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Dobrý den, 
po delší době se vracíme k vydávání pravidelného 
Newsletteru, abychom Vás informovali o novinkách 
v Institutu pro veřejnou správu Praha. Doufáme, že 
zde naleznete užitečné podněty z oblasti vzdělávání 
ve veřejné správě. Rádi uvítáme i Vaše případné ob-
sahové náměty pro další čísla. 

redakční rada

Pavel Dittrich se stal naším novým kolegou na konci 
roku 2009. Od té doby pracuje v Institutu jako ana-
lytik – pedagog.  V Institutu zodpovídá za analytické 
činnosti, reporting, přípravu některých vzdělávacích 
akcí, zejména kurzů na objednávku a za marketin-
govou podporu kurzů. 
Po absolvování  fakulty UK v Praze (uči-
telské obory pedagogika a psychologie) získával 
své zkušenosti jednak jako učitel a lektor, ale také 
i jako psycholog a podnikový personalista.  Půso-
bil zpočátku jako vyučující na katedře pedagogiky 
FFUK a paralelně jako učitel psychologie na střední 
škole. Po sametové revoluci pracoval až do r. 2009 
v komerční sféře – v HR v Komerční bance, a.s., 
a v Generali Pojišťovna a.s., v soukromé personální 
poradenské společnosti a určitý čas i jako OSVČ. 
Byl zodpovědný za výběry nových zaměstnanců, 
za celou oblast trainee and development  i za po-
radenskou činnost vrcholovému managementu 
různých společností.  Při vedení týmů lidí získal 
i manažerské zkušenosti. Analytickou činnost 
v oblasti HR prováděl zejména  sféře 
a v poradenství. 
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NAŠI LIDÉ – PŘEDSTAVUJEME

NAŠE KURZY OČIMA LEKTORŮ

Kurzy  

V Institutu pro veřejnou správu Praha je možné si 
pro úřad objednat inhouse kurzy na objednávku. 
Výhodou inhouse kurzů je především to, že Institut 
po domluvě dodá kurz na místo, které si úřad určí. 
Institut zajistí lektora, studijní materiály a evaluaci 
kurzu. Úřad šetří prostředky především za služební 
cesty svých úředníků. Kurzy na objednávku mají 
i další výhodu. Tou je úprava či přímo tvorba obsa-
hu dle požadavků klienta. Institut všem přítomným 
absolventům po ukončení kurzu předá i osvědčení 
o absolvování této vzdělávací akce. 
Budete-li o takto organizovaném kurzu uvažovat, 
stačí kontaktovat PhDr. Pavla Dittricha z oddělení 
vzdělávání: tel. 224 228 719, mobil: 739 592 985 
nebo e-mail: p.dit@institutpraha.cz. 
V případě kladné dohody pak jen úřad zašle objed-
návku na dojednaný kurz, a to buď mailem na výše 
uvedenou adresu Pavla Dittricha nebo do datové 
schránky Institutu: 6awdjrd – viz http://www.insti-
tutpraha.cz/kontakt. 
Věříme, že i Vás tato forma zajištění kurzu osloví. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Prezenční kurzy „Vzdělávání zaměstnanců v oblasti 
etiky a protikorupčních opatření“ úspěšně pokra-
čují i v druhém pololetí roku 2014. Zeptali jsme se 
trochu netradičně nikoliv posluchačů, ale lektorů, 
v čem jsou kurzy přínosné pro ně samotné:

pplk. Ing. Bc. Martina Uhrinová:
„Moje účast na přednáškách v rámci tohoto projektu 
byla pro mě velkou zkušeností, a to nejen v oblasti 
lektorské. Měla jsem možnost potkávat se s různý-
mi lidmi z celé státní správy a možnost naslouchat 
jejich názorům a zkušenostem, což bylo pro mne 
velice přínosné.“ 

JUDr. Jan Horník, Ph.D.:
„Já se na kurzy vždy těším ze dvou důvodů - jed-
nak proto, že člověk stráví dopoledne s prima lidmi, 
a jednak proto, že se něco nového dozvím, získám 
inspiraci či námět do nové protikorupční strategie. 
A taky jsem rád za to, že jsou ještě tací, kteří věří, 

že nás čekají lepší zítřky, čímž naděje, že korupci 
společnými silami zdoláme, ještě neumřela. 

PhDr. Aleš Hradečný:
„V průběhu kurzů jsem s potěšením zjistil, že pro 
účastníky není etika jen jakýmsi povinným školním 
tématem, ale vnímají ji jako významnou součást 
svého privátního i profesního života, vlastních spe-

 životních situací a aktivit. To mne posílilo 
v přesvědčení, že lidé se těmto tématům nebrání, 
naopak v určité míře se jimi potřebují rozumově za-
bývat, tříbit své myšlení, získávat hlubší  
Je však třeba pracovat vhodně zaměřenými formami 
a právě tyto kurzy potvrdily, že takové možnosti zde 
jsou.“ 

Zde naleznete bližší informace k obsahu kurzu, cílo-
vé skupině a termínům.
http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/vzdela-
vanivoblastietiky

Novinky
Jednou z připravovaných novinek v naší nabídce je 
seminář zaměřený na „VYJEDNÁVÁNÍ S PRVKY 
MEDIACE“. Cílem semináře je osvojit si techniku, 
pomocí které máte šanci dovést jednání do konce 
tak, že obě strany jednání budou spokojené, odvrátí-
te případný soudní spor, ušetříte čas a emoce. 
Proč se mediací zabývat?
• Mimosoudní forma řešení sporu prostřednictvím 

mediace bývá součástí etického kodexu
• Mediace umožňuje aplikaci prvků této techniky 

do každodenního řešení problémů, například při 
nedorozumění s kolegou, klienty, obchodními 
partnery.

Seminář vede PhDr. Iva Moravcová,  
auditorka  auditorských standardů EU 
se zaměřením na HR, dále  jako mediá-
tor Asociací mediátorů ČR, soudní znalkyně v obo-
ru psychologie se zvláštní specializací psychologie 
práce, managementu a personalistiky, psychologie 
dopravy.
Další informace budou uveřejněny na www.insti-
tutpraha.cz. V případě zájmu se můžete předběžně 
registrovat na l.jir@institutpraha.cz.
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Setkání garantů 
zvláštní odborných 
způsobilostí  
úředníků ÚSC 
Dne 7. března 2014 proběhlo ve Vzdělávacím stře-
disku Benešov pracovní setkání zaměstnanců Insti-
tutu pro veřejnou správu Praha s garanty zvláštních 
odborných  způsobilostí  úředníků  územních  samo-
správných celků a s lektory. Setkání je realizováno 
pravidelně v  rámci metodické a koordinační úlohy 
Institutu  v  oblasti  zvláštních  odborných  způsobi-
lostí  a  na  ně  navazujícího  průběžného  vzdělávání 
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.
Jednání se zúčastnilo více než 50 garantů a lektorů, 
kteří  tak  měli  příležitost  prodiskutovat  a  zkoordi-
novat výuku na přípravách a  její návaznost na po-
žadavky u  zkoušek. Vzájemná  informovanost  byla 
důležitá  zejména  u  obecné  části  zvláštní  odborné 
způsobilosti, kde dochází k aktualizaci testů a zku-
šebních otázek. S připravovanými změnami sezná-
mil přítomné zkušební komisaře a lektory člen od-
borné skupiny pro obecnou část ZOZ JUDr. Adam 
Furek z Ministerstva vnitra ČR.
Součástí  programu  byla  odborná  přednáška 
na  téma Nový občanský zákoník, kterou přednesla 
JUDr.  Marie  Mazánková  z  Krajského  úřadu  Olo-
mouckého kraje.

Na podzim rozhodnou voliči o novém obsazení za-
stupitelstev  obcí,  městysů, měst,  statutárních měst 
a hlavního města Prahy. Institut pro veřejnou správu 
Praha v této souvislosti naváže na dobré zkušenosti 
z uplynulých čtyř let a opět nabídne členům zastupi-
telstev možnost rozšířit si své znalosti a zdokonalit 
své dovednosti potřebné pro řádný výkon jejich zod-
povědné funkce. 
Půjde o volný cyklus dvoudenních kurzů realizo-
vaných v našem vzdělávacím středisku v Benešově. 
Vždy se bude jednat o mozaiku složenou z několika 
dílčích  témat. Při  jejich výběru bude kladen důraz 
na platnou legislativu důležitou pro každodenní ži-
vot obcí. Kromě výkladu bude výuka zahrnovat také 
různé formy praktických cvičení. Kurzy dále účast-
níkům poskytnou platformu pro vzájemnou výmě-
nu dobrých i špatných zkušeností a pro konzultace 
probírané problematiky s předními odborníky v pří-
slušné oblasti.
V rámci cyklu kurzu počítáme se zařazením zejmé-
na těchto témat:
• Systém veřejné správy v České republice
• Orgány obce a jejich kompetence, výbory zastu-
pitelstva obce a komise rady obce

• Zastupitelstvo obce (zasedání a jeho vedení, jed-

nací řád, zápisy, usnesení)
• Práva občanů obce
• Právní řád České republiky, právní předpisy obcí
• Svobodný  přístup  k  informacím,  ochrana  osob-
ních údajů

• Hospodaření  obcí  (např.  nakládání  s  majetkem, 
přezkoumání  hospodaření,  finanční  kontrola, 
místní poplatky)

• Zadávání veřejných zakázek
• Nový občanský zákoník a jeho vliv na život obce
• Postavení obce jako zřizovatele škol a školských 
zařízení  

• Komunikace s médii
Ke každému kurzu získají  jeho účastníci  řadu uži-
tečných studijních materiálů (např. výtisky prezen-
tací  lektorů,  texty  probíraných  zákonů,  metodické 
pomůcky, příručky, skripta a podobně).
Bližší  informace  o  kurzech  pro  členy  zastupitel-
stev a  rad obcí a pro  jejich starosty budou postup-
ně  zveřejňovány  na  webových  stránkách  Institutu 
pro  veřejnou  správu  Praha www.institutpraha.cz, 
v dalších číslech našeho newsletteru. S dotazy a ná-
měty  týkajícími  se  těchto  kurzů  se můžete  obrátit 
na  Mgr. Petra Kuše  (telefon  224  241  278  nebo 
736 610 246, e-mail p.kus@institutpraha.cz).

Kurzy pro (nejen nové) zastupitele, 
radní a starosty

VŠIMNĚTE SI!
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravuje-
me seminář k zákonu č. 312/2002 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. Seminář se bude konat 21. 5. 2014 
v budově MV. Další informace a program uveřejní-
me na našich webových stránkách.

V souladu s názvem obsahuje publikace 333 úkolů 
zaměřených na zopakování a procvičení problema-
tiky  veřejné  správy v České  republice. Tyto  úkoly 
jsou tematicky rozděleny do 6 kapitol:
• Obecná charakteristika veřejné správy
• Prameny práva upravující činnost veřejné správy
• Přímá a nepřímá demokracie ve veřejné správě
• Obecná charakteristika územních samosprávných 
celků

• Působnost územních samosprávných celků
• Orgány územních samosprávných celků
Do prvních dvou třetin publikace autoři soustředili 
zadání úkolů, do poslední třetiny pak jejich správná 
řešení. Ve všech kapitolách  se objevují  různé  typy 
cvičení,  např.  práce  s  právními  předpisy,  hledání 
chyb, doplňovačky, spojovačky, testové úlohy nebo 
případové studie. 

Je  vhodná  nejen  pro  přípravu  úředníků  územních 
samosprávných  celků  na  zákonem  předepsanou 
zkoušku  zvláštní  odborné  způsobilosti,  ale  také 
pro studenty a učitele středních, vyšších odborných 
nebo  vysokých  škol,  jejichž  obory  a  programy  se 
zaměřují na veřejnou správu. Těm všem může tato 
cvičebnice usnadnit (samo)studium nebo je inspiro-
vat k oživení výuky.

cena:   218,- Kč

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lukáše Jirsu 
(telefon: 974 863 525; e-mail: l.jir@institutpraha.cz).

Skripta  lze  zakoupit  také  ve  vzdělávacím  středis-
ku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově 
u paní Blanky Vaněčkové.
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Vyšlo v březnu 2014

Mgr. Jana Haklová, Mgr. Pavla Samková 
& Mgr. Petr Kuš:

333 cvičení z veřejné správy 
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Projekt „Čerčany – vzděláváním k naplnění na-
šeho cíle – vybudování dobrého místa pro život“ 
Projekt  vzdělávání  úředníků OÚ Čerčany  a  zastu-
pitelů  obce  Čerčany  financovaný  z  Evropského 
sociálního  fondu  prostřednictvím Operačního  pro-
gramu Lidské  zdroje  a  zaměstnanost  a  z  rozpočtu 
obce Čerčany, který jsme prakticky začali realizovat 
od března 2012, se blíží k závěru. V květnu proběh-
nou poslední z více než šedesáti plánovaných kurzů, 
a  tak budeme moci bilancovat,  co nám spolupráce 
na tomto projektu přinesla, zda jsme splnili očeká-
vání zadavatele, jak se nám vzájemně komunikova-
lo a dařilo operativně reagovat na změny. 
Objednatel ocenil  schopnost  Institutu pro veřejnou 
správu Praha pokrýt široký tematický rozptyl kurzů 
a nabídnout pro každý kurz opravdu kvalitní lekto-
ry. Pro nás byl zase zajímavou zkušeností podrobný 

vhled do vzdělávacích potřeb malé obce. Vzhledem 
k poměrně dlouhé době od začátku projektu do jeho 
dokončení došlo k  situaci,  že některé původně na-
vrhované  kurzy  již  pozbyly  aktuálnosti.  Zástupci 
OÚ  Čerčany  neváhali  iniciovat  změny  v  projektu 
a  navrhli  výměnu  za  kurzy,  které  by  lépe  odpoví-
daly  jejich  potřebám.  Tak  měli  možnost  úředníci 
a zastupitelé obce absolvovat například kurzy zamě-
řené na nový občanský zákoník, které v původním 
plánu  kurzů  pochopitelně  nemohly  být  obsaženy, 
ale  v  současnosti  jsou  velmi  potřebnou  a  žádanou 
součástí průběžného vzdělávání. 
Do celkového hodnocení projektu zbývá ještě něja-
ký čas, ale z dosavadního průběhu je zřejmé, že se 
jedná o projekt úspěšný, o čemž svědčí i jeho uvede-
ní mezi úspěšnými projekty na stránkách MV OSF 
(http://projekty.osf-mvcr.cz/cz/122/default.aspx).

Informace o realizaci vzdělávání pro OÚ Čerčany

PORADNA aneb VAŠE STAROSTI NA NAŠI HLAVU

Cvičné testy pro obecnou část zkoušky ZOZ
Dotaz:
Zajímalo by mě, kdy budou na webových stránkách 
Institutu  pro  veřejnou  správu  Praha  opět  k  dispo-
zici  volně  přístupné  cvičné  testy  pro  obecnou  část 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Považuji  je 
za  efektivní možnost  procvičení  a  zopakování  pří-
slušné  problematiky.  Navíc  šlo  o  ukázku,  jak  asi 
budou vypadat „ostré“  testy v  rámci písemné části 
zkoušky ZOZ.

Odpověď:
Institut pro veřejnou správu Praha již několik let ši-
roké odborné i laické veřejnosti na svých webových 
stránkách  (http://www.institutpraha.cz/vzdelava-
ni/studijni-pomucky-pro-obecnou-cast-ZOZ) mj. 
nabízí několik typů studijních pomůcek pro přípra-
vu úředníků obcí a krajů na zákonem předepsanou 
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Aktuálně je 
zde volně k dispozici:

• 100  opakovacích  otázek  k  přednáškám  veřejné 
správy;

• ukázka z prezentace, která se obvykle používá při 
přednášce věnované problematice veřejné správy 
na kurzech přípravy k ověření obecné části ZOZ 
ve  vzdělávacím  středisku  Institutu  pro  veřejnou 
správu Praha v Benešově;

• elektronická knihovnička věnovaná problematice 
aplikace správního řádu ve vybraných odvětvích 
veřejné správy.

Sekce věnovaná cvičným testům je již také přístup-
ná. Na základě četných podnětů jsme připravili její 
rozšíření  z  hlediska  zvýšení  počtu  testových  otá-
zek  a  provedli  jsme  jejich  aktualizaci  (s  ohledem 
na změny legislativy, např. na nabytí účinnosti no-
vého občanského zákoníku,  i na  inovovaný soubor 
zkušební otázek pro obecnou část zkoušky ZOZ). 
Revize existujících testů i příprava nových předsta-
vuje komplex relativně náročných činností (časově 

i personálně). V průběhu dubna 2014 se však na na-
šich  webových  stránkách  objeví  celkem  90  úloh 
zaměřených na vybraná ustanovení správního řádu.
Účastníci příprav k ověření obecné části ZOZ rea-
lizovaných  Institutem  pro  veřejnou  správu  Praha 
navíc  v  rámci  čtyřdenního  prezenčního  kurzu  ab-
solvují  6  cvičných  testů  čítajících  dohromady  145 
testových  úloh.  Obsahově  pokrývají  všechna  dílčí 
témata obecné části ZOZ (obecné principy organi-
zace a činnosti veřejné správy, zákony o územních 
samosprávných celcích i správní řád). 
Zájemcům  o  zpětnovazební  aktivity  (včetně  testů) 
můžeme  dále  nabídnout  novinku  z  ediční  činnosti 
Institutu pro veřejnou správu Praha –  skripta „333 
cvičení  z  veřejné  správy“  autorského  „trojlíst-
ku“  Mgr.  Jana  Haklová,  Mgr.  Pavla  Samková  & 
Mgr.  Petr  Kuš.  Bližší  informace  o  této  cvičebnici 
a  možnostech,  jak  ji  získat,  naleznete  na  http://
www.institutpraha.cz/vzdelavani/skripta. 

Nabídka kurzů

Vzdělávací akce květen - červen 2014
datum název místo konání

12.-14.5.2014 Příprava projektů - logicky a jednoduše (strukturální fondy) Benešov
13.5.2014 Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků Praha
15.5.2014 Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem Praha
15.5.2014 Základní analytické vyhodnocení a zpracování informací Praha
19.-21.5.2014 Základy efektivního využívání programu MS PowerPoint v archivní praxi Benešov
20.5.2014 Odpovědnost za protiprávní jednání v ochraně přírody a krajiny Praha
21.5.2014 Komunikační dovednosti a kultura vystupování Praha
21.-23.5.2014 Základy efektivního využívání programu EXCEL v archivní praxi Benešov
22.5.2014 Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost Praha
26.-28.5.2014 Správní řád pro územní samosprávné celky Benešov
27.5.2014 Veřejné zakázky aktuálně Praha
27.5.2014 Mediace Praha
28.-29.5.2014 Speciální stavební úřad a silniční správní úřad ve správní praxi Benešov
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28.5.2014 Komunikační dovednosti a kultura vystupování Praha
29.5.2014 Dovednosti asistentek a sekretářek ve veřejné správě v kostce Praha
3.6.2014 Zákon o odpadech a prováděcí předpisy Praha
3.6.2014 Informační systém ODok – kurz pro uživatele aplikace eKLEP a zaměstnance orgánů státní správy Benešov
3.6.2014 Jak se udržet  v práci i v životě Praha
5.6.2014 Daň z příjmů právnických osob Praha
5.6.2014 Pokročilé analytické vyhodnocení a zpracování informací Praha
12.6.2014 Územní plánování Praha
17.-19.6.2014 Komunikační dovednosti pro úředníky Benešov
18.6.2014 Správní řízení v praxi III – Nesprávné postupy v řízení podle správního řádu, jejich důsledky a náprava Praha
19.6.2014 Praktické využití programu EXCEL pro úředníky Benešov
19.6.2014 Ochrana zemědělského půdního fondu Praha
19.6.2014 Správní řízení v praxi I - Doručování a jeho elektronické aspekty Praha
24.-24.6.2014 Zákon o vodách a prováděcí předpisy Praha
26.6.2014 Praktické využití programu WORD pro úředníky Benešov
26.6.2014 Průvodce novým občanským zákoníkem VII (vztah k zákoníku práce) Praha

ZOZ
12.5.2014-23.9.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v ochraně přírody a krajiny Benešov

12.5.2014-26.6.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní čínnosti při vedení evidence obyvatel 
a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů Benešov

12.5.2014-24.6.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování 
o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel Benešov

26.5.2014-28.8.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při  hospodaření 
územních samosprávních celků a jeho přezkumu Benešov

26.5.2014-26.8.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování 
o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel Benešov

26.5.2014-9.10.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při sociálně-právní ochraně 
dětí. Benešov

26.5.2014-30.9.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku Benešov

26.5.2014-26.5.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní čínnosti při vedení evidence obyvatel 
a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů Praha

2.6.2014-14.10.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti ve vodním hospodářství. Benešov

2.6.2014-4.11.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování 
a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Benešov

16.6.2014-25.9.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při  hospodaření 
územních samosprávních celků a jeho přezkumu Benešov

16.6.2014-4.11.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v lesním hospodářství a myslivosti
Př. Benešov
Zk. Praha

16.6.2014-11.11.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v ochraně přírody a krajiny Benešov

16.6.2014-24.11.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
Př. Benešov
Zk. Praha

16.6.2014-21.10.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku Benešov

16.6.2014-20.11.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování 
a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Benešov

16.6.2014-27.11.2014 Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování 
a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Benešov

VVÚ 

14.5. Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnost při ochraně zeměděl-
ského půdního fondu) Praha

2.6.2014 Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků zvláštní část (modul zaměřený na správ-
ní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí) Praha
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