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Institut pro místní správu 
Praha mění svůj název na

Institut pro veřejnou 
správu Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři!
Tímto bychom Vás rádi informovali, že v souvislos-
ti s rozšířením agendy o vzdělávání pro státní správu 
dochází z rozhodnutí zřizovatele, Ministerstva vnitra 
ČR, ke změně názvu státní příspěvkové organizace 
Institut pro místní správu Praha na Institut pro ve-
řejnou správu Praha. Spolu s názvem se mění i logu 
Institutu, ostatní identifikační údaje a také adresa 
webových stránek zůstávají beze změn. Těšíme se 
na další spolupráci s Vámi!

V zájmu zjednodušení procesu přihlašování do kurzů ruší Institut pro veřejnou správu Praha uzavírání 
smluv s územními samosprávnými celky na vzdělávací akce. Úřady tak již nebudou před uskutečněním 
kurzu dostávat smlouvy o zajištění pobytu na vzdělávací akci; veškeré potřebné informace budou obsa-
ženy v přihlášce a ve sdělení, které účastníci i nadále obdrží před začátkem kurzu.

Nové přihlášky na vzdělávací akce

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.) jsou nadále zacho-
vány v textu přihlášky.
Nový formulář přihlášky navíc umožňuje úřadu 
s pomocí přiloženého formuláře přihlásit na totožný 
kurz více zaměstnanců. V přihlášce je rovněž možné 
vybrat způsob platby za kurz – převodem, kartou či 
v hotovosti. Opatření se týká přihlášek na kurz po-
daných na novém formuláři, který byl zveřejněn na 
webových stránkách Institutu. Úřady, které zasla-
ly přihlášky ještě na starém formuláři, obdrží smlou-
vu na vzdělávací akci, jako tomu bylo doposud.
Pro více informací volejte informační linku  
+420 974 863 520 či sledujte web Institutu  
www.institutpraha.cz.

Informace k činnosti 
akreditační komise 
MV a uznávání 
rovnocennosti vzdělání
V souvislosti s organizačními změnami na Minister-
stvu vnitra ČR došlo k určitým úpravám v podobě 
agend činnosti akreditační komise MV a uznávání 
rovnocennosti vzdělání dle zákona č. 312/2002 Sb. 
Nadále platí, že veškeré žádosti o akreditace insti-
tucí a vzdělávacích programů, žádostí o obnovení 
akreditace a oznámení změn, resp. uznání rovnocen-
nosti musí být zasílány na adresu MVČR: Minister-
stvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, nám. Hrdinů 
1634/3, 140 21 Praha 4.
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Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci se 
společností Wolters Kluwer, tvůrcem Systému ASPI pořádá 
kurzy práce se Systémem ASPI

Institut do své nabídky kurzů nově zařazuje jednoden-
ní kurzy práce se Systémem ASPI - automatizovaným 
systémem právních informací. 
Kurzy budou nabízeny samostatně nebo i ve spoje-
ní s problematikou legislativního procesu v České 
republice. Místem konání bude vzdělávací středisko 
Institutu v Benešově, lektorsky budou zajištěné od-
borníky ze společnosti Wolters Kluwer, která je tvůr-
cem Systému ASPI. 
Termíny nyní vypsaných kurzů jsou následující:
1) čtvrtek 12. 5. – práce se systémem ASPI (cena 

990,- Kč)
2) úterý 17. 5. – práce se systémem ASPI + průběh 

legislativního procesu v ČR (1.190,- Kč)
3) čtvrtek 26. 5. – práce se systémem ASPI + průběh 

legislativního procesu v ČR (1.190,- Kč)
4) úterý 7. 6. – práce se systémem ASPI (cena 990,- 

Kč)
Další detaily o kurzech jsou k dispozici na  
www.institutpraha.cz. Informace vám rád poskytne 
také Jan Brodský na telefonu +420 734 316 375, popř. na  
e-mailu j.bro@institutpraha.cz.

Upozornění pro úřady
Prosíme pracovníky zodpovědné za přihlašování ke 
zkouškám odborné způsobilosti, aby přihlášeným 
úředníkům včas předávali „Sdělení dne, místa a času 
konání zkoušky“ a všechny ostatní dokumenty týka-
jící se účasti úředníka na vzdělávací akci.

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/prihlaska
http://www.institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz
mailto:j.bro@institutpraha.cz


Cílem pilotního projektu bylo
prohloubit informovanost o práci s bezdomovci • 
z různých pohledů,
dosáhnout lepší spolupráce mezi jednotlivými • 
subjekty zúčastněnými na řešení problematiky 
bezdomovectví,
formulovat návrhy, které by mohly přispět ke • 
zlepšení situace,
vytvořit návrh vzdělávacího programu, který by • 
byl využitelný pro další městské části a města.

Teoretická část výuky probíhala v učebně Institu-
tu pro veřejnou správu Praha, kurzů se uskutečni-
lo celkem devět. Praktická část byla zajišťována 
ve spolupráci s terénními pracovníky Naděje, o. s. 
a s detašovaným pracovištěm odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, oddělení sociální prevence Úřadu 
městské části Praha 1 a byla řešena individuálně 
s jednotlivými policisty.

Závěry z pilotního projektu
Pilotní  projekt  ukázal  potřebu  celostátní  kon-
cepce řešení problematiky osob bez přístřeší. Od 
takové koncepce si zúčastnění slibují sjednocení 
postupů, vytvoření metodiky spolupráce jednot-
livých zainteresovaných složek, možnost úpravy 
legislativního rámce, zefektivnění využití posky-
tovaných finančních prostředků a určitou stabi-
litu, která je nutná, protože se jedná o problém, 
který se bude v naší společnosti vyskytovat prav-
děpodobně vždy.

Posluchači se shodli v názoru, že v pouhé vytlačová-
ní bezdomovců z území jedné městské část do jiné 
není řešením problému, ale pouze snahou o jeho 
přesunutí na někoho jiného. Navíc je to úsilí, kte-
ré má vždy pouze dočasný dopad. Úspěšné řešení 
vyžaduje dlouhodobou a koordinovanou spolupráci 
všech zainteresovaných složek.
Vzdělávací program na téma bezdomovectví má 
význam hlavně pro nastupující policisty nebo poli-
cisty převelené z míst, kde není tento problém tak 
frekventovaný. Přínos pro zkušené policisty je ze-
jména v prohloubení znalostí sociálního pozadí bez-
domovectví. Teoretická část by se měla zaměřit také 
na komunikační dovednosti a strategie použitelné 
v jednání s touto problematickou skupinou občanů.
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Institut zajišťuje od ledna 
2011 činnost Jazykového 
centra v budově MV ČR 
Jindřišská 34, Praha 1
Jazykové centrum poskytuje prezenční a absenční 
výpůjční služby a možnost samostudia multimedi-
álních výukových a jiných programů na PC registro-
vaným zaměstnancům správních úřadů.
Knihovní fond JC tvoří učebnice, cvičebnice, belet-
rie, poslechová CD, DVD a videokazety.
Otevírací doba jazykového centra - úterý až čtvr-
tek od 15.30 do 17.00 hod.

Práva a povinnosti uživatelů, registrace uživatelů
Jazykové centrum může využívat pouze registrova-
ný uživatel. Noví uživatelé jsou registrováni na zá-
kladě vyplněné přihlášky, podepsané koordinátorem 
vzdělávání daného úřadu. 
Přihláška se jmenuje: „Přihláška  k  registraci  do 
Jazykového centra“ a je uveřejněna na webu pod 
odkazem http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/
prihlaska. Řádně vyplněné a podepsané přihlášky 
jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailu 
p.dit@institutpraha.cz nebo v listinné podobě na 
adrese Institut pro místní správu Praha, pedagogické 
oddělení, PhDr. Pavel Dittrich, Dlážděná 4, 110 00 
Praha 1.
Uživatelé jazykového centra registrovaní před 
1. lednem 2011 mohou využívat jeho služby bez 
nutnosti nové registrace.

Výpůjční služby
Absenčně může mít jeden uživatel současně vypůj-
čeno maximálně pět položek (s různými evidenční-
mi čísly).
Výpůjční lhůty:
1 týden - materiály na přípravu k jazykové zkoušce 
a učebnice, pokud JC vlastní pouze jeden výtisk 
2 týdny - časopisy 
3 týdny - beletrie  
Výpůjčku je možné jednou prodloužit, a to e-mai-
lem na adrese p.dit@institutpraha.cz nebo osobně 
v otevírací době v JC. 
V této podobě bude jazykové centrum provozo-
váno do 30. června 2011.

Nevybrali jste si v našem katalogu kurz, který by 
vás zaujal? Nebo byste rádi některý z námi na-
bízených kurzů chtěli zrealizovat pro uzavřenou 
skupinu účastníků v sídle vašeho úřadu? Napište 
nám!
Institut pro veřejnou správu Praha (dříve Institut pro 
místní správu Praha) nabízí 

přípravu kurzů dle potřeb klienta. 

Je možné si zvolit libovolnou problematiku i místo 
konání a my vám rádi kurz připravíme dle vašich 
požadavků a přání.
Při zájmu o organizaci kurzu dle vašich požadav-
ků kontaktujte prosím Jana Brodského na e-mailu 
j.bro@institutpraha.cz, případně vedoucího peda-
gogického oddělení Michala Zídka na kontaktu 
m.zid@institutpraha.cz.

Závěrečná zpráva k pilotnímu projektu
„Problematika bezdomovectví 
v práci policie“ 
Pilotní projekt „Problematika bezdomovectví v práci policie“ uskutečnil Institut pro veřejnou správu 
Praha  ve  spolupráci  s Městskou  částí  Praha  1. Tento  vzdělávací  program byl  určen  příslušníkům 
městské policie a Policie ČR a probíhal v rozmezí prosinec 2010 až březen 2011.

Nabídka skript a učebních textů
Institut pro veřejnou 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. 

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 
nejnovější z vydaných titulů. Kompletní seznam 
vydaných skript včetně anotací, informací o au-
torech,  ceně  a  způsobu  objednání  naleznete  na 
webových stránkách Institutu.

PaedDr. Libor Hlaváček, Ph.D.:              
ZÁKLADY RÉTORIKY PRO ÚŘEDNÍKY 
Kniha nabízí ucelený soubor informací z oblasti 
komunikace, rétoriky a prezentačních dovedností 
všem, kteří veřejně prezentují své zkušenosti či ji-
nak ústně s veřejností komunikují. Autor skript se 
podrobně zabývá vysvětlením procesu komunikace, 
funkce všech jeho složek pro efektivní dorozumění 
a klade důraz jak na verbální, tak i neverbální složku 
celého procesu. Publikace poskytuje ucelený záběr 
v daném tématu, který jde od historie rétoriky až 

po současnost, jsou 
akcentována speci-
fika užívání českého 
jazyka a celý text je 
završen praktickými 
radami vztahujícími 
se k vlastnímu vystou-
pení na veřejnosti.

Vydané tituly je mož-
né zakoupit či objed-
nat v Institutu pro ve-
řejnou správu Praha, 
Dlážděná 6.
Kontaktní osoba: 
  Jana Francová
	   974 863 524
  e-mail  j.fra@institutpraha.cz
Více informací a přehled všech vydaných skript 
naleznete na: 
http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/skripta

VŠIMNĚTE SI!
Označené výrazy v textu a některé obrázky obsahují 
odkaz na další informace na našich webových strán-
kách. Pokud jste v okamžiku, kdy čtete náš newslet-
ter, připojeni na internet, stačí kliknout a otevře se 
Vám příslušná stránka.
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Nabídka vzdělávacích akcí Institutu pro veřejnou správu Praha 
(květen - červen 2011)
Institut pro veřejnou správu Praha Vám přináší komentovaný přehled kurzů připravených na přelom května a června roku 2011. Z krátké anotace se 
dozvíte, 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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Sekty a jejich působení v ČR •  (3. 5. 2011, Pra-
ha)
získáte přehled o sektách a náboženských smě-
rech působících na území ČR, jak působí, budete 
vědět, kdo může být ohrožen působením sekty, 
a dozvíte se, kde hledat pomoc v případě potřeby 
řešit problém spojený se sektou nebo novým ná-
boženským směrem
Komunikace  v  rámci  krizového  řízení •  (9. 5. 
2011, Praha)
naučíte se chápat chování lidí vystavených ex-
trémnímu stresu, osvojíte si základní pravidla kri-
zové asistence a krizové komunikace, seznámíte 
se s příklady správné komunikace i s chybami, 
které se v praxi vyskytly, budete umět sdělovat 
nepříznivé zprávy a získáte dovednosti vedoucí 
ke zvládání vlastní zátěže
Stres a zvládání zátěžových situací •  (9. – 11. 5. 
2011, Benešov)
seznámíte se s druhy stresu a zdroji zátěžových 
situací, naučíte se vhodně reagovat na stresové 
situace, pomocí praktického cvičení se naučíte 
zvládat stres a zátěžové situace 
Prevence a možnosti řešení nevhodného zadlu-• 
žení (11. – 12. 5. 2011, Benešov)
osvojíte si základní terminologii týkající se fi-
nančních produktů a legislativy, zjistíte, jaká 
jsou práva a povinnosti dlužníka a exekutora 
v exekučním řízení, poradíme Vám, jak vyjedná-
vat s věřiteli a získáte informace o tzv. osobním 
bankrotu
Romská menšina z pohledu územní samosprá-• 
vy (12. – 13. 5. 2011, Benešov)
získáte informace o současném stavu a připra-
vovaných aktivitách v oblasti romské integrace, 
poradíme Vám jak koncipovat projekty v rámci 
aktuálních výzev a budete mít možnost konzul-
tovat případy z Vaší praxe s odborníky a sdílet 
zkušenosti s kolegy z jiných částí republiky
Základní pedagogická příprava lektorů •  (19. 5., 
23. 5., 15. 6. a 22. 6. 2011, Praha)
seznámíte se a pochopíte faktory, které ovlivňují 
proces a efektivitu vzdělávání dospělých, naučíte 
se aplikovat v praxi pedagogické cíle, didaktické 
zásady a principy, metody a formy výuky. Kurz je 
organizován dle prováděcí metodiky vzdělávání 
zaměstnanců ve správních úřadech
Obce a ochrana životního prostředí •  (23. – 25. 
5. 2011, Benešov)
získáte informace o právních předpisech, které 
upravují životní prostředí a o tom, jaké jsou kom-
petence ČIŽP, dozvíte se, jak konkrétní případy 
řešila Rozkladová komise ministra životního pro-
středí a jaká je role a možnosti obce v územním 
plánování v SEA, EIA a IPC, role obce v ochra-
ně ovzduší, vody, půdy, ochraně pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa, ochraně lesa, v obecné 
i zvláštní ochraně přírody a krajiny, v odpadovém 
hospodářství a v Natuře 2000
Základy rétoriky •  (23. – 25. 5. 2011, Benešov)
osvojíte si správné zásady při přípravě řečnické-
ho vystoupení, dozvíte se, jak pracovat s hlasem 
a využívat jeho vrozeného potenciálu, naučíte se 
nezapomínat na neverbální složku projevu a prak-
ticky se procvičíte řečnické dovednosti
Komunikační dovednosti pro úředníky •  (23. – 
25. 5. 2011, Benešov)
seznámíte se s různými druhy komunikace a s fak-
tory, které komunikaci a její výsledek ovlivňují, 
osvojíte si metody techniky asertivního jednání, 
naučíte se jednat s problematickým klientem a ře-
šit konfliktní situace a prakticky se procvičíte ně-

které komunikační dovednosti
Účetnictví obcí a krajů •  (25. – 27. 5. 2011, Be-
nešov)
prohloubíte si znalosti a dovednosti v oblasti 
účetnictví se zaměřením na specifika jeho vede-
ní územními samosprávnými celky a budete mít 
možnost konzultovat případy z praxe Vašeho úřa-
du s odborníky a sdílet zkušenosti s kolegy z ji-
ných částí republiky
Katastr  nemovitostí •  (25. – 27. 5. 2011, Bene-
šov)
získáte komplexní informace o obsahu a účelu 
katastru nemovitostí, seznámíte se s agendou stá-
tu a úřadů v souvislosti s katastrem nemovitostí, 
naučíte se podání návrhů zápisu a budete umět 
efektivně využívat katastr nemovitostí jako zdro-
je informací
Asertivní  jednání  v  praxi •  (25. – 27. 5  2011, 
Benešov)
dozvíte se o výhodách a nevýhodách užití aserti-
vity, naučíte se používat různé asertivní techniky, 
budete se orientovat v sociální komunikace a po-
mocí tréninku a modelových situací se naučíte 
řešit situace a vystupovat asertivně
Obec plátcem DPH •  (7. 6. 2011, Praha)
pochopíte specifika postavení veřejnoprávních 
subjektů v systému fungování daně z přidané hod-
noty, poznáte práva a povinnosti plátců daně z při-
dané hodnoty a budete mít možnost konzultovat 
případy z praxe Vašeho úřadu s odborníkem a sdí-
let zkušenosti s kolegy z jiných částí republiky
Moderní administrativa ve veřejné správě (•  8. – 
10. 6. 2011, Benešov)
seznámíte se se zásadami efektivního time ma-
nagementu, osvojíte si, jak správně psát úřední 
korespondenci, osvěžíte si některá gramatická 
pravidla a zaměříte se na některé záludnosti češ-
tiny v korespondenci, seznámíte se s užíváním 
státních symbolů dle zákona a také s užitím úřed-
ního razítka a budete se orientovat v základních 
znalostech o elektronickém podpisu

Problematika EU v sociální oblasti •  (9. 6. 2011, 
Praha)
porozumíte principům evropské sociální politiky, 
seznámíte se se základní evropskou sociální le-
gislativou a její aplikací v národních podmínkách, 
budete znát poslání a úkoly ESF a nastudujete pří-
klady dobré praxe
Zatřídění majetku •  (20. – 22. 6. 2011, Benešov)
prohloubíte si informace o tom, jaké povinnosti 
pro Váš územní samosprávný celek stanoví zákon 
o účetnictví a jeho prováděcí vyhláška, správně 
budete zatříďovat majetek podle jednotlivých 
druhů jednotlivých ocenitelných práv, naučíte se 
rozlišovat hmotný a nehmotný majetek a budete 
umět aplikovat účetní a daňové způsoby v ode-
pisování
Přestupky  podle  zákona  o  zbraních •  (28. 6. 
2011, Praha)
ujasníte si vše o oblasti přestupků řešených zá-
konem o zbraních, osvojíte si základní pojmy, se 
kterými se setkáte v tomto zákoně a budete si jisti, 
které náležitosti patří do Vaší kompetence

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 informací o všech našich kurzech připrave-
ných 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.institutpraha.cz.
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Pane magistře, v nedávné době jste změnil agen-• 
du. Povězte nám, prosím, co vše se pro Vás změ-
nilo?

Letošní přechod z odboru legislativy na nově vzniklý 
odbor správní pro mě nepochybně znamenal poměr-
ně zásadní změnu v profesním životě, byť se jedná 
o přechod v rámci jednoho a téhož ministerstva. 
Způsob práce na obou útvarech se z povahy věci 
dost liší. Zatímco legislativní činnost představuje 
zejména tvorbu nových (či novelizaci stávajících) 
právních předpisů (v mém případě v oblasti veřej-
né správy), tak činnost odboru správního spočívá 
v praktické realizaci (aplikaci) právních předpisů, 
a to konkrétně v oblasti pobytu cizinců na území 
České republiky. Dnem 1. ledna 2011 vznikl nový 
správní orgán, který se nazývá Komise pro rozhodo-
vání ve věcech pobytu cizinců, přičemž právě odbor 
správní zajišťuje její činnost zejména po organizační 
a materiální stránce. Komise je sice organizační sou-
částí Ministerstva vnitra, nicméně z hlediska správ-
ního řízení má postavení samostatného kolegiálního 
správního orgánu (pro úředníky skládající zkoušku 
ze správního řádu je tedy Komise, která rozhoduje 
v tříčlenných senátech, dalším konkrétním příkla-
dem kolegiálního správního orgánu). Komise je 
druhostupňovým správním orgánem Ministerstva 
vnitra, tedy nadřízeným těm orgánům, v nichž mi-
nisterstvo rozhoduje v prvním stupni (např. na úse-
ku dlouhodobých či trvalých pobytů cizinců).

Počátkem letošního roku vyšla Vaše nová skripta • 
Základní charakteristika veřejné správy. V čem 
se studijní text liší od dalších dvou publikací, 
které Institut k tomuto tématu nabízí?

Rozhodně nechci vyzdvihovat svá skripta na úkor 
skript napsaných jinými – velmi osvědčenými a kva-
litními – autory. Při tvorbě skript jsem měl na mysli 
jeho potencionálního čtenáře, který zpravidla nemá 
právnické vzdělání, avšak je okolnostmi „nucen“ 
úspěšně složit zkoušku z obecné části zvláštní od-
borné způsobilosti. Při psaní autor (alespoň tak tomu 
bylo v mém případě) svádí neustále vnitřní boj, zda 
je napsaný text dostatečně srozumitelný a zároveň 
i odborně na výši. Jinými slovy jde o to, zda nutným 
zjednodušením mnohdy složité problematiky neutrpí 
odbornost textu. Skripta proto vycházejí z nezbytné-
ho teoretického základu příslušného tématu, přičemž 
jsou obohacena o praktické příklady a cvičné texty, 
z nichž některé jsou snad vtipnější nebo pro někoho 
možná i záměrně provokující. Chtěl jsem tím jenom 
ukázat, že výklad veřejné správy nemusí být jenom 
o větším či menším převyprávění právních předpisů, 
ale může leckdy třeba čtenáře i pobavit. Na druhou 
stranu jsem však nechtěl, aby předkládaný text utrpěl 
přílišnou snahou o „vtipnost“, a proto jsem se snažil 
být poněkud umírněnější ve svém vyjadřování, a to 
možná i s ohledem na to, že jsou to má první skripta 

napsaná pro Institut pro místní správu Praha (a ne-
chci, aby byla zároveň i poslední).

Je výuka veřejnosprávní tematiky v něčem spe-• 
cifická? Jaké jsou Vaše zkušenosti z práce lekto-
ra této tematiky?

Není jednouché odpovědět, v čem spočívá zvlášt-
nost výuky veřejnosprávních témat, neboť specifič-
nost toho či onoho musíme vztáhnout vždy k něče-
mu, co bychom mohli označit za „obecné“. Osobně 
nemám zkušenosti s výukou jiných témat, a proto 
se necítím povolán k hodnocení specifičnosti výuky 
v oblasti veřejné správy. Mně osobně se při výuce 
líbí, že posluchači jsou lidé z praxe, kteří jsou zpra-
vidla i zkušenými odborníky v dané oblasti a mohou 
proto výuku svými zkušenostmi a poznatky z praxe 
obohatit. Jsem lektorem, který vybízí posluchače 
k aktivní diskusi i při přednášce a kritickému po-
hledu na věc (větší míra dialogu má ostatně alespoň 
jeden pozitivní efekt v tom, že tolik znavených lidí 
při přednášce neusne).

A co čeští úředníci u zkoušek? Mají nějaké spo-• 
lečné rysy? Je tu něco, co byste jim vytknul?

Čeští úředníci u zkoušek nejsou podle mého názo-
ru jiní (lepší ani horší), než je zbytek ostatní české 
společnosti u zkoušek. Někteří jsou velmi dobře při-
praveni, jiní hůře a další bych raději ani nekomen-
toval. Mnozí pojímají zkoušku jako nutné zlo, a to 
zejména v případě takových otázek, se kterými se 
v praxi (zatím) přímo nesetkali. U těchto úředníků je 
jejich jediným cílem „nějak“ složit zkoušku, aniž by 
měli radost z toho, že se možná něco nového naučili 
nebo si utřídili dosud roztříštěné poznatky. U zkouš-
ky mi u některých úředníků vadí jejich neuvěřitelná 
pasivita, absence snahy „bojovat“ o úspěšné složení 
zkoušky. Osobně jsem se setkal s jedním úředníkem, 
který „bez protestu“ skládal zvláštní část zkoušky, 
byť měl správně skládat pouze obecnou část zkouš-
ky, na kterou se připravoval. Pouze díky důslednému 
vyptávání předsedkyně zkušební komise směrem 
k tomuto osudu odevzdanému úředníkovi se přišlo 
na uvedené administrativní nedopatření.

Závěrem dovolte osobnější otázku: Jak bude trá-• 
vit letošní velikonoční svátky?

Letošní Velikonoce bych chtěl prožít více duchov-
ním (náboženským) způsobem, uvědomit si pravý 
význam Velikonoc a jejich úžasný duchovní roz-
měr přesahující naše pozemské bytí. Bylo by velmi 
smutné, kdybychom Velikonoce degradovali pouze 
na den volna navíc. Ale to platí obecně i pro mnohé 
ostatní svátky v roce.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů 
při lektorské práci.
Přečtěte si více o publikaci Mgr. Jana Břeně „Zá-
kladní charakteristika veřejné správy“ na webu In-
stitutu. 

Mgr. Jan Břeň
absolvent právnické fakulty pracující jako zástupce ředitele odboru správ-
ního Ministerstva vnitra, do konce loňského roku byl vedoucím oddělení 
legislativy eGovernmentu a informatiky v rámci odboru legislativy a ko-
ordinace  předpisů  téhož  ministerstva;  autor  desítek  odborných  článků 
především z oblasti obecní samosprávy a spoluautor komentářů k něko-
lika zákonům (např. k zákonu o obcích); v Institutu pro veřejnou správu 
Praha vydal skripta Základní charakteristika veřejné správy, je lektorem 
a zkušebním komisařem pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti

Aktualizace zkušebních 
otázek a literatury ZOZ
V této sekci Vás budeme informovat o změnách 
a  provedených  aktualizacích  zkušebních  otázek 
či  literatury  a  právních  předpisů  jednotlivých 
zvláštních odborných způsobilostí.

ZOZ VH
8. března byl aktualizován soubor právních předpisů 
k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilos-
ti pro výkon správní činnosti ve vodním hospodář-
ství.

ZOZ VP
Od 1. února byl změněn soupis právních předpisů 
pro výkon při přestupkovém řízení ve věci veřejné-
ho pořádku, občanského soužití a majetku.

ZOZ OCHP
26. ledna byl aktualizován seznam právních předpisů 
a literatury k ověření zvláštní části zvláštní odborné 
způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně 
přírody  a  krajiny.  Příslušný soubor zkušebních 
otázek je beze změn a je i nadále v platnosti.

ZOZ OH
S platností od 1. března byly aktualizovány zkušeb-
ní otázky a seznam literatury a právních předpisů 
k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilos-
ti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpa-
dy a nakládání s obaly.

ZOZ ZDR
S platností od 1. února byly aktualizovány zkušeb-
ní otázky a seznam literatury a právních předpisů 
k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilos-
ti pro výkon správní činnosti ve zdravotnictví.

Obecná část
V souvislosti se změnou legislativy došlo na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR s účinností od 1. 
února 2011 k úpravě souboru zkušebních otázek pro 
obecnou část zvláštní odborné způsobilosti úřední-
ků územních samosprávných celků.

ZOZ SPO 
Byl aktualizován s platností od 13. 2. seznam práv-
ních předpisů a literatury k odborným předpokladům 
zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní čin-
nosti při sociálně-právní ochraně dětí.

ZOZ HN
V lednu byl aktualizován seznam literatury k ZOZ 
hmotná nouze, otázky zůstávají i nadále v platnos-
ti.

ZOZ OOKR
Byl aktualizován seznam zkušebních otázek, práv-
ních předpisů a literatury ZOZ při zajištění ochrany 
obyvatel a krizovém řízení, nový soubor vstoupil 
v platnost 1. 1. 2011.

ZOZ SS
S platností od 1. ledna byl aktualizován seznam 
zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způ-
sobilosti pro výkon správní činnosti v sociálních 
službách.

PŘEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORY
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Přednášejícími byli tentokrát odborníci na infor-
mační technologie, kteří jsou zodpovědní za zavá-
dění technologických center v obcích s rozšířenou 
působností a na krajských úřadech. Obce II. typu 
reprezentovali Radek Brázda z Městského úřadu 
Vyškov a Pavel Ševčík z Městského úřadu Bosko-
vice, kteří poutavým a velmi praktickým způsobem 
přiblížili proces zavádění technologických center, 
jeho technické aspekty a úskalí. V odpoledním blo-
ku k nim připojil zkušenosti z krajské úrovně Jan 
Forbelský  z  Krajského  úřadu  Jihomoravského 
kraje. Následná diskuze se zaměřila na dotazy zú-

častněných a praktické rady pro řešení přednese-
ných situací. 
Semináře se zúčastnilo 38 posluchačů z úřadů a in-
stitucí z celé České republiky.
Série seminářů je určena územním samosprávným 
celkům, zejména starostům a ostatním členům za-
stupitelstev, organizačním složkám, příspěvkovým 
organizacím, manažerům a školitelům eGON cen-
ter a dalším zájemcům ze státní a veřejné správy. 
Jednotlivé semináře jsou věnovány nejrůznějším 
aspektům elektronizace veřejné správy v České re-
publice.

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
V úterý 29. března 2011 se uskutečnil národní zá-
věrečný seminář u příležitosti ukončení realizační 
fáze mezinárodního projektu „Přenos inovací v me-
todologiích pro evropské úředníky: pokračování ve 
společném vzdělávání“, jenž byl uskutečněn v Pro-
gramu celoživotního učení v subprogramu Leonardo 
da Vinci. Setkání se zúčastnili jak představitelé reali-
začního týmu a odborníci, kteří se podíleli na tvorbě 
vzdělávacích modulů, tak i zástupci veřejné správy.

Úvodní slovo, ve kterém projekt stručně představila 
a zhodnotila, pronesla zastupující náměstkyně ředi-
telky Institutu Ing. Zdeňka Šilhová. Na ni navázal 
vedoucí oddělení mezinárodních vztahů, marketingu 
a strategií Mgr. Aleš Svoboda s detailním představe-
ním motivů pro realizaci projektu, spojitosti s před-
chozím projektem a podrobným popisem vývoje 
realizační fáze. Poukázal rovněž na úspěšný průběh 
pilotních kurzů v prezenční i eLearningové formě. 
Svou zkušenost se zapojením do projektu předsta-
vil i Ing. Ivo Bělonohý, jednatel Sdružení tajemníků 
městských a obecních úřadů České republiky, neboť 
Sdružení jako subjekt dlouhodobě spolupracující 
s Institutem se od počátku o projekt zajímalo a bude 
mít k dispozici a využití výstupy projektu.
V další části byly jednotlivé vzdělávací moduly 
představeny jejich spolutvůrci. Mgr. Tomáš Weiss 
představil modul Ochrana hranic v Schengenském 
prostoru, Bc. Václav Melichar pak modul Procesy 
krizového řízení s celoevropským dopadem.  Do-
polední část zakončil JUDr. Milan Cikánek a téma 
Mezinárodní ochrana v EU: nejnovější vývoj azy-
lového práva.  
Odpolední část programu pak byla věnována Ak-
tivnímu začleňování žen – migrantek, které prezen-
tovala PhDr. Lenka Hronová, zatímco Mgr. Jitka 
Lázničková představila modul Integrace znevýhod-
něných skupin obyvatel se zaměřením na ženy a děti 
– migranty.
Prezentace vzbudily mezi přítomnými velký ohlas 
a ke každému modulu zaznělo mnoho otázek. Vě-
říme tedy, že zájem o projekt bude trvávat i nadále. 
Jednotlivé moduly budou v blízké době dostupné 
i na CD a existuje reálná možnost, že po jejich ak-
tualizaci a rozšíření budou s určitým časovým od-
stupem zařazeny do portfolia vzdělávacích kurzů 
Institutu.     

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!
Do konce roku 2011 plánujeme další dva 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.

Další ze série seminářů věnovaných eGovernmentu 
se věnoval technologickým centrům
Seminář „Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností“ se uskutečnil 31. března 2011 
v prostorách vzdělávacího střediska Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově u Prahy. V le-
tošním roce první ze série seminářů pořádaných v rámci projektu OPLZZ „Vzdělávání úředníků a za-
městnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné 
správy“ uspořádal opět Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

Elektronická knihovnička: Aplikace správního řádu
Institut postupně připravuje studijní materiály, které mapují způsoby aplikace správního řádu v růz-
ných odvětvích veřejné správy. 

Po prvním materiálu tematicky zaměřením na apli-
kaci správního řádu v oblasti školství uveřejňujeme 
druhý text, obsahující základní informace o tom, 
jak je správní řád používán při výkonu státní správy 
v oblasti silničního hospodářství (která jeho usta-
novení a v jakých typických případech). Materiál 
stručným a přehledným způsobem objasňuje vztah 
správního řádu a zákona o pozemních komunika-
cích, přináší přehled orgánů vykonávajících státní 
správu v silničním hospodářství a těch jejich kom-
petencí, při kterých se aplikuje správní řád. Text 
kromě teoretického právního minima obsahuje také 
ilustrační praktické příklady. 
Cílem třetího textu je poskytnout základní přehled 
o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu při 
správě živnostenského  podnikání. Materiál obsa-
huje stručné informace o orgánech vykonávajících 
státní správu na úseku živnostenského podnikání, 
vysvětluje princip subsidiarity správního řádu vůči 
zákonu o živnostenském podnikání a poskytuje zá-
kladní přehled o aplikaci ustanovení správního řádu 
v činnosti živnostenských úřadů. 
V pořadí čtvrtý materiál je věnovaný aplikaci zákona 
č. 500/2004 Sb. na úseku odpadového hospodář-
ství (která ustanovení se používají, v jakých typic-

kých případech a podobně). Stěžejními tématy textu 
jsou: Dopad základních zásad činnosti správního 
úřadu na oblast odpadového hospodářství, Obecná 
charakteristika správního řízení v aplikaci na oblast 
odpadového hospodářství, Správní řízení v I. stupni 
ve věcech zákona o odpadech a Odvolací řízení ve 
věcech zákona o odpadech.
I v dalším období budeme zveřejňovat materiály 
mapující způsoby aplikace správního řádu v růz-
ných odvětvích veřejné správy. Zaměřujeme se na ty 
správní činnosti, pro jejichž výkon na úřadech obcí 
a krajů je vyžadováno prokázání zvláštní odborné 
způsobilosti zkouškou. Všechny texty uveřejňujeme 
na webu Institutu na adrese www.institutpraha.cz/
otestujte-se. 

Závěrečný seminář projektu
„Přenos inovací 

v metodologiích pro 
evropské úředníky: 

pokračování ve 
společném vzdělávání“

http://www.institutpraha.cz
mailto:newsletter@institutpraha.cz
mailto:z.sil@institutpraha.cz
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld kurzu prubezka a VVU_tabulky/Aplikace SR v ZOZ SH_verze2.pdf
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/Aplikace%20SR%20v%20ZOZ%20ZP.pdf
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/Aplikace%20SR%20v%20ZOZ%20OH.pdf
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/Aplikace%20SR%20v%20ZOZ%20OH.pdf
http://www.institutpraha.cz/otestujte-se
http://www.institutpraha.cz/otestujte-se


Časopis UNES - účetnictví  
neziskového sektoru

Prodejní výstavy obrazů a fotografií ve vzdělávacím 
středisku v Benešově
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MĚSÍČNÍK JE URČEN - všem, kteří se zabývají 
účetní, daňovou i mzdovou problematikou územ-
ních samosprávných celků, příspěvkových organi-
zací, organizačních složek státu, občanských sdru-
žení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných 
společností, zájmových sdružení právnických osob 
a jiných nevýdělečných organizací.
OBSAH A STRUKTURA ČASOPISU - časopis 
je strukturován tak, aby poskytoval každý měsíc 
komplexně aktuální a praktické informace z oblasti 
účetnictví a daní. Čtenáři v něm naleznou přehled 
legislativních novinek, srozumitelné vysvětlení 
problémů včetně mnoha příkladů z praxe, rady od-
borníků na danou problematiku, a dále také nabídku 
školení a odborných publikací.
AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ - kvalitu a přesnost příspěv-
ků zaručují autoři článků, kterými jsou pracovníci 
Ministerstva financí ČR, VŠE Praha, renomovaných 
auditorských a účetních firem a daňoví poradci.
SLUŽBY PRO PŘEDPLATITELE - v rámci předplatného 
mohou čtenáři využít bezplatné poradenské služby 
(prostřednictvím internetu). Odpovědi zpracovávají 
externí odborníci na danou problematiku. 
Zdarma mohou čtenáři v časopise také inzerovat po-
ptávku a nabídku zaměstnaneckých pozic v oblasti 
státního i nestátního neziskového sektoru. 
PŘEDPLATNÉ - čtenáři si mohou zvolit roční 
předplatné samostatného tištěného časopisu, roč-
ní předplatné časopisu včetně on-line služby na  
www.ucetnikavarna.cz nebo pouze on-line službu, 

která obsahuje knihovnu všech článků časopisu 
UNES od roku 2003, účetní, daňové a další práv-
ní předpisy, úplné výklady účetnictví, daní a práva, 
vzory účetních výkazů, podání pro finanční úřad 
apod. On-line služba Vám také umožní diskutovat 
s kolegy z praxe či psát blogy.
Vydavatel:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401
e-mail: obchod@wkcr.cz
www.wkcr.cz

Již několik let mají začínající amatérští umělci mož-
nost vystavovat svá díla v prostorách vzdělávacího 
střediska v Benešově.  
Na poslední ukončené výstavě v březnu a dubnu 
jste měli možnost vidět romantické olejomalby 

Zdeňka  Bárty 
a optimistické 
akrylové obrazy 
Hany  Jinder-
lové, kteří jsou 
členy Volného 
sdružení uměl-
ců Jižních Čech 
a každoročně se 
společně zúčast-
ňují několika 
výstav. 
V období od 5. 
května do 30. 
června 2011 

bude ve 
vzdě láva -
cím středis-
ku své foto-
grafie z cest 
vystavovat 
f o t o g r a f 
Ing.  Jiří 
Hájek.
Vystavova-
ná díla je 
možné si 
také zakou-
pit, bližší 
informace 
získáte ve 
vzdě láva -
cím středis-
ku v Bene-
šově.

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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Stanovisko odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra ČR 
k opakovanému podání 
přihlášky ke zkoušce zvláštní 
odborné způsobilosti
Zaměstnanci Institutu jsou pravidelně dotazová-
ni, zda může územní samosprávný celek přihlásit 
úředníka ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti 
opakovaně, tj. i poté, co již jednou tutéž zkoušku 
neúspěšně absolvoval, včetně dvou opravných ter-
mínů. V reakci na tyto dotazy Institut zveřejnil na 
svých webových stránkách stanovisko ODK Minis-
terstva vnitra ČR k tomuto problému. Stanovisko je 
ke stažení ve formátu pdf na adrese http://www.
institutpraha.cz/vzdelavani/prihlaska. 

Úprava služeb poskytovaných 
ve vzdělávacím středisku 
Benešov od 1. 2. 2011

otevírací doba bufetu je 7.30 – 22.30 hodin• 
společenský klub v suterénu je uzavřen• 
servírovaná kontinentální snídaně• 
k hlavním denním jídlům je k dispozici slazený • 
a neslazený čaj
kopírování tištěných materiálů je možné za úplatu • 
na přístroji ve vstupní hale 

V úterý 15. března se ve spolupráci s generálním kon-
zulátem ČR v Mnichově a pod patronátem Bavorské-
ho státního kancléřství uskutečnila ve vzdělávacím 
středisku Institutu v Benešově návštěva bavorské de-
legace. Jejími představiteli byli bavorští úředníci za-
pojení do dlouhodobého vzdělávacího programu, kte-
rý je připravuje pro řídící funkce ve veřejné správě. 
Pro delegaci byl připraven program sestávající se 
z prohlídky vzdělávacího střediska Institutu v Bene-
šově a následně z pěti tematických prezentací věno-
vaných různým oblastem veřejného života.
První prezentací byla přednáška ředitelky odboru 
Evropské unie a politiky životního prostředí z Mi-
nisterstva životního prostředí ČR Veroniky Hunt 

Šafránkové na téma environmentální politiky ČR. 
Poté vystoupila Jana Chvalkovská z Institutu eko-
nomických studií FSV UK s přednáškami o pozici 
ČR s ohledem na ekonomicko-finanční vývoj EU 
a také právní vývoj EU. Po obědě následovala před-
náška zaměstnance Institutu Václava Melichara, ve 
které rámcově prezentoval systém veřejné správy 
a rovněž se zabýval principy vzdělávání úředníků 
v České republice. V závěrečné prezentaci pak byla 
ministerským radou Martinem Janečkem z Minis-
terstva dopravy ČR představena dopravní politika 
ČR a nastíněna její koncepce do budoucna. 
Všechny příspěvky vyvolaly velmi kladný ohlas 
a velké množství otázek. Vzhledem k úspěšnému 

průběhu prezentací a oboustranně pozitivnímu do-
jmu z návštěvy se otevírá prostor pro případnou dal-
ší spolupráci.  
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Návštěva bavorské delegace v Institutu

INZERCE

2011

TÉMA

DPH od 1. 4. 2011

Nejen dotace, jako zdroj
financování NNO
Inventarizaãní vyhlá‰ka 
a smûrnice ÚSC – II. ãást

úãetnictví a danû pro územní samosprávné
celky, pfiíspûvkové organizace, organizaãní
sloÏky státu a nev˘dûleãné organizace
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http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/Stanovisko%20ODK%20c_%202-2010.pdf
http://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/preheld%20kurzu%20prubezka%20a%20VVU_tabulky/Stanovisko%20ODK%20c_%202-2010.pdf
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