Sb.
• podle Rámcových pravidel vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech - služební předpis č. 9 N-MV pro státní službu

Datum 
konání: Místo konání: Název kurzu: Lektoři:

2.  - 3. 11.  Benešov a Praha Kontroly  spalovacích  stacionárních zdrojů v kontextu  zákona o 
ochraně ovzduší kolektiv lektorů

2. - 4. 11.  Benešov Kurz pro operátory programu PEvA Mgr. Josef HORA

3. 11.  Praha Image úředníka - reprezentace úřadu Mgr. Jana JELÍNKOVÁ, Marie RENČOVÁ

4. 11.  Praha Autorizovaná konverze dokumentů na úřadě Mgr. Jarmila Marta ŠMARDOVÁ

4. 11.  Praha Novým občanským zákoníkem krok za krokem IV – Smlouvy Mgr. Jiří GAŇO

7. 11.  Praha Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi I. Bc. et Bc. Adam KUČÍNSKÝ

8. 11.  Olomouc Novela zákona o přestupcích Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ

9. 11. Praha Přijímací  rozhovor  ve  výběrovém  řízení  podle  zákona  o  státní 
službě Ing. Mgr. Lenka VAJSAROVÁ

10. 11. Praha Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků Ing. Eva VOŽENÍLKOVÁ

10. 11. Praha Bezdomovectví - řešitelný problém? PhDr. Pavel PĚNKAVA

10. 11. Olomouc Novým občanským zákoníkem krok za krokem V – Pro obce Ing. Miroslava VOJTÍŠKOVÁ

11. 11. Praha Služební hodnocení podle zákona o státní službě  PhDr. Aleš HRADEČNÝ

14. 11.  Praha Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost Ing. Martin FIALKA, Jana KOREŇOVÁ

14. 11.  Benešov Tipy a triky v MS WORD Ing. Jaroslav VOBR, Bc. Tomáš LUKŠÍK

15. 11.  Praha Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění 
a řidičských průkazů do praxe Petra SHONOVÁ, DiS.
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Chcete se s námi podělit o své 
zkušenosti s tématy, o kterých píšeme?

Máte nějaké náměty či připomínky 
k obsahu Newsletteru?

Měníte svou e-mailovou adresu?

Nechcete Newsletter odebírat nebo si 
naopak přejete přihlásit k odběru další 

kolegy?

PIŠTE NA ADRESU 
newsletter@institutpraha.cz
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konání: Místo konání: Název kurzu: Lektoři:

15. - 16. 11.  Krnov Kontroly  spalovacích  stacionárních zdrojů v kontextu  zákona o 
ochraně ovzduší kolektiv lektorů

18. 11.  Praha Základní registry veřejné správy Mgr. Jarmila Marta ŠMARDOVÁ

21. 11. Praha Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu PhDr. Aleš HRADEČNÝ

21.  - 23. 11.  Benešov Úvod do práce s programem PEvA PhDr. Michal WANNER, Ph.D.

22. 11. Praha Judikáty k agendě památkové péče JUDr. Martin ZÍDEK

22. 11. Praha Vedení přijímacích pohovorů, hodnocení a výběr uchazečů Mgr. Dagmar Hošková

23.  - 25. 11. Benešov Kurz pro operátory programu PEvA Mgr. Josef HORA

24. 11.  Praha Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody Mgr. Svatava HAVELKOVÁ

24. 11.  Praha Novým  občanským  zákoníkem  krok  za  krokem  III  –  Rodinné 
právo Mgr. Eva HRUBÁ

25. 11.  Praha eGovernment v kostce Mgr. Jarmila Marta ŠMARDOVÁ

25. 11.  Praha LinkedIn pro pokročilé Mgr. Eva MATYÁŠOVÁ

28. 11.  Praha Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způso-
bilosti - správní řád JUDr. Svatava VRONSKÁ

28. 11.  Praha Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způso-
bilosti - Veřejná správa  JUDr. Miroslav BRŮNA

28. 11.  Benešov Tipy a triky v MS Word Bc. Tomáš LUKŠÍK

28.  - 29. 11.  Benešov Tipy a triky v MS WORD a MS EXCEL Ing. Jaroslav VOBR, Bc. Tomáš LUKŠÍK

29. 11. Benešov Tipy a triky v MS EXCEL Ing. Jaroslav VOBR

5. 12. Praha Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy Mgr. Lucie BUKOVSKÁ

6. 12. Praha Manažerka ve veřejné správě Mgr. Jana JELÍNKOVÁ, Marie RENČOVÁ

6. 12. Praha Aplikace zákona o registru smluv Mgr. Martin KRAUS

6. 12. Benešov EXCEL - vzorce a funkce Ing. Jaroslav VOBR

6. 12. Most Oblast utajovaných informací - administrativní bezpečnost Ing. Martin FIALKA, Jana KOREŇOVÁ

6. 12. Praha Správní řízení v praxi - Opravné prostředky JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ

6. - 8. 12. Benešov  Obec a voda - vodohospodářské minimum Ing. Petr VÍT

7. 12.  Praha Přijímací  rozhovor  ve  výběrovém  řízení  podle  zákona  o  státní 
službě Ing. Mgr. Lenka VAJSAROVÁ

7. - 8. 12. Benešov Seminář ke změnám v přestupkovém právu kolektiv lektorů

8. 12.  Praha Novým občanským zákoníkem krok za krokem I – Osoby a sou-
kromé právo Mgr. Ing. Jan STRAKOŠ

8. 12.  Most Zákon o právu shromažďovacím, extremismus JUDr. Kateřina JAMBOROVÁ

9. 12. Praha Novým občanským zákoníkem krok za krokem IV – Smlouvy Mgr. Jiří GAŇO

12. 12. Praha Hazardní hry z pohledu obcí - novinky Mgr. Petra ĎUROVIČOVÁ a kol. lektorů z MF ČR

13. 12. Most Emoce na pracovišti PhDr. Dagmar GRAUOVÁ

13. 12. Praha Pravidla tvorby vnitřních předpisů v organizaci Mgr. Kamil MAGDA
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