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Rekonstrukce 
ve vzdělávacím 

středisku Benešov
V  měsíci  červenci  a  srpnu  letošního  roku  došlo 
ve vzdělávacím  středisku Benešov  Institutu pro ve-
řejnou správu Praha k velmi rozsáhlým a  výrazným 
změnám interiéru, jejichž přínosem by mělo být zvý-
šení  funkčnosti,  estetičnosti  a  použití  dokonalejších 
moderních materiálů.

Rekonstrukcí prošel kongresový sál, prostory recepce 
ve vstupní hale a také část pokojů v hotelové části.
V kongresovém sálu nebylo cílem odstranit veškerý 
interiér a vytvořit zcela nový prostor. Funkce tohoto 
sálu se nezměnila a nemění se také ani jeho kapaci-
ta. Ráz místnosti svým způsobem zapadá do dalších 
prostor vzdělávacího střediska. Z tohoto důvodu byla 
stávající sedadla nahrazena novými se zabudovanými 
sklopnými  stolky  včetně možnosti  připojení  do  sítě 
a USB. Nábytek  s moderním vzhledem  tak  splňuje 
požadavky  na  pohodlí  posluchačů.  Designově  bylo 
vylepšeno  i pódium s  řečnickým pultem a předsed-
nickým stolem. Příjemný dojem dotváří kvalitní zátě-
žový koberec ve světle šedé barvě. Citlivě v interiéru 
byly zachovány dubové obklady, které jsou spojova-
cím prvkem ostatních prostor vzdělávacího střediska.
Z důvodu fyzického i morálního opotřebení se rekon-
struovala  recepce,  jejíž  prostory  již  nevyhovovaly 
současným  požadavkům.  Nový  vzhled  recepce  je 
také zasazen do stávajícího dubového obkladu, s je-
hož barvou ostře kontrastuje  její  lesklý bílý povrch. 
Nové ztvárnění  je nejen reprezentativnější, ale vede 
i ke zvýšení produktivity zaměstnanců recepce.

Těšíme se na setkání s Vámi v prostorách vzdělávací-
ho střediska v Benešově.

Celý Váš profesní život je spjatý s veřejnou sprá-
vou. Kterou svoji pracovní zkušenost pokládáte 
za nejzajímavější a proč? 
Nejsilnější  zážitkem,  a  to  ve  všech  smyslech  toho 
slova, bylo budování krajského úřadu v Jihlavě. Ať 
s prvním nezapomenutelným hejtmanem panem Do-
hnalem, nebo s jeho následníkem panem Vystrčilem. 
Byla to velká výzva plná různých neznámých, pře-
devším  však  společná  naše  touha  ukázat  všem,  že 
kraj Vysočina má svůj dobrý smysl a sílu jej i napl-
nit. Vše začalo rozsahem největším výběrovým říze-
ním, které jsem kdy vedla. Přes tisíc zájemců o zhru-
ba 16 pozic vedoucích odborů. Povedlo se nám to, 
vybrali jsme úžasné, pracovité a z velké části i cha-
rismatické kolegyně a kolegy. Snášeli práci o víken-
dech,  po  večerech  a  ještě  byla  výtečně  odvedená. 
Byli jsme na výsledky hrdí. Ještě nyní se mi stýská!
Oproti tomu zkušenost se státní správou. Těch, kteří 

chtějí, mohou a umějí, není mnoho. A procesní po-
stupy  zejména  služebního  zákona  situaci  neusnad-
ňují …. Loajalita je často neznámé slovo.
Změnila se nějak veřejná správa? 
Ano,  změnila  se  dramaticky.  Je  stále  regulovaněj-
ší,  ubývá  vizionářů,  ubývá  schopnosti  nést  vlastní 
odpovědnost  za  rozhodnutí. Výkonní  úředníci,  ale 
bohužel i vedoucí jsou alibističtí, hlídají si více svá 
práva  než  schopnost  odvést  požadovaný  výkon. 
Stále  jsou  vidět  i  tahouni,  ale  zmrtvění,  které  na-
stalo  ve  veřejné  správě  zhruba  před  10  lety,  vzalo 
mnohým vítr z plachet a ony se stále ne a ne opět 
nafouknout  větrem  novým.  Jsou  jistě  výjimečné 
úřady, zejména radnice středně velkých a často ma-
lých měst, ale nevnímám ten obecný drajv, který zde 
na  počátku  nového  tisíciletí  byl.  Forma  převládla 
nad obsahem.
Již několik let působíte jako lektorka našeho In-
stitutu. Na Vaší pedagogické činnosti je vidět, že 
Vás to baví. Co konkrétně Vás na této práci těší?
Sdílím s novými kolegy svůj pohled na smysl práce 
pro Český stát. Zní to asi šíleně a jako velké klišé, 
ale mám opravdu potřebu, aby moje práce měla do-
pad, který mne přesahuje. Mohu předat své zkuše-
nosti a ty přepečlivé uklidnit, že nic není tak horké, 
jak to vypadá, když přijde stížnost či odvolání, že to 
není konec světa. A těmi, co neberou vážně nic, zase 
trochu zatřepu, že účastník  řízení  fakt není otrava. 
Že služba veřejnosti, jak o ní hovoří správní řád, má 
svůj obsah a svá pravidla.
Doporučila byste čtenářům nějaké tipy na to, co 
Vám osobně ve vzdělávání funguje, co se Vám 
osvědčilo? 
Klíčové  kompetence M. Siegrista, Řízení  lidských 
zdrojů profesora Koubka a Kolbův cyklus to pova-
žuji  za  znalostní  základ pro vzdělávání dospělých. 
Koučování J. Whitmora taky funguje. Neurolingvi-
stické  programování  je  nezbytné  pro  volbu  správ-
ných slov. Je toho mnoho a rozvoj je nezbytný, jeho 
opakem totiž není stagnace a setrvalý stav, ale hnití 
se vší ošklivou konotací takového slova!

PŘEDSTAVUJEME

JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ

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

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Kyberneticky bezpečná veřejná správa

Od podzimu 2017 realizuje Institut v kooperaci s Ná-
rodním úřadem pro kybernetickou a informační bez-
pečnost,  Ministerstvem  vnitra  a  Úřadem  vlády  ČR 
dva  eLearningové  kurzy  s  tematikou  kybernetické 

bezpečnosti. Kurz „A“ – „Základní kurz kybernetické 
bezpečnosti“  je  určen  všem  zaměstnancům  veřejné 
správy, kteří mají přístup do kyberprostoru příslušné 
organizace.  Cílovou  skupinou  kurzu  „B“  –  „Kurzu 
kybernetické bezpečnosti dle zákona o kybernetické 
bezpečnosti“,  jsou  zaměstnanci  zastávající  bezpeč-
nostní role stanovené zákonem. Od počátku realizace 
do konce 1. pololetí 2018 bylo do obou kurzů přihlá-
šeno více než 19 000 úředníků z celé veřejné správy. 
Během srpna a září procházely oba kurzy obsahovou 
aktualizací, kdy je zapracována aktuálně platná práv-
ní úprava a připomínky studujících, které byly zazna-
menány v hodnotících dotaznících.
Více  informací  najdete  na  adrese http://www.insti-
tutpraha.cz/kurzy/kyberneticka-bezpecnost/.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/kurzy/kyberneticka-bezpecnost/
http://www.institutpraha.cz/kurzy/kyberneticka-bezpecnost/
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NEPŘEHLÉDNĚTE

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Úspěšně proběhla konference „Quo 
Vadis, sociální práce v ČR II?“

Veřejné opatrovnictví

Účast na zasedání DISPA

V  minulém  čísle  newsletteru  jsme  Vás  informo-
vali o další  chystané konferenci  z  cyklu „Quo Va-
dis?“ Ta úspěšně proběhla pod záštitou poslankyně 
Parlamentu  ČR,  hejtmanky  Karlovarského  kraje 
a předsedkyně Asociace krajů Mgr. Jany Mračkové 
Vildumetzové ve dnech 7.- 8. června 2018 ve vzdě-
lávacím  středisku  Institutu  v  Benešově.  Spolupo-

řadatelem konference byla Vysoká škola podnikání 
a práva.
První  den  byl  věnován  příspěvkům  v  plénu,  které 
se  zaměřily  na  vývoj  i  perspektivy  sociální  práce 
v trestní justici, viktimologické aspekty sociální prá-
ce v praxi, rizika segregace vybraných sociálně zne-
výhodněných skupin či na problematiku veřejného 

opatrovnictví v praxi úřadu. Druhý den byl rozdělen 
do souběžných odborných sekcí, které se zabývaly 
tématy aktuálních otázek sociální práce   a sociální 
práce v trestní justici. Novinkou v cyklu „Quo Va-
dis?“ byl kulatý stůl na téma veřejného opatrovníka. 
Tradičně bude z uplynulé konference vydána vědec-
ká monografie.

V  roce  2018  je  nová  zvláštní  odborná  způsobilost 
při výkonu veřejného opatrovnictví (ZOZ VO) nej-
četnější ZOZ co do počtu běhů příprav, zkoušek i co 
do množství účastníků. Vzhledem ke kompetenční-
mu  sporu mezi Ministerstvem  spravedlnosti  a Mi-
nisterstvem  práce  a  sociálních  věcí  nebylo možné 
zahájit  přípravy  ke  zkoušce  a  zkoušky  neprodleně 
po zveřejnění nové ZOZ ve vyhlášce. Teprve po ale-
spoň prozatímním vyřešení odborné garance, která 
připadla Ministerstvu práce a sociálních věcí, bylo 
možné spustit v Institutu přípravy a zkoušky naplno. 
Nicméně je třeba zdůraznit, že hlavní podíl na kon-
cepci této ZOZ a vytvoření zkušebních otázek a tes-
tů má   Ministerstvo  spravedlnosti,  jmenovitě  paní 
Mgr. Barbora Rittichová, které patří  náš velký dík 
za spolupráci.
Celkem  proběhne  do  konce  tohoto  roku  čtrnáct 

běhů příprav  spojených do deseti  termínů a  je vy-
psáno šestnáct řádných zkoušek. Účastníků by letos 
mělo být více než 400. To klade pochopitelně velké 
nároky na lektorský sbor, zkušební komisaře i pra-
covníky Institutu. Také kapacitní možnosti střediska 
v  Benešově  jsou  omezené  a  při  současném  zájmu 
o přípravy a zkoušky u většiny ZOZ je obtížné všem 
vyhovět. Proto bylo přistoupeno k vypsání přípravy 
ZOZ VO a následných zkoušek také v Brně a Praze. 
Brněnská příprava a navazující zkoušky byly urče-
ny veřejným opatrovníkům z Jihomoravského kraje. 
Krajský úřad nám k tomuto účelu pronajal prostory 
ve své budově na Cejlu. Využili jsme také naše lek-
torky, které působí v Úřadu veřejného ochránce práv 
v Brně. Příprava i zkoušky proběhly hladce a úspěš-
nost úředníků byla opravdu vysoká.
Zářijová příprava v Praze se zaplnila více jak sedm-

desáti účastníky. Pro mnohé  je komplikací nutnost 
zajistit si ubytování a stravování samostatně, což by 
v  Benešově  nemuseli  řešit,  ale  aby  byla  dodržena 
lhůta  pro  absolvování  ZOZ,  nebyla  jiná  možnost, 
jak situaci uspokojivě zvládnout.
V příštím  roce bude  již  situace kolem zvláštní od-
borné  způsobilosti  při  výkonu  veřejného  opatrov-
nictví  standardní.  Plánováno  je  zatím  pět  příprav 
a na ně navazující zkoušky. 
Rádi bychom poděkovali lektorskému sboru a zku-
šebním komisařům, jejichž zásluhou se nám podaři-
lo letošní hektický rok přípravných kurzů a zkoušek 
ZOZ  při  výkonu  veřejného  opatrovnictví  úspěšně 
zvládnout  a  doufáme,  že  nová  zvláštní  odborná 
způsobilost pomůže úředníkům při výkonu nelehké 
agendy veřejného opatrovníka.

Ve  druhé  polovině  června  se  v  Sofii  zúčastnil  zá-
stupce Institutu tradičního zasedání DISPA (setkání 
ředitelů institutů a škol veřejné správy), které bylo 
tentokrát  pořádáno  bulharským  Institutem  veřejné 
správy. Hlavní  téma konference bylo  „Učení  v  di-
gitálním věku – digitální asistence“. V úvodním pa-
nelu prvního dne se přednášející věnovali například 

mechanismům  pro  zkvalitnění  online  výuky  nebo 
využití herních prvků při vzdělávání. 
Odpolední blok  tradičně přinesl paralelní worksho-
py.  Zástupce  Institutu  zúčastnil  sekce  s  podtitulem 
„Studie a  analýzy v oblasti učení  a  rozvoje“ a měl 
možnost  prezentovat  Institutem  připravovaný  pro-
jekt profesionalizace úředníků územních samospráv-
ných celků a vytvoření kompetenčního modelu.
Druhý den zasedání proběhlo mimo jiné shrnutí vý-
stupů i z druhého workshopu, který se věnoval vý-
zvám  elektronického  vzdělávání,  včetně  vyhodno-
cení dotazníků jednotlivých participujících institucí 
o aktuálních i budoucích vzdělávacích tématech. 
Sofijské  zasedání  DISPA  bylo  historicky  prvním, 

kterého se účastnili i zástupci institucí ze zemí EU, 
které nejsou členy EU.   

Pozvánka 
na podzimní 
konferenci 

z cyklu „Quo 
Vadis?“

Již nyní se ale připravuje konference další, tentokrát, 
obdobně  jako  loňský  podzim,  zaměřena  na  pro-
blematiku  bezpečnosti  měst  a  obcí.  Uskuteční  se 
ve dnech 31. října - 1. listopadu 2018 a bližší infor-
mace včetně způsobu přihlášení naleznete na www.
institutpraha.cz/projekty/konference.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Návštěva vietnamské 
delegace v Institutu

Dne 21. září 2018 navštívila Institut v rámci své stu-
dijní cesty do České republiky vietnamská delegace 
složená především ze zástupců Ministerstva pláno-
vání a investic. 
Po  úvodním  přivítání  prvním  náměstkem  ředitele 
Institutu pro veřejnou správu Praha byly delegátům 
představeny hlavní činnosti a principy fungování In-
stitutu. Z oblasti vzdělávání byla zvláštní přednáška 
věnována  průběhu  zkoušek  odborné  způsobilosti. 
Následující  prezentace  byla  zaměřena  na  proble-
matiku leadershipu a vedení týmů ve veřejné správě 
a byl zařazen i aspirativní test pro účastníky. Závě-
rečná přednáška se věnovala etice a integritě ve ve-
řejné správě a zahrnovala i aspekty protikorupčního 
boje včetně aktuální vládní strategie boje s korupcí 
na léta 2018-2022.
Všechny přednášky doprovázela diskuze a vietnamští 
delegáti tak získali užitečné poznatky pro svou práci.  

SKRIPTA

Novinky v ediční činnosti Institutu

NABÍDKA KURZŮ

Nabídka kurzů
datum místo název kurzu lektor(-ři) přihláška

1. - 21. 10.  LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC  Přihláška

1. - 30. 10.  LMS ELEV EL Korupce, etika a whistleblowing  Přihláška

1. 10. Praha Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II. Ing. Alena RYBÁKOVÁ,  Ing.  Lu-
káš KINTR Přihláška

3. 10.  Praha Management procesů a lidí Ing. Mgr. Lenka VAJSAROVÁ Přihláška

4. 10.  Praha Aplikace zákona o registru smluv Mgr. Martin KRAUS Přihláška

9. 10.  Benešov Tipy a triky v MS WORD Bc. Tomáš LUKŠÍK Přihláška

9. 10.  Praha Zásady správné korespondence PhDr. Dagmar GRAUOVÁ Přihláška

10. 10.  Praha Novela stavebního zákona. Aplikační problémy v pra-
xi. Ing. Vladimíra HELEBRANTOVÁ Přihláška

11. 10.  Praha Správní  řízení  v  praxi  -  Správní  řád  pro  oprávněné 
úřední osoby Mgr. David SLOVÁČEK Přihláška

16. 10.  Praha Vzdělávání  vedoucích  úředníků  ÚSC  -  zvláštní  část 
FIN Ing. Karel KULT Přihláška

17. 10.  Ústí nad Labem Správní řízení v praxi - Doručování JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ Přihláška

17. 10.  Praha Prevence  syndromu  vyhoření  v  podmínkách  veřejné 
správy PhDr. Mgr. Milena ŠTRUNCOVÁ Přihláška

18. 10.  Praha Úvod do práva pro neprávníky Mgr. David SLOVÁČEK Přihláška

Jak  jsme  informovali  v Newsletteru  3/2017,  Insti-
tut v rámci své průběžné ediční činnosti přichystal 
i na rok 2018 několik zajímavých titulů.
Publikace Mediální  komunikace  a  public  relations 
ve  veřejné  správě  je  již  v  prodeji.  Jak  prozrazuje 
název,  je  určena  čtenářům,  kteří  ve  veřejné  sprá-
vě pracují  v oblasti mediální komunikace  a public 
relations  nebo  se  o  tuto  oblast  zajímají.  Příručka 
je  podrobným  návodem,  jak  se  v  interní  i  externí 
komunikaci  vyhnout  různým  úskalím.  Teoretické 
části psané zapamatovatelnou formou  jsou doplně-
ny praktickými ukázkami, příklady, tabulkami, cvi-
čeními  a  slovníkem mediální  komunikace. Čtenáři 
získají účelný praktický návod a detailní popis toho, 
jak kvalitně reprezentovat úřad před médii.
V  závěrečné  fázi  přípravy  je  publikace  Aplikace 
správního řádu při výkonu správních činností. Jedná 
se o první počin podobného rozsahu v rámci ediční 
činnosti  Institutu.  Početný  kolektiv  autorů  zpraco-
val přehledný, systematický a srozumitelný přehled 
o způsobu a aplikaci vybraných správných činností 
(ZOZ). Vydání publikace plánujeme do konce roku 
2018.
O vydání nových titulů vás budeme včas informovat 
na  našich  webových  stránkách.  Kompletní  nabíd-
ku  skript  včetně možnosti  jejich  nákupu  naleznete 
na  odkazu  www.institutpraha.cz/kurzy/prodej-
-skript/skripta .
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datum místo název kurzu lektor(-ři) přihláška

22. - 24. 10. Benešov Úvod do práce s programem PEvA PhDr. Michal WANNER, Ph.D. Přihláška

22. - 23. 10.  Praha Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu 
zákona o ochraně ovzduší

JUDr.  Hana  DVOŘÁKOVÁ,  Ing. 
Marek LAPIŠ, Bc. Kurt DĚDIČ Přihláška

24. 10.  Praha Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona 
o státní službě Ing. Mgr. Lenka VAJSAROVÁ Přihláška

30. 10.  Praha Vzdělávání  vedoucích  úředníků  ÚSC  -  zvláštní  část 
BPSP Mgr. Jana VRANÁ Přihláška

31. 10.  Praha Základy projektového řízení Ing. Jiří PSTRUŽINA Přihláška

1. 11. - 15. 12.  LMS ELEV Vstupní vzdělávání následné  Přihláška

1. - 21. 11.  LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC  Přihláška

1. 11. Praha Správní řízení v praxi - Řádné procesní postupy Ing. Mgr. David BOHADLO Přihláška

2. 11.  Praha Manažer jako kouč týmu ve veřejné správě PhDr. Mgr. Milena ŠTRUNCOVÁ Přihláška

5. - 7. 11.  Benešov Úvod do práce s programem PEvA PhDr. Michal WANNER, Ph.D. Přihláška

7. - 9. 11.  Benešov Kurz pro operátory programu PEvA Mgr. Josef HORA Přihláška

8. 11.  Praha Novela stavebního zákona. Aplikační problémy v pra-
xi. Ing. Vladimíra HELEBRANTOVÁ Přihláška

12. 11.  Praha Vnitřní kontrolní systém bez chyb Ing. Jana HRUŠKOVÁ Přihláška

12. 11.  Praha Dovednosti  asistentek  a  sekretářek ve veřejné  správě 
v kostce PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

13. 11.  Praha Základy etikety pro úředníky PaedDr. Libor HLAVÁČEK, Ph.D. Přihláška

14. 11.  Praha Fit pro práci i pro život - jak na to? Ing.  Lucie  PAULOVČÁKOVÁ, 
Ph.D. Přihláška

15. 11.  Praha Správní řízení v praxi - Doručování Ing. Bc. Roman KRČIL Přihláška

16. 11.  Praha Aplikace zákona o registru smluv Mgr. Martin KRAUS Přihláška

19. 11. Praha Zákon o střetu zájmů ve vazbě na zákon o státní službě JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ Přihláška

20. 11.  Benešov Tipy a triky v MS PowerPoint Bc. Tomáš LUKŠÍK Přihláška

21. 11.  Praha Zvládání konfliktů a jejich prevence Mgr. Jarmila PECHAROVÁ Přihláška

22. 11.  Praha Stavební zákon v praxi lektoři MMR Přihláška

22. 11.  Benešov EXCEL pro pokročilé Ing. Jaroslav VOBR Přihláška

22. 11.  Praha Ochrana zemědělského půdního fondu Ing. Helena BENDOVÁ Přihláška

26. - 28. 11. a 10. 
- 12. 12.  Benešov Vzdělávání  vedoucích  úředníků  a  vedoucích  úřadů 

územních samosprávných celků - obecná část kolektiv lektorů Přihláška

26.  - 27. 11.  Praha Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu 
zákona o ochraně ovzduší

JUDr.  Hana  DVOŘÁKOVÁ,  Ing. 
Marek LAPIŠ, Bc. Kurt DĚDIČ Přihláška

27. 11.  Praha Ochrana utajovaných informací - administrativní bez-
pečnost

Ing. Martin FIALKA, Jana KORE-
ŇOVÁ Přihláška

Nabídka kurzů
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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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Nabídka kurzů
datum místo název kurzu lektor(-ři) přihláška

1. - 21. 12.  LMS ELEV Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC  Přihláška

3. 12.  Praha Zvládání stresu a zátěžových situací PhDr. Jiří BERAN, Ph.D. Přihláška

4. 12.  Benešov Tipy a triky v MS EXCEL Ing. Jaroslav VOBR Přihláška

5. - 6. 12. Benešov
Příprava  ke  zkoušce  odborné  způsobilosti  úředních 
osob oprávněných k provádění úkonů správního orgá-
nu v řízení o přestupcích

Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ Přihláška

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

6. 12.  Praha Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SR Ing. Lenka HOLENDOVÁ Přihláška

6. 12.  Praha Efektivní komunikační dovednosti PhDr. Aleš HRADEČNÝ Přihláška

13. 12.  Praha Ochrana utajovaných informací - administrativní bez-
pečnost

Ing. Martin FIALKA, Jana KORE-
ŇOVÁ Přihláška

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