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Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, 

rok právě uplynulý pro 
nás byl ve znamení no-
vých výzev a nových 
úkolů. Institut převzal 
agendu spojenou se vzdě-
láváním zaměstnanců 
správních úřadů a rozšířil 
tak portfolio nabízených 
kurzů. Pokračovali jsme 
v implementaci eGovernmentu do území a zorgani-
zovali několik vzdělávacích akcí spojených s elek-
tronizací veřejné správy a související legislativou. 
Institut rovněž pokročil v realizaci projektu v rámci 
Programu celoživotního vzdělávání - podprogramu 
Leonardo da Vinci prostřednictvím série pilotních 
kurzů zaměřených na práci se sociálně znevýhodně-
nými skupinami. 

Nyní otáčíme další list v kalendáři a začínáme nový 
rok 2011, který nám dozajista opět přinese množství 
výzev v pracovním i soukromém životě. Věřím, že si 
pro rozvíjení svých profesních kvalit vyberete z naší 
stále narůstající nabídky kurzů a budete se k nám 
rádi vracet.

Hodně osobního štěstí a studijních úspěchů v novém 
roce 2011 Vám přeje

 PhDr. Zdenka Procházková, MPA
 ředitelka Institutu pro místní správu Praha

Rádi bychom Vás informovali, že jsme vydali nový katalog vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2011.

Nový katalog vzdělávacích akcí  
Institutu pro místní správu Praha 
na 1. pololetí 2011

Uplynulý rok výrazně změnil rozsah činností In-
stitutu. Naše poslání zůstalo stejné, avšak novinkou 
je, že Institut zajišťuje nově také pro zaměstnance 
ve správních úřadech. Tato transformace je patrná 
i ve vizuální podobě nového katalogu, jehož obsah 
je členěn podle typu nabízeného vzdělávání. Bereme 
v potaz dvě cílové skupiny, které mají rozdílná pra-
vidla, podle kterých se vzdělávání cílových skupin 
řídí. Některé kurzy se tak v nabídce objevují dva-
krát, protože tematicky spadají do nabídky pro obě 
cílové skupiny, byť pod jiným typovým názvem. 
V každé anotaci objevíte piktogram, který informuje 
o tom, pro jakou cílovou skupinu je kurz určen. Kur-
zy jsme v každé sekci řadili pro větší přehlednost 
také chronologicky. 

Byli bychom rádi, aby se katalog stal Vaším prak-
tickým pomocníkem a průvodcem při výběru vzdě-
lávacích aktivit a pevně věříme, že si z naší pestré 

nabídky více než stovky kurzů vyberete.

Katalog v PDF formátu ke stažení je možné 
najít na našich webových stránkách na adrese 
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu. 

NOVÝ CENÍK PRO ROK 2011
Na webových stránkách Institutu pro místní sprá-
vu Praha byl zveřejněn ceník vzdělávacích akcí 
Institutu pro místní správu Praha a ceník poskyto-
vaných služeb ve Vzdělávacím středisku Benešov 
pro rok 2011.

Institut pro místní správu 
Praha ruší uzavírání smluv 
s územními samospráv-
nými celky na vzdělávací 
akce

V zájmu zjednodušení procesu přihlašování do 
kurzů ruší Institut pro místní správu Praha s účin-
ností od února 2011 uzavírání smluv s územními 
samosprávnými celky na vzdělávací akce. Úřady 
tak již nebudou před uskutečněním kurzu dostávat 
smlouvy o zajištění pobytu na vzdělávací akci; veš-
keré potřebné informace budou obsaženy v přihláš-
ce a ve sdělení, které účastníci i nadále obdrží před 
začátkem kurzu.

Smluvní podmínky pro účast na vzdělávací akci 
(upravující např. omluvu z účasti, poplatek za stor-
nování účasti, vracení částky za omluveného účast-
níka, účtované ceny kurzů apod.) budou zachovány 
v textu přihlášky.

Pro více informací volejte informační linku 
974 863 520 či sledujte web Institutu www.institut-
praha.cz.
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Od ledna nabízíme novou formu vzdělávání – 
blended learning

O co jde? Blended learning kombinuje tradič-
ní prezenční výuku se vzděláváním na dálku pro-
střednictvím elektronických médií. Studenti našich 
blendedlearningových kurzů budou mít k dispozici 

studijní texty a další výukové 
materiály v elektronické ver-
zi, s tutorem (lektorem) budou 
komunikovat prostřednictvím 
e-mailu a zúčastní se tzv. tutori-
álů (osobních setkání s tutorem, 
organizátory a autory kurzu).  

Blended learning jsme vyzkoušeli v rámci pi-
lotního projektu realizovaného v období květen 
– říjen 2010. Úředníci z Městského úřadu Benešov 
a z Magistrátu hlavního města Prahy se v jeho prů-
běhu věnovali přípravě na obecnou část zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti.

Aby splnili podmínky pro úspěšné absolvování 
kurzu, museli úředníci ve stanoveném termínu ode-
slat tutorovi řešení korespondenčních úkolů. Cílem 

těchto „malých“ případových 
studií bylo aktivizovat studenty, 
zjistit, zda pochopili učivo a do-
vedou ho aplikovat. V návaznosti 
na tuto zpětnou vazbu jsme pak 
připravili obsah závěrečného tu-
toriálu (zaměřili jsme se na to, co úředníkům činilo 
největší obtíže). Studenti ocenili, že byli skutečně 
„donuceni“ prostudovat příslušné partie učiva, že 
se naučili orientovat v některých zákonech a že jim 
přemýšlení nad problémy obsaženými v úkolech 
umožnilo  pochopit důležité souvislosti. 

Součástí pilotního kurzu byly dva tutoriály – 
úvodní a závěrečný. V rámci prvního 
z nich byli studenti seznámeni s výu-
kovým prostředím LMS ELEV, s ob-
sahem, organizací a harmonogramem 
studia. Dále byly zadány korespon-
denční úkoly. V průběhu druhého tu-
toriálu byly tyto úkoly vyhodnoceny 
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Série seminářů navazuje na závěry konference 
eSvět: Quo vadis elektronizace veřejné správy, po-
řádané v říjnu 2009 a je určena územním samospráv-
ným celkům, zejména starostům a ostatním členům 
zastupitelstev, organizačním složkám, příspěvkovým 
organizacím, manažerům a školitelům eGON center 
a dalším zájemcům ze státní a veřejné správy.

Ve svém úvodním slovu představil projektový ma-
nažer Aleš Přichystal projekt „Vzdělávání úředníků 
a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů 
a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do ve-
řejné správy“, jeho cíle a realizované i připravované 
výstupy. Samotného semináře se tentokrát ujal je-

diný přednášející – předseda Komise pro soukromé 
právo Legislativní rady vlády a zaměstnanec České 
národní banky JUDr. Václav Bartík. Věnoval se 
velmi aktuálnímu tématu ochrany osobních údajů 
s přihlédnutím k praxi zaměstnanců veřejné správy. 
V rámci čtyřhodinového semináře probral jednot-
livé paragrafy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů, poutavým způsobem popsal práva 
a povinnosti při zpracování a správě osobních údajů 
a věnoval se i dotazům zúčastněných a praktickým 
řešením přednesených situací.

Semináře se zúčastnilo téměř pět desítek poslu-
chačů z úřadů a institucí z celé České republiky.
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LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION 
PROJECT

Transfer of Innovation in Methodologies for  
European Officials: Follow up a joint  learning 

path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

Kurzy na téma sociálně 
znevýhodněných skupin 

v rámci projektu  
Leonardo da Vinci

Institut pro místní správu Praha připravuje
eLearningové pilotní kurzy

v rámci mezinárodního  projektu
„Přenos inovací v metodologiích pro evropské 

úředníky: pokračování ve společném 
vzdělávání“,

který je realizován v programu Leonardo da Vinci 
(Program celoživotního učení).

Hlavním výstupem projektu jsou z předcházejícího 
projektu aktualizované i nově vytvořené vzdělá-
vací moduly „Volný pohyb osob - Ochrana hranic 
v schengenském prostoru“, „Právo na azyl - Me-
zinárodní ochrana v EU : současný vývoj v oblasti 
práva na azyl“, „Sociální krize - Základní prvky pro 
řízení evropské sociální krize s nadnárodním dopa-
dem“, „Integrace znevýhodněných skupin obyvatel 
se zaměřením na ženy a děti“ a „Aktivní inkluze se 
zaměřením na ženy a děti“.
Kurzy budou probíhat v českém jazyce, je možné 
účastnit se celého souboru 5 kurzů či pouze vybrané 
problematiky. eLearningové prostředí bude zpro-
vozněno na přelomu ledna a února 2011.
Pro bližší informace z hlediska organizačního 
zajištění kurzů i z hlediska přesné obsahové ná-
plně jednotlivých modulů kontaktujte prosím Lu-
káše Jirsu (e-mail: l.jir@institutpraha.cz, tel.: 
974 863 525).

POZOR!
Zařazování účastníků  

na vzdělávací akce
Účastníci našich vzdělávacích akcí jsou po přijetí 
přihlášky o zařazení do příslušného kurzu, případně 
o nezařazení pro vyčerpání kapacity kurzu, infor-
mováni prostřednictvím zaslaného sdělení. Prosíme 
účastníky, kteří nemohli být na kurz zařazeni, aby 
toto respektovali. Nemůžeme zaručit, že při ne-
ohlášeném příjezdu na kurz se budou moci výuky 
zúčastnit. O uvolněných místech je možné se infor-
movat v oddělení administrace a distančního vzdě-
lávání do 1 pracovního dne před zahájením kurzu 
na adrese m.sip@institutpraha.cz nebo na telefonu 
974863534.
Děkujeme za pochopení. 

projekt „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/38.00001“

POZOR!
V průběhu roku 2011 plánujeme další tři semináře v rámci vzdělávání v eGovernmentu.

Máte ojedinělé zkušenosti s elektronizací ve veřejné správě? Jsou zde témata, která Vás zajímají 
či záležitosti, které v rámci této problematiky potřebujete vyřešit?

Posílejte nám své návrhy na témata či obsahovou náplň dalších seminářů k eGovernmentu na 
adresu z.sil@institutpraha.cz.

Seminář o ochraně osobních údajů  
se uskutečnil 25. listopadu 2010
Třetí ze série seminářů pořádaných v rámci projektu OPLZZ „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců 
veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy“ 
uspořádal opět Institut pro místní správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Seminář 
„Ochrana osobních údajů“ se uskutečnil 25. listopadu 2010 v prostorách vzdělávacího střediska Insti-
tutu pro místní správu Praha v Benešově u Prahy.

a tutor zodpověděl dotazy týkající se průběhu zkouš-
ky zvláštní odborné způsobilosti. Osobní setkání 
„face to face“ považují všichni účastníci projektu za 
užitečné a přínosné: pomohlo jim při prvních kro-
cích v prostředí LMS  ELEV, získali důležité vstupní 
informace o kurzu, srozumitelně 
bylo analyzováno správné ře-
šení korespondenčních úkolů. 
Navíc tutoriály kurz výrazným 
způsobem „polidštily“, přispěly 
k odstranění bariér mezi studenty 
a tutorem.

Významným přínosem pilotního projektu je mo-
dernizace obsahu a formy studijních textů výu-
kových modulů, které používáme při našich eLear-
ningových kurzech. Texty jsme zjednodušili, jejich 
struktura je nyní logičtější a přehlednější. Více 

v nich využíváme různé grafické prvky (piktogramy, 
odrážky, číslování, zvýraznění písma). Rozšířili jsme 
počet ilustračních příkladů z praxe v obtížnějších 
partiích učiva, zařadili schémata usnadňující pocho-
pení a zapamatování vybraných pasáží zákona. 

Blendedlearningovou formu přípravy na zkoušku 
zvláštní odborné způsobilosti 
účastníci pilotního projektu 
vnímají pozitivně a hodnotí 
ji jako efektivní. Projekt byl 
úspěšný, a proto se vzděláva-
cí program „Příprava k ověření zvláštní odborné 
způsobilosti – obecná část (blended learning)“ 
stává od ledna 2011 součástí naší standardní nabídky 
kurzů. Zkušenosti získané v projektu využijeme také 
při přípravě nových blendedlearningových vzdělá-
vacích programů pro vybrané zvláštní části zvlášt-
ní odborné způsobilosti. 

http://www.institutpraha.cz
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Nabídka vzdělávacích akcí Institutu pro místní správu Praha 
(leden - únor 2011)
Možná, že mezi Vaše novoroční předsevzetí nebo profesní potřeby bude hned od nového roku 2011 patřit prohloubit si znalosti pro výkon své činnosti. 
Institut pro místní správu Praha Vám přináší komentovaný přehled kurzů připravených na leden a únor roku 2011. Z krátké anotace se dovíte kdy a kde 
se kurz koná a co bude jeho hlavním přínosem pro Vás. V našich učebnách v Praze a Benešově se můžete těšit na tyto vzdělávací akce:
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Ochrana utajovaných informací - administra-• 
tivní bezpečnost (18. 1. 2011 Praha)
naučíte se aplikovat ochranu utajovaných infor-
mací v praxi Vašeho úřadu
Městský marketing•  (25. 1. 2011 Praha) –  
NOVINKA!
procvičíte si jednotlivé kroky marketingového 
procesu v územ ní samosprávě a získáte nástro-
je k efektivnějšímu propagování a řízení měst 
a obcí
Korupce a protikorupční politika ve veřejné • 
správě (27. 1. a 17. 2. 2011 Praha)
budete znát základní pojmy, příčiny i důsledky 
korupce, typy korupce ve veřejné správě, indiká-
tory korupčního jednání zejména při zadávání ve-
řejných zakázek, nakládání s majetkem, v oblasti 
dotací a darů
Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví•  (28. 1. 
2011 Praha)
seznámíte se s legislativními předpisy a budete 
vědět, kdy je obec povinna zajistit pohřbení či 
jak vyhláškou obce upravit převoz a ukládání lid-
ských ostatků
Elektronická spisová služba•  (1. 2. 2011 Praha)
dokážete efektivně pracovat se spisovou službou 
v kontextu užití datových schránek a archivovat 
doku menty
Úspěšné vyjednávání•  (3. 2. 2011 Praha)
naučíte se asertivním technikám při jednání a do-
kážete vhodným způsobem argumentovat a vést 
diskuzi
Povinnosti obcí při nakládání s obecním ma-• 
jetkem (7. 2. 2011 Praha)
budete znát základní principy pro naklá dání s ma-
jetkem obce a správný postup k uzavření smlouvy 
a budete též umět zveřejnit záměr obce s nemovi-
tým majetkem
Zákon o přestupcích z hlediska dopravně • 
správních agend (10. 2. 2011 Praha)
seznámíte se s postupy správních orgánů v ob-
lasti doprav ních přestupků a budete se orientovat 
v problematice správního řízení v oblas ti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích
Obec plátcem DPH•  (14. 2. 2011 Praha)
pochopíte specifika postavení veřejnoprávních sub-
jektů v systému fungování daně z přidané hodnoty 
a také poznáte práva a povinnosti plátců DPH
Stavební zákon a památková péče•  (15. 2. 2011 
Praha)
zorientujete se ve stavebním řádu ve vztahu 
k památko vé péči a na příkladech se seznámíte 

s některými úskalími praxe
Agenda autoškolství v praxi úřadu•  (17. 2. 2011 
Praha) – NOVINKA!
zorientujete se v kontrole a dozoru nad autoškola-
mi a dozvíte se o změnách v souvislosti s imple-
mentací evropské legis lativy
Oblast řidičských průkazů se zaměřením na • 
výměny ŘP vydaných cizím státem (22. 2. 2011 
Praha)
seznámíte se s novinkami v oblasti správního roz-
hodování o řidičských oprávněních a řidičských 
průkazech a naučíte se správně postupovat při vý-
měně řidičských průkazů vydaných cizím státem
Zatřídění majetku•  (21. – 23. 2. 2011 Benešov)
budete umět rozlišovat hmotný a nehmotný ma-
jetek, zatřídit majetek podle jednotlivých druhů, 
stanovit vstupní ceny majetku a aplikovat účetní 
i daňové způsoby odepisování 
Obec a extremismus II•  (23. 2. 2011 Praha)
naučíte se uzavřít efektivní koordinační dohodu 
o spolupráci obce s Policií ČR a získáte též pře-
hled o jednotlivých extremistických skupinách 
působících na území ČR
Speciální stavební úřad a silniční správní úřad • 
ve správní praxi (23. – 25. 2. 2011 Benešov)

budete mj. znát podmínky vyvlastňová ní, zařa-
zování komunikací do kategorií a tříd, zvlášt ní 
užívání dálnic, silnic a místních komunikací, nau-
číte se zřizovat věcná břemena, stanovit ochranná 
pásma dálnic, silnic a míst ních komunikací  

Kromě těchto prezenčních kurzů bude možné 
studovat eLearningovou formou i problematiku 
rovných příležitostí ve veřejné správě a ochrany 
osobních údajů.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete. Více infor-
mací o všech našich kurzech připravených pro 
1. pololetí roku 2011 je možné získat na našich 
webových stránkách http://www.institutpraha.
cz/nabidka-kurzu.
Informace o přihláškách na kurz a další organi-
zační záležitosti Vám poskytne paní Miroslava 
Šípková na adrese m.sip@institutpraha.cz nebo 
na telefonním čísle 974 863 534.
O obsahové stránce se můžete informovat u pe-
dagogických specialistů zodpovědných za kon-
krétní kurz uvedených v anotaci na www.insti-
tutpraha.cz.
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Vzdělávací aktivity  
Sdružení tajemníků  
v roce 2011

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 
ČR, o. s., bude v roce 2011 pořádat pro vedoucí 
městských a obecních úřadů celostátní vzděláva-
cí semináře:
XXI. valné shromáždění a jarní seminář STMOÚ 
ČR, Ostrava, 18.–20. května 2011. 

Jedná se o již sedmnáct let pořádanou celostátní 
odbornou konferenci vedoucích úřadů měst, obcí, 
městysů, městských částí a obvodů, setkání se zá-
stupci ústřední veřejné správy, regionálních a míst-
ních samospráv i zástupců privátního sektoru. Tema-
ticky bude konference zaměřena na připravovanou 
legislativu a její změny, jejich aplikaci v praxi a zku-
šenosti při řízení úřadů.
XXII. valné shromáždění a podzimní seminář 
STMOÚ ČR, říjen/listopad 2011.

Obdobná celostátní odborná konference a setká-

ní. Tematicky bude konference zaměřena na aktuální 
problematiku územní veřejné správy. Termín a mís-
to podzimní konference budou ještě upřesněny.

V průběhu roku bude STMOÚ ČR pořádat dal-
ší vzdělávací aktivity na místní, krajské i celostátní 
úrovni. V roce 2011 bude dále rozvíjet spolupráci 
s Institutem pro místní správu Praha, s nímž má uza-
vřenu rámcovou smlouvu o spolupráci a partnerství. 
V rámci spolupráce se podílí na tvorbě a podpoře 
vzdělávacích programů a realizaci jednotlivých pro-
jektů. 

Více informací o konferencích i další činnosti 
Sdružení tajemníků lze nalézt na webových stranách 
www.tajemnici.cz.

SPOLUPRACUJEME
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VŠIMNĚTE SI!
Označené výrazy v textu a některé obrázky ob-

sahují odkaz na další informace na našich webo-
vých stránkách. Pokud jste v okamžiku, kdy čtete 
náš newsletter, připojeni na internet, stačí kliknout 
a otevře se Vám příslušná stránka.
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 Pane inženýre, jaké je to učit úředníky? Liší se • 
v něčem od ostatních „obyčejných“ studentů? 
Můj názor je, že se příliš neliší. Všichni když used-

neme do školní lavice v roli studentů,  v jisté míře 
začneme „vykazovat“ kladné i záporné znaky tohoto 
stavu, a to bez ohledu na věk či pracovní zařazení. 
Věkový průměr našich studentů je však nepochybně 
vyšší a tím i míra odpovědnosti. Dlouhodobě setr-
vávám na názoru, že  příprava úředníků zajišťova-
ná Institutem pro místní správu Praha je z pohledu 
kvality a komplexnosti jedinečná. Neexistuje jiná 
seminární forma, která by novým pracovníkům ve 
veřejné zprávě takovým v čase a místě koncentrova-
ným, komplexním a odborným způsobem poskytla 
přípravu na jejich činnost. Bohužel, mnohdy je vše 
ze strany studentů posuzováno jen z pohledu přípra-
vy ke zkoušce ZOZ jako jedinému cíli celé přípravy. 
Rozumím jejich obavám, jedná se pro ně o závažný 
krok. Podle mne ale hodnota spočívá nejen v pří-
pravě na zkoušku ZOZ, ale především ve vybave-
ní nových pracovníků veřejné správy potřebnými 
vědomostmi.  Osobně bych uvítal i některé změny. 
Myslím, že úředníci přicházejí k přípravě příliš brzy 
po nástupu na úřad,  chybí pak jistá provázanost 
a celková představa o veřejné správě a jejich osob-
ním postavení v ní. V oboru správního procesu bych 
pak uvítal přehodnocení rozsahu povinné přípravy 
ve prospěch znalostí v praxi široce zastoupených 
a uplatnitelných na úkor zejména zvláštních ustano-
vení správního řádu.

Byl jste jedním z klíčových realizátorů pilotní-• 
ho projektu bLearningu k obecné části ZOZ. 
Co vlastně je bLearning a jaká byla Vaše role 
v projektu? A v čem je bLearning lepší než nám 
známý eLearning?
Institutem poskytnuté možnosti spoluúčasti na 

projektu blended learningu si velmi cením. Byla 
ověřována forma elektronické přípravy posluchačů 
rozšířené o „živé“ konzultace s lektorem. Klasický 
eLearningový kurz umožňuje úředníkovi přístup 
ke studijním materiálům dálkovým přístupem, stá-
le ovšem jde o jednostranné pasivní studium látky.  
Forma blended learningu zapojuje i lektora – tutora, 
který je účastníkům kurzu prakticky 24 hodin den-
ně k dispozici formou elektronické písemné komu-
nikace. Účastníci tak mohou aktivně konzultovat 
problematiku, pokládat otázky, vyjasňovat si látku, 
které nerozumí. Se svým lektorem se navíc i osobně 
v úvodu a na závěr kurzu setkají, což přispívá k ur-
čitému osobnímu lidskému poznání a tím i lepší ko-
munikaci. Práce tutora v takovém prostředí je velmi 

časově náročná, komunikuje se písemně, a všichni 
dobře víme, že přesné, jasné a srozumitelné písemné 
vysvětlení je mnohem náročnější než ústní projev. 
Posluchači však mají zajištěn individuální přístup, 
mohou studovat v době, která jim vyhovuje, odpadá 
tu také někdy existující – ovšem zbytečná - obava, 
kterou známe z výukových seminářů: „…raději se 
nebudu před druhými ptát, ostatním je to jasné a pak  
vypadám jako hlupák“.

Coby odborník na správní řád jste modernizoval • 
eLearningový modul ke správnímu řádu. Co se 
změnilo a v čem se modul vylepšil?
Zda se modul i částečně vylepšil, to musí po-

soudit jiní. Pokusil jsem se ale vnést do stávajícího 
pojetí a zpracování dva nové prvky -  přehlednost 
a grafiku.  Při svém působení v Institutu mám na pa-
měti, že našimi posluchači jsou zejména specialisté 
technického zaměření, ne právníci. Pokusil jsem se 
tedy, tam, kde to bylo potřebné, upravit výukový 
text tak, aby nabídl čtenáři vedle svého obsahu i ur-
čitou logickou posloupnost a vývojovou strukturu, 
která by posloužila ke snadnějšímu zapamatování 
a pochopení souvislostí. Obdobným záměrem jsem 
byl veden při rozšíření výkladového textu o grafické 
znázornění. Nezapomínám vždy svým posluchačům 
připomenout, aby si správní proces „malovali“. Jak-
koliv se zdá být nemožné právní normu převádět do 
kreslené podoby, najdeme ve správním řádu nespo-
četně procesních stavů, které lze velmi výstižně zná-
zornit graficky. Jsem přesvědčen, že takto vyjádřená 
struktura a obsah správního procesu může být pro 
řadu posluchačů velmi dobře vnímatelná. Neobá-
vám se v té souvislosti ani  jistě možných výhrad, 
že schémata jsou zjednodušující a někdy nevysti-
hují  četnost všech myslitelných právních variant. 
V přípravě jde především o osvojení základních 
principů a jejich pochopení, varianty charakteru „co 
kdyby…“ musí až následně navazovat na pevné zá-
kladní znalosti. 

Jste proslavený svými powerpointovými prezen-• 
tacemi. Jaké jsou Vaše tipy na ozvláštnění výuky 
a přitáhnutí pozornosti posluchačů?
Děkuji za takové hodnocení. Souvisí to s tím, 

o čem jsem již hovořil ve vztahu k posluchačům. 
Vím, že obecné poučky o tvorbě PWP prezentací 
jistě doporučují maximálně tři čtyři strohé odrážky 
na snímku s tím, že jinak je snímek pro posluchače 
nepřehledný. Já však vycházím z toho, že dnes je již 
automatickou součástí přednášky, když posluchač 
její obsah touto formou obdrží vytištěný. Muselo 
by mi být trapné rozdat podklady k přednášce, kte-

ré by obsahovaly čísla paragrafů a názvy ustano-
vení shodné se zákonem a pár izolovaných pojmů. 
Snažím se svými PWP prezentacemi vytvořit pro 
posluchače další učební pomůcku, kterou si z mé 
přednášky odnesou a mohou se k ní vracet. Ten pro-
stor jednoho snímku je samozřejmě velmi omezený, 
přesto ale může nést takové informace, které jsou 
důležité a sestavují širší obraz problematiky, než jen 
pár hesel.  Dobrá a střídmá grafika,  přehledné ta-
bulky a obrazová znázornění pomáhají udržet zájem 
o obsah. Připomínám ale současně, že i taková pre-
zentace je jen základní osnovou, kterou musí poslu-
chači obohatit svými poznatky z přednášek, výkladu 
a vlastního studia. 

Jedna osobnější otázka na konec: Dal jste si do • 
nového roku nějaké předsevzetí?

Ne, v tom pravém slova smyslu nedal. Zastávám 
názor, že pokud má člověk v úmyslu s něčím za-
čít, dosáhnout něčeho či naopak něco změnit nebo 
skončit, má tak udělat v době, kdy o tom přemýšlí 
a kdy je to potřebné, kdy k tomu má podporu. Před-
sevzetí jako jen formální, časově připravované de-
klarace člověka fakticky neposouvají dál. Jistě je ale 
období vstupu do nového roku prostorem pro širší 
zamyšlení nad budoucností v daném roce, nad osob-
ním i pracovním uplatněním v něm, možných cílech 
a o řadě dalších otázek. V tomto směru si takové 
otázky samozřejmě kladu i já.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspě-• 
chů při lektorské práci.

Ing. Bc. Romana Krčila můžete vidět v akci na na-
šich kurzech:
Živnostenské podnikání 17. 1. 2011
Správní řád   18.-19. 1. 2011
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Ing. Bc. Roman Krčil
vedoucí obecního živnostenského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, specialista na správní řád, v Institutu 
pro místní správu Praha se věnuje přípravě úředníků na obecnou část zkoušky odborné způsobilosti 
a kurzy v oboru živnostenského podnikání
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ZASTUPITELÉ POZOR!

Cyklus kurzů pro 
(nové) zastupitele  
a starosty už začal
Pro starosty a zastupitele obcí – nově zvolené i ty 
zkušenější – připravil Institut pro místní sprá-
vu Praha volný cyklus kurzů, který účastníkům 
představí nejdůležitější aspekty jejich práce včet-
ně příslušného legislativního rámce. 

První část cyklu se již uskutečnila 1. - 3. 12. 2010 
ve vzdělávacím středisku Institutu pro místní správu 
v Benešově, další části jsou plánovány na 5. - 7. 1. 
a 23. - 25. 3. 2011. Jedná se o cyklus volně navazu-

PŘEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORY

jících kurzů. Je možné přihlásit se na všechny kurzy, 
ale také jen na některý z nich.

Program je připraven ve spolupráci s uznávanými 
odborníky na problematiku uvedené agendy, vyvá-
ženě zahrnuje teoretické znalosti i výměnu zkuše-
ností a upozornění na reálná častá pochybení a jejich 
řešení. Účastníci kurzu se seznámí se základními 
právními předpisy významnými pro činnost zastupi-
telstva obce a výkon funkce starosty, získají odborné 
rady potřebné pro řešení problémů při aplikaci těch-
to právních předpisů v praxi obcí a v neposlední řadě 
dostanou příležitost vyměnit si zkušenosti a příklady 
dobré praxe s kolegy z jiných obcí. 

Bližší informace o obsahu kurzu http://www.in-
stitutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-309  

Pro ty z Vás, kteří nestihli první cyklus kurzů, 
vypíše Institut v 1. pololetí roku 2011 ještě jeden 
termín cyklu nového. Pro více informací sledujte 
webové stránky www.institutpraha.cz. 

http://www.institutpraha.cz
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Změny ZOZ v roce 2011
V roce 2011 očekáváme změny v ZOZ pro vý-

kon správní činnosti v sociálních službách, kde se 
mění výše dávky v prvním stupni.

Dále dojde ke změně v ZOZ pro výkon správní 
činnosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém 
řízení v souvislosti s novelou zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých záko-
nů (krizový zákon), v platném znění. Novela měla 
vstoupit v platnost od 1. 1. 2011, ale senát vrátil zá-
kon zpět do poslanecké sněmovny a je možné, že se 
termín platnosti a účinnosti zákona posune.

Aplikace správního řádu
Jak jsme avizovali v minulém čísle našeho 
newsletteru, připravujeme pro vás studijní mate-
riály, které zmapují způsoby aplikace správního 
řádu v různých odvětvích veřejné správy. Zamě-
řujeme se na ty správní činnosti, pro jejichž vý-
kon na úřadech obcí a krajů je vyžadováno pro-
kázání zvláštní odborné způsobilosti zkouškou.

Materiály budou postupně zveřejňovány na našich 
webových stránkách www.institutpraha.cz. Vznikne 
tak jakási „elektronická knihovnička“, která může 
být užitečná nejen úředníkům připravujícím se na 
zkoušku, ale také širší odborné i laické veřejnosti. 

První text obsahuje základní informace o tom, jak 
je správní řád používán v oblasti školství: v jakém 
rozsahu, která jeho ustanovení, v jakých typických 
případech (situacích) a podobně. Materiál stručným 
a přehledným způsobem objasňuje vztah správního 
řádu a školského zákona, přináší seznam (výčet) or-
gánů vykonávajících státní správu ve školství a je-
jich kompetencí, s důrazem na ty, které podléhají 
režimu správního řádu.

Přečtěte si článek Aplikace správního řádu ve 
školství.

Vaše případné připomínky a náměty k textům 
zveřejňovaným v rámci tohoto seriálu uvítáme na 
e-mailové adrese: p.kus@institutpraha.cz.

Nabídka skript a učebních textů
Institut pro místní správu Praha dlouhodobě působí i v oblasti ediční činnosti. Kromě toho, že pro 
jednotlivé kurzy vytváří studijní materiály určené posluchačům, ve spolupráci s odborníky připravuje 
a vydává také odborná skripta, která jsou určena nejen posluchačům, ale i široké odborné veřejnosti.

Seminář k problematice veřejných zakázek
Legislativa v oblasti veřejných zakázek byla již mnohokrát novelizována. Na změny zákona o veřej-
ných zakázkách, ke kterým došlo v průběhu roku 2010, reagoval Institut pro místní správu Praha  
realizací semináře 9. prosince 2010 v pražském Klubu Lávka.
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Skripta jsou vydávána ve třech edičních řadách:
1. Základy veřejné správy
2. Odborné aspekty správních činností 
3. Osobnost a společnost 

Na následujících řádcích Vám představujeme 
nové tituly, které by měly vyjít v průběhu ledna 
roku 2011. Kompletní seznam vydaných skript 
včetně anotací, informací o autorech, ceně a způ-
sobu objednání naleznete na webových strán-
kách Institutu.

Publikace „Územní samosprávné celky“ osvěd-
čeného autorského tandemu Vavrochová - Kuš (viz 
již vydaná skripta „Obecní zřízení“) přehlednou 
formou informuje o právní úpravě naší územní sa-
mosprávy, a to s důrazem na porovnání obecního 
a krajského zřízení a specifického postavení hl. m. 
Prahy. Mezi stěžejní témata příručky patří: občané 
a území obcí, krajů a hl. m. Prahy, samostatná a pře-
nesená působnost územních samosprávných celků, 
jejich orgány a právní 
předpisy, dozor a kon-
trola). Součástí učeb-
nice jsou kontrolní 
otázky a cvičné testy 
k jednotlivým kapito-
lám, aplikační úkoly, 
odkazy na příslušná 
ustanovení právních 
předpisů a poměrně 
bohatý grafický do-
provod (piktogramy, 
schémata, obrázky 
a podobně).

Studijní text „Zá-
kladní charakteristi-
ka veřejné správy“ je 
určen především úřed-
níkům obcí a krajů, 
kteří se připravují na 
obecnou část zkoušky 
zvláštní odborné způ-
sobilosti. Autor Jan 
Břeň v něm čtenáře 
seznamuje s veřej-
nou správou v České 
republice. Věnuje se 
např. hlavním rozdí-
lům mezi státní sprá-
vou a územní samosprávou, vybraným subjektům 
a vykonavatelům veřejné správy, pramenům práva, 
které upravují činnost orgánů veřejné správy, pro-
blematice poskytování informací o veřejné správě 
nebo přímé a nepřímé demokracie ve veřejné správě 
(zejména referendu a volbám). 

Uvedené vydané tituly je možné zakoupit či 
objednat ve vzdělávacím středisku v Benešově. 
Po dohodě lze skripta vyzvednout na pražském 
pracovišti (Dlážděná 4, Praha 1).
Kontaktní osoba: 
 Martina Adámková
	  224 247 383
 e-mail m.ada@institutpraha.cz
Více informací a přehled všech vydaných skript 
naleznete na: 
http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/skripta

Renomovaní přednášející JUDr. Daniel Wein-
hold, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Lukáš a Mgr. Jan Tu-
rek (všichni z advokátní kanceláře Weinhold Legal 
v. o. s.) přehledným a srozumitelným způsobem pro-

brali zejména následující témata: 
 právní úprava oblasti veřejných zakázek a její po-• 
slední novely 
pravidla pro tvorbu zadávací dokumentace • 
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ZOZ NA POKRAČOVÁNÍ – SERIÁL

» pokračování na straně 6

http://www.institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/otestujte-se
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/Aplikace%20SR%20v%20ZOZ%20SKOL.pdf
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/Aplikace%20SR%20v%20ZOZ%20SKOL.pdf
mailto:p.kus@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu
mailto:m.ada@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/skripta
http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz


Institut pro místní správu Praha přiví-
tal návštěvy z Gruzie, Číny a Vietnamu
V rámci mezinárodní spolupráce s obdobně zaměřenými vzdělávacími institucemi přijímá Institut 
pravidelně návštěvy z nejrůznějších destinací. V průběhu prosince jsme tak přivítali delegace z Gru-
zie, Číny a Vietnamu.
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Dne 7. prosince 2010 
se v prostorách Institutu 
pro místní správu Praha 
v rámci studijního pobytu 
v České republice usku-
tečnila návštěva gruzín-
ské delegace složené z čelných představitele tam-
ní veřejné správy. Hlavním tématem setkání byla 
prezentace Institutu a způsobu vzdělávání úředníků 
územních samosprávných celků v České republice. 
Po prezentaci a oboustranné výměně informací bylo 
zřejmé, že návštěva byla přínosná pro obě strany, 
přestože jednotících prvků ve vzdělávání úředníků 
v České republice a v Gruzii lze nalézt pouze mi-
nimum.

V pondělí 13. prosin-
ce navštívili Vzdělávací 
středisko Institutu pro 
místní správu Praha 
představitelé čínské 
Správní akademie pro-
vincie Hubei. Již tradiční setkání zprostředkovala 
Společnost pro kulturní a vzdělávací výměnu mezi 

Rakouskem a Čínou. Zástupci Institutu představili 
delegaci základní chod Institutu a poté následovala 
hlavní prezentace systému vzdělávání úředníků v In-
stitutu. Ačkoliv existují mezi oběma zeměmi zřejmé 
odlišnosti, v přípravě úředníků našly obě strany řadu 
společných atributů, díky kterým bylo možné dis-
kutovat konkrétní aspekty vzdělávání úředníků obou 
zemí a vzájemně si napomoci při řešení společných 
sporných otázek, které se v problematice objevují.

17. prosince zavítala 
do vzdělávacího středis-
ka Institutu v Benešově 
vietnamská delegace 
z Ho Či Minovy státní 
politicko-správní aka-
demie. Po krátkém seznámení s principy fungování 
Institutu následovala hlavní přednáška o systému 
vzdělávání úředníků v České republice. Vietnamské 
hosty prezentace zaujala, přestože rozdíly mezi Viet-
namem a Českou republikou v této oblasti jsou znač-
né. Představitelům delegace byly představeny i učební 
prostory vzdělávacího střediska, které sklidily jejich 
uznání za příjemné prostředí a moderní vybavenost.
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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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Máte nápad na téma dalšího semináře? Zajímá Vás konkrétní problematika, ke které 
postrádáte odborné vzdělávací akce?

Vaše případné náměty, o jaká témata seminářů byste měli zájem, prosím zasílejte 
emailem na adresu newsletter@institutpraha.cz.

Wi-fi síť  
v Benešově  
zdarma!

Wi-fi síť v prostorách vzdělávacího střediska 
v Benešově je k dispozici zdarma. 

Heslo se mění každý kalendářní týden a je k do-
stání na recepci či u pracovníka oddělení IT (Pavel 
Dvořák). Pro ty studenty, kteří nemají vlastní po-
čítač, jsou v recepci k zapůjčení 3 notebooky. Ve 
vstupní hale pro Vás dále připravujeme informační 
kiosek s připojením na internet k volnému užití.

VOLNÁ ZÓNA

změny v kvalifikaci uchazečů• 
hodnocení nabídek• 
zveřejňování veřejných zakázek• 
Seminář byl určen širokému spektru posluchačů. 

Zúčastnilo se ho 27 osob z nejrůznějších institucí 
veřejné správy, např. z ministerstev (zdravotnictví, 
průmyslu a obchodu), z obecních a městských úřa-
dů, z inspekcí (zemědělské a potravinářské, obchod-
ní, životního prostředí), z úřadů práce, z Českého 
statistického úřadu, z Národního bezpečnostního 
úřadu, z Národní galerie v Praze a podobně.

Na příští rok plánujeme (opět ve spolupráci s ad-
vokátní kanceláří Weinhold Legal, v. o. s.) seminář, 
který se bude věnovat připravované „velké“ novele 
zákona o veřejných zakázkách. O jeho termínu Vás 
budeme informovat mj. na našich webových strán-
kách www.institutpraha.cz. 

Pozitivní ohlasy na seminář k veřejným zakázkám 
nás podpořily v myšlence nabízet širší odborné i laické 
veřejnosti podobné vzdělávací akce věnované aktuál-
ním problémům. V současné době jsme např. zahájili 
přípravu semináře věnovaného zákonu č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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