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Kurzy Registru územní 

a nemovitostí - RÚIAN
Institut pro veřejnou správu Praha připravil ve spolu-
práci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrál-
ním (ČÚZK) prezenční kurzy Registru územní iden-
tifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) se zaměřením 
na práci s aplikací Informační systém územní identi-
fikace (ISÚI), která je důležitým prvkem v realizaci 
RÚIAN a celého systému základních registrů. Kurzy 
jsou organizovány v rámci projektu Vzdělávání úřed-
níků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a ško-
litelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do 
veřejné správy a pro cílovou skupinu uvedeného pro-
jektu jsou poskytovány bezplatně. 

Obsahová náplň kurzu:
Základní informace o základních registrech• 
Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro koncové • 
uživatele
Přehled metodiky• 
Praktické seznámení s aplikací ISÚI• 
Podpora koncových uživatelů• 

První termíny kurzů probíhají v prostorách ČÚZK 
v Praze 8 – Kobylisích, v následujícím období bude 
možno kurz absolvovat v dalších krajských městech. 
Pro informace o vypsaných termínech a místech ko-
nání sledujte webové stránky Institutu www.insti-
tutpraha.cz, popř. www.ruian.cz – kap. 3. - školení 
uživatelů RÚIAN. 

Více informací v přehledu kurzu.

Kontakty:
realizace kurzů Institutu pro veřejnou správu Pra-• 
ha: Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, 
tel.: 974 863 562
další termíny ČÚZK: Ing. Hana Gubániová,  • 
hana.gubaniova@cuzk.cz
 věcné otázky školení: Ing. Tomáš Holenda,  • 
tomas.holenda@cuzk.cz

Institut pro veřejnou správu Praha vydal nový katalog vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2011.

Nový katalog vzdělávacích akcí  
Institutu pro veřejnou správu Praha  
na 2. pololetí 2011

Katalog se drží osvědčené formy, jeho obsah však 
odráží nemalé změny v Institutu i v jeho agendě. 
Nový název Institut pro veřejnou správu Praha 
v sobě shrnuje cílové skupiny úředníků územní sa-
mosprávy a státní správy pod společným označením 
veřejná správa. Díky novému úkolu, kterým je pro 
nás zajišťování vzdělávání zaměstnanců ústřední 
státní správy a dalších správních úřadů, došlo také 
k rozšíření portfolia vzdělávacích programů, které 
Institut nabízí. Jejich seznam spolu s dalšími důleži-
tými informacemi najdete právě v tomto katalogu.

Obsah katalogu je členěn podle typu nabízeného 
vzdělávání, piktogramy v anotacích informují 
o tom, jaké cílové skupině je konkrétní kurz ur-
čen.
Budeme rádi, když se katalog stane Vaším praktic-
kým 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. 
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Nový systém vyhledávání kurzů na webových 
stránkách IVS
Možná jste již zaregistrovali, že jsme upravili způ-
sob, jak na našem webu získat informace o připra-
vovaných vzdělávacích akcích. Reagovali jsme tak 
na četná přání a řadu připomínek, které jsme od Vás 
v minulosti obdrželi. V současné době je systém vy-
hledávání kurzů jednodušší, logičtější a přehledněj-
ší. Na adrese http://www.institutpraha.cz/nabid-
ka-kurzu máte nyní možnost najít:

přehled všech aktuálně vypsaných kurzů seřaze-• 
ných chronologicky podle termínu konání
seznam všech našich kurzů bez ohledu na to, zda • 
jsou aktuálně zařazeny do naší nabídky na nej-
bližší období
přehled aktuálních kurzů nabízených pro úřední-• 
ky obcí a krajů
přehled aktuálních kurzů připravených pro za-• 
městnance správních úřadů

V rámci těchto seznamů je ještě možné nastavit 
filtr a vyhledat pouze kurzy prezenční nebo pouze 
distanční (eLearning). Kliknutím na název získáte 
o příslušném kurzu podrobnější informace. Pokud 
kurz nemá stanovený termín, najdete v anotaci 
kontakt na zaměstnance Institutu, se kterým lze do-
hodnout zařazení kurzu do nabídky v následujícím 
období.

Vzdělávací akce 
Institutu pro veřejnou správu Praha

2. pololetí 2011

Seminář k veřejným 
zakázkám
Dne 21. listopadu 2011 se od 10:00 hod. v kongreso-
vém sále hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, usku-
teční seminář „Novela zákona o veřejných zakáz-
kách“, speciálně zaměřený na oblast veřejné správy. 
Seminář organizuje Institut pro veřejnou správu Pra-
ha pod osobní záštitou náměstka ministra vnitra pro 
veřejnou správu, legislativu a archivnictví Mgr. On-
dřeje Veselského.
Přední odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a čle-
nové expertní skupiny „Platforma pro veřejné za-
kázky“ seznámí účastníky především s vymezením 
účelu novely zákona o veřejných zakázkách a klíčo-
vými změnami v této novele.
Cena semináře je 990 Kč. Podrobnosti a onli-
ne přihlášky budou v nejbližší době uveřejněny 
na stránkách Institutu pro veřejnou správu Praha  
www.institutpraha.cz.
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Nejste si jisti, jak správně vystupovat při důležitém jednání nebo společenské události?
Koho oslovit jako první a jak se mu představit?

Potřebujete se při reprezentaci Vašeho úřadu či firmy chovat a vypadat bezchybně?
V našem kurzu se dozvíte, jak to vše úspěšně zvládnout.

Institut pro veřejnou správu Praha
Vám exkluzivně a za velmi příznivou cenu

nabízí

jednodenní seminář etikety
s tandemem mistrů etikety Ladislavem Špačkem a Petrem Studenovským

Umění společenského vystupování
Termín konání kurzu: 6. října 2011
Doba trvání semináře: 9.oo – 16.oo hod. 
Cena kurzu: 4.900,- Kč (konečná cena, zahrnuje 
kurzovné a studijní materiály)
Místo konání: Vzdělávací středisko Institutu pro ve-
řejnou správu Praha v Benešově, Ke Stadionu 1918. 
V místě konání kurzu je možné zakoupit oběd.
Rámcový obsah kurzu:

Typy společenských akcí a jejich charakteristika• 
Pozvánky, přijetí a odmítnutí pozvání• 
Společenská pravidla pro oblečení• 
Představování, zdravení, vítání hostů• 
Podání ruky• 
Oslovování, tituly, hodnosti• 
Společenská pravidla konverzace• 

... a mnoho dalších důležitých aspektů správného 
společenského vystupování
Seminář je provázen powerpointovou prezentací 
s videoukázkami společenských situací.

POZOR! Na kurz je možné se přihlásit 
pouze do 23. září 2011!
Přihlášky prosím posílejte Janě Francové na adresu 
j.fra@institutpraha.cz, tel.: 974 863 524.
Více informací o obsahu kurzu poskytne Jan Brod-
ský, j.bro@institutpraha.cz, tel.: 734 316 375.

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.

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

„Slušnost je člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit.“
Jiří Guth-Jarkovský

Paní ředitelko, ZOZ SŘ patří počtem akcí i po-• 
čtem úředníků dlouhodobě k nejfrekventovaněj-
ším. Čím to podle Vás je?

Víte, sama jsem byla sedmnáct let úřednicí na pr-
voinstančním stavebním úřadě, z toho dvanáct let ve 
funkci vedoucí odboru. A po celých těch dvanáct let 
jsem vyhlašovala jedno výběrové řízení za druhým 
a hledala spolupracovníky. Ona to veřejnost nerada 
slyší, ale já jsem přesvědčena o tom, že práce na sta-
vebním úřadě je náročná jednak po odborné stránce, 
neboť pracovník stavebního úřadu musí ovládat mi-
nimálně stavební zákon a správní řád, a dále se musí 
orientovat přibližně v dalších třiceti zákonech, které 
hájí veřejné zájmy a tyto přímo zasahují do umisťo-
vání, povolování, užívání a odstraňování staveb. Na-
víc se dle mého názoru jedná i o psychicky náročnou 
práci, protože to je o přímém kontaktu s veřejností, 
a ne každý jí zvládá. Takže fluktuace pracovníků na 
stavebních úřadech je poměrně velká.        

ZOZ SŘ spadá do garance Ministerstva pro • 
místní rozvoj ČR. Zvládají výuku a zkoušky této 
ZOZ sami zaměstnanci resortu nebo se na výuce 
a zkouškách podílí i někdo další?

Mým cílem je, aby výuku na úseku územního roz-
hodování, stavebního řádu a vyvlastnění zajišťovali 
pracovníci odboru stavebního řádu ministerstva pro 
místní rozvoj.  Ne vždy se to však daří. V „záloze“ 
proto máme bývalé kolegy - zkušené  vedoucí pra-
covníky odboru. V posledních dvou letech nám s ně-
kterou výukou pomáhá i vedoucí pracovník jednoho 
krajského stavebního úřadu. Jeho praktické zkuše-
nosti jsou pro posluchače určitě také přínosem. Co 
se týče zkoušek, tyto zajišťujeme, až na výjimky, 
výhradně z vlastních řad.

Vy sama ZOZ SŘ učíte i zkoušíte. Vnímáte to • 
jako přínos pro Vaši práci?

Určitě. Oni totiž posluchači jsou v této fázi ještě 

upřímní. Bohužel však zjišťuji, že aplikační praxe 
stavebních úřadů od Aše po Ostravu je nejednotná, 
a to je špatně. Mám proto hodně o čem přemýšlet. 
No a kdybych se ZOZ nebo průběžného vzdělávání 
osobně nezúčastnila, tak bych tyto informace nemě-
la. Na základě zjištěných skutečností jednak každý 
rok částečně upravujeme obsah a zkušební otázky 
ZOZ, a rovněž se snažíme na našem odboru více 
věnovat metodické činnosti. Doufám, že to pomůže 
sjednocení rozhodovací praxe stavebních úřadů. 

Již delší dobu se mluví o zásadní novele staveb-• 
ního zákona. V jakém stádiu jsou její přípravy?

No, je to tak maličko běh na dlouhou trať. My jsme 
„velkou“ novelu stavebního zákona projednávali 
v Legislativní radě vlády na jaře roku 2010. Potom 
přišly volby, v srpnu loňského roku Programové 
prohlášení vlády ČR, a tak se novela znovu otevřela 
a doplňovala. V současné době máme návrh novely 
projednán v meziresortním připomínkovém řízení 
a připravujeme jeho předložení do vlády. Vláda sta-
novila termín pro jeho předložení na září letošního 
roku.

Jaký bude mít novela stavebního zákona vliv na • 
obsah ZOZ?

To bude záležet na tom, jak se ji podaří projednat 

ve vládě a potom v Poslanecké sněmovně a v Se-
nátu. Protože každý někdy něco stavěl nebo hodlá 
stavět, očekávám, že k návrhu zákona bude předlo-
ženo značné množství pozměňovacích návrhů. My 
v návrhu koncepci přijatou v roce 2006 nijak zásad-
ně neměníme. V tuto chvíli proto žádnou výraznou 
změnu v obsahu ZOZ nepředpokládám.

Dovolte osobnější otázku na závěr:  Máte při své • 
náročné práci čas na letní „prázdniny“? Jak 
nejradši trávíte dovolenou?

Po pravdě, letos je to docela bída. Každý rok v létě 
s rodinou vyrážíme minimálně na týdenní putovní 
„cyklistickou rallye“, ale letos nám to nevyšlo. Ur-
čitě si ale vyšetřím několik dní na chalupě a budu se 
tam snažit jen lenošit, protože to já ráda.  A potom 
už se budu těšit na lyže.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů 
při lektorské práci.

S Ing. Marcelou Pavlovou se můžete setkat na na-
šich kurzech:
Ohlašování staveb a Povolování staveb (přednášky 
v rámci přípravy na ZOZ SŘ) 20. 10. 2011

Ing. Marcela Pavlová
ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní roz-
voj ČR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního 
zákona a prováděcích předpisů k němu; v Institutu pro veřejnou 
správu Praha působí jako lektorka a zkušební komisařka v ob-
lasti zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při 
rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (ZOZ SŘ) 
a také v oblasti vzdělávání průběžného

PŘEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORY

Setkání Institutu  
s personalisty
Dne 22. září 2011 pořádá Institut ve vzdělávacím 
středisku v Benešově společné setkání personalis-
tů krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností 
a městských částí hlavního města Prahy.
Během setkání budou mít personalisté možnost do-
zvědět se poslední novinky a zprávy z dění Institutu, 
včetně představení katalogu vzdělávání na druhé 
pololetí roku 2011, změn a novinek na webových 
stránkách Institutu nebo informací v oblasti uznává-
ní rovnocennosti vzdělávání. 
V dalším programu bude možné od expertů z růz-
ných ministerstev nebo lektorů Institutu získat 
poslední novinky ve věci přípravy nového zákona 
o úřednících, dozvědět se o aktuálních změnách 
v oblasti pracovně právní problematiky ve vztahu 
k úřadům obcí a krajů nebo si vyslechnout příspě-
vek s aktuálními informacemi na téma odměňování 
zaměstnanců územních samosprávných celků.
Více informací a program setkání naleznete na adre-
se www.institutpraha.cz
Případné další potřebné informace poskytnou Aleš 
Svoboda (tel.: 734 448 568, a.svo@institutpraha.cz) 
nebo Jan Brodský (tel.: 734 316 375, j.bro@insti-
tutpraha.cz)  
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Z bohaté nabídky vzdělávání určeného úředníkům územních samosprávných celků a zaměstnancům správních úřadů jsme pro Vás vybrali několik kurzů. 
Kompletní souhrn a anotace kurzů naleznete na www.institutpraha.cz.

Nabídka vzdělávacích akcí Institutu pro veřejnou správu Praha 
(září - říjen 2011)
Institut pro veřejnou správu Praha Vám přináší komentovaný přehled vybraných kurzů připravených na září – říjen 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 v Benešově se můžete těšit na tyto vzdělávací akce:
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 Konflikty a jejich řešení•  (12. – 14. 9. 2011 Bene-
šov) 
dozvíte se o příčinách a fázích řešení konfliktů, 
naučíte se používat vhodné strategie při jedná-
ní se svízelnými klienty, využívat asertivních 
technik při řešení konfliktů a pomocí tréninku 
a modelových situací se naučíte řešit konfliktní 
situace 
Elektronická spisová služba • (13. 9. 2011 Praha) 
proniknete do práce se spisovou službou v úřední 
praxi, dokážete efektivně pracovat se spisovou 
službou v kontextu užití datových schránek, bu-
dete se orientovat v oběhu dokumentů a naučíte 
se správným postupům v souvislosti s archivací 
dokumentů
Příprava projektů – logicky a jednoduše  • 
/strukturální fondy/ (14. - 16. 9. 2011 Benešov)
dozvíte se o možnostech a podmínkách čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů, pomocí prak-
tických úkolů pod vedením zkušeného lektora se 
naučíte logicky a jednoduše vypracovávat projekt 
pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů 
a dokážete správně a účelně zpracovat jednotlivé 
součásti a náležitosti projektu
Správní řád pro územní samosprávné celky • 
(14. – 16. 9. 2011 Benešov) – NOVINKA! 
pochopíte strukturu a základní principy zákona 
č. 500/2004 Sb., budete schopni používat usta-
novení správního řádu při řešení konkrétních 
problémů a budete s to odůvodnit svůj postup ve 
správním řízení 
Lobbing v EU a ČR • (15. 9. 2011 Praha) –  
NOVINKA! 
dozvíte se, co je to lobbing, pochopíte, proč exis-
tuje a proč je důležitý, získáte informace a zkuše-
nosti s přípravou lobbistických akcí a vyzkoušíte 
si komunikaci s lobbisty 
Správní řízení v praxi III – Vady řízení a jejich • 
náprava (20. 9. 2011 Praha) 
seznámíte se s nejčastějšími vadami řízení, které 
vedou ke zrušení rozhodnutí, a osvojíte si postu-
py, jak řešit konkrétní případy v praxi
Odpisování dlouhodobého majetku a další • 
účetní metody pro územní samosprávné celky 
(21. 9. 2011 Praha) – NOVINKA! 
obsahem kurzu je výklad (nového) českého účet-
ního standardu č. 708, pozornost bude věnována 

také vybraným účetním metodám (např. transfe-
ry, dohadné položky, časové rozlišení, inventari-
zace)  
Právo na informace o životním prostředí • (22. 
9. 2011 Praha) – NOVINKA! 
získáte informace, jak je upraveno právo na in-
formace v Ústavě, v zákoně č. 106/1999 Sb. a ve 
správním řádu, jak se uplatňuje právo na infor-
mace o životním prostředí, právo na účast veřej-
nosti ve vybraných procesech a právo na soudní 
přezkum, dozvíte se, jaké informace se zveřejňují 
podle dalších předpisů v ochraně životního pro-
středí, získáte přehled o zpřístupňování informa-
cí; Geoportál, prostorová data, integrovaný regis-
tr znečišťování životního prostředí
Správní řád pro státní správu • (29. – 30. 9. 2011 
Benešov) – NOVINKA! 
pochopíte strukturu a základní principy zákona 
č. 500/2004 Sb., budete schopni používat usta-
novení správního řádu při řešení konkrétních 
problémů a budete s to odůvodnit svůj postup ve 
správním řízení
Komunikace s médii v krizových situacích na • 
úřadě (5. 10. 2011 Praha) – NOVINKA! 
budete vědět, jak efektivně komunikovat s mé-
dii v krizových situacích, naučíte se prezentovat 
vhodná sdělení a prakticky si vyzkoušíte to, co 
jste se naučili
Zatřídění a odepisování majetku•  (5. – 7. 10. 
2011 Benešov) – NOVINKA! 
dozvíte se, jaké povinnosti pro Váš územní samo-
správný celek stanoví zákon o účetnictví a jeho 
prováděcí vyhláška, budete umět zatřídit majetek 
podle jednotlivých druhů a jednotlivá ocenitelná 
práva, naučíte se rozlišovat hmotný a nehmotný 
majetek, budete umět stanovit vstupní ceny ma-
jetku a budete umět aplikovat účetní i daňové 
způsoby odepisování
Zákon o odpadech a prováděcí předpisy • (6. 10. 
2011 Praha) – NOVINKA! 
budete vědět, co je to ISPOP – zpětný odběr sta-
novených výrobků, jaké jsou kompetence kont-
rolního dohledu České inspekce životního pro-
středí, naučíte se, jak se vykonává státní správa 
a samospráva a budete umět posuzovat a řešit 
správní delikty a přestupky v oblasti nakládání 
s odpady včetně sankčních postihů

Korupce a protikorupční politika ve veřejné • 
správě (11. 10. 2011 Praha) 
seznámíte se s právní úpravou důsledků za pod-
plácení a přijímání úplatku, s korupčními riziky 
při hospodaření veřejné správy, zadávání veřej-
ných zakázek, nakládání s majetkem a problema-
tikou dotací a darů
Prevence a možnosti nevhodného zadlužení • 
v praxi územních samosprávných celků (19. - 
21. 10. 2011 Benešov) 
atraktivní formou interaktivní výuky získáte pře-
hled o problematice úvěrů (s důrazem na úskalí 
nekalých praktik některých jejich poskytovatelů 
a s ohledem na typické ohrožené skupiny obča-
nů), seznámíte se s možnostmi a mezemi řešení 
problému předlužení svých klientů; kurz je sou-
částí nabídky vzdělávacích akcí  realizovaných 
v rámci Národní strategie finančního vzdělávání
Speciální techniky sociální terapie • (20. 10. 
2011 Praha) 
budete se zabývat sociální terapií jako součástí 
sociální práce, poznáte teoretická východiska 
i praktické provedení speciálních technik, které 
vám umožní dosahovat lepších výsledků ve Vaší 
činnosti
Veřejné zakázky pro začátečníky • (21. 10. 2011 
Praha) – NOVINKA! 
seznámíte se se základními zásadami (transpa-
rentnost, rovný přístup / nediskriminace), budete 
znát základní pojmy (veřejná zakázka, veřejný 
dotovaný a sektorový zadavatel, dodavatel, před-
pokládaná hodnota veřejné zakázky, zadávací ří-
zení) a seznámíte se s přezkumným řízením
Veřejné zakázky pro pokročilé • (25. 10. 2011 
Praha) – NOVINKA! 
budete vědět, jak vést zahájení dle jednotlivých 
druhů zadávacího řízení, seznámíte se s obsa-
hem zadávací dokumentace, budete znát postup 
při otevírání obálek, seznámíte se se složením 
hodnotící komise a jejím jednáním, budete umět 
ukončit zadávací řízení
Praktické nástroje motivace • (26. 10. 2011 Pra-
ha) 
budete vědět, jaká jsou pravidla správné motiva-
ce, pochopíte význam motivačních nástrojů, nau-
číte se správně používat pochvalu a výtku a vy-
zkoušíte si motivační rozhovory v praxi

3
2011Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

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

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


4

3
2011Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

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

Do Posázaví za vzděláním i zábavou
Zajímavou alter-
nativou pro vypl-
nění volného času 
účastníků seminářů 
a školení pořádaných 
Institutem pro ve-
řejnou správu Praha 
v jeho vzdělávacím 
středisku v Bene-
šově jsou výlety 
po regionu. Vydat 

se mohou třeba procházkou do nedalekého zámku 
a parku Konopiště. Za prohlídku určitě stojí i zámek 
Jemniště nebo hrad Český Šternberk. Na své si v Po-
sázaví přijdou milovníci adrenalinové zábavy i ti, 
kteří chtějí poznat kraj z koňského sedla. Příznivci 
vodních sportů mohou vyzkoušet peřeje jedné z nej-
romantičtějších českých řek – Sázavy. Bohatý je 
také regionální kalendář kulturních, společenských 
a sportovních akcí.
O možnostech vyžití v regionu podrobně informuje 
na svých webových stránkách www.posazavi.com 

obecně prospěšná společnost Posázaví. Ve spoluprá-
ci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatel-
skými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje 
o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým 
turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalit-
ní život obyvatel regionu.
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, 
tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posaza-
vi.com, tel. 723 881 081

Série seminářů navazuje na závěry konference eSvět: 
Quo vadis elektronizace veřejné správy, pořádané 
v říjnu 2009 a je určena územním samosprávným 
celkům, zejména starostům a ostatním členům za-
stupitelstev, organizačním složkám, příspěvkovým 
organizacím, manažerům a školitelům eGON center 
a dalším zájemcům ze státní a veřejné správy.
Seminář byl zahájen náměstkyní Institutu, Ing. Zdeň-
kou Šilhovou. Ta připomněla spojení série seminářů 
s projektem „Vzdělávání úředníků a zaměstnan-
ců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků 
v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné sprá-
vy“ a informovala o přípravách na poslední z pláno-
vaných seminářů, který se uskuteční koncem roku 
2011. 
V úvodu vystoupila Lucie Urbanová a zaměřila se 
na novinky v oblasti elektronického podpisu. Věno-
vala se situaci v ČR i v zahraničí a poukázala na 
nejaktuálnější otázky spojené s touto problematikou. 
Počet dotazů posluchačů potvrdil správnost zařazení 
této přednášky do programu. 
V další části semináře si mohli účastníci poslechnout 
příspěvek Pavla Tesaře, který z pozice projektového 
manažera projektu Datové schránky podrobně před-
stavil webový portál s názvem „Seznam orgánů ve-

řejné moci“.
Závěrečnou prezentaci přednesly zaměstnankyně 
Ministerstva vnitra ČR Irena Baše a Monika Pálko-
vá. Svou prezentaci věnovaly monitorovacím zprá-
vám projektů OPLZZ a podaly účastníkům semináře 
návod, jak správně vyplňovat projektovou i finanční 
část monitorovacích zpráv. 
Semináře se zúčastnilo přes pět desítek posluchačů 
z úřadů a institucí z celé České republiky.
Prezentace přednášejících je možné si prohlédnout 
a stáhnout zde.

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“

Další seminář k elektronizaci veřejné správy
se uskutečnil 27. června 2011
V letošním roce druhý ze seminářů pořádaných v rámci projektu OPLZZ „Vzdělávání úředníků 
a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do 
veřejné správy“ byl opět spolupořádán Ministerstvem vnitra ČR a Institutem pro veřejnou správu 
Praha. 

LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 
2009-2011

Transfer of Innovation in Methodologies for European 
Officials: Follow up a joint  learning path CZ/09/LLP-LdV/

TOI/134011

Realizace mezinárodního 
projektu

K 31. březnu 2011 byla ukončena realizační fáze 
osmnáctiměsíčního mezinárodního projektu „Pře-
nos inovací v metodologiích pro evropské úředníky 
– pokračování společného způsobu vzdělávání“, je-
hož koordinátorem byl Institut pro veřejnou správu 
Praha. Za účasti partnerských institucí z Portugalska, 
Itálie a Bulharska byly vytvořeny vzdělávací moduly 
na následující témata: 

Ochrana hranic v Schengenském prostoru • 
Mezinárodní ochrana v EU: nejnovější vývoj azy-• 
lového práva
Procesy krizového řízení s celoevropským dopa-• 
dem

Integrace znevýhod-• 
něných skupin oby-
vatel se zaměřením 
na ženy 
Aktivní začleňování • 
žen – migrantek 

Ve všech zapojených 
zemích proběhly pilotní 
kurzy, které si kladly za 
cíl získat zpětnou vazbu 
od účastníků a obsah 
modulů zkvalitnit prostřednictvím zapracování je-

jich připomínek a námětů. Finální podoba jednot-
livých modulů tak byla na základě jejich poznatků 
upravena. 
Vzdělávací moduly jsou dostupné bezplatně na CD 
v prezenčních i eLearningových verzích. Bližší in-
formace Vám poskytne Lukáš Jirsa (l.jir@institut-
praha.cz, tel.: 974 863 525) nebo Jana Havlíčková 
(j.hav@institutpraha.cz, tel.: 974 863 544).
Další informace k projektu lze nalézt také na webové 
stránce www.europeanofficial.eu, kde jsou rovněž 
k dispozici jeho výstupy (www.europeanofficial.eu/
outputs/current

LEONARDO DA VINCI/PŘENOS INOVACÍ 2009-2011

Nová ZOZ k registru 
vozidel
Rádi bychom vás informovali o důležité novince, 
která se vztahuje k povinnostem úředníků územ-
ních samosprávných celků, kteří vykonávají agendu 
v oblasti registru vozidel.
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem 
dopravy připravuje novelizaci vyhlášky č. 512/2002 
Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územ-
ních samosprávných celků. Touto novelizací dojde 
k rozšíření stávajících zvláštních odborných způ-
sobilostí o novou ZOZ, která se bude týkat registru 
vozidel. 
Zcela nově tak úředníci územních samospráv-
ných celků, jež vykonávají činnosti v oblasti ve-
dení registru vozidel, budou prokazovat zvlášt-
ní odbornou způsobilost na základě zákona 
č. 312/2002 Sb., jehož je výše zmíněná vyhláška 
prováděcím předpisem. 
Po nabytí účinnosti novely výše uvedené vyhlášky 
zajistí Institut pro veřejnou správu Praha ve spo-
lupráci s Ministerstvem dopravy přípravu k ově-
ření zvláštní odborné způsobilosti nové ZOZ. Sle-
dujte prosím aktuality na www.institutpraha.cz
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www.europeanofficial.eu/outputs/current
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Základní registry veřejné správy, projekt RÚIAN startuje
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Projekt RÚIAN (registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí) je součástí budované soustavy infor-
mačních systémů základních registrů veřejné sprá-
vy. Cílem tohoto článku není vysvětlení celé sou-
stavy základních registrů, ale pro snazší pochopení 
významu projektu RÚIAN je nutné krátce zmínit 
souvislosti.

Soustava informačních systémů základních registrů 
je připravována již od roku 2007. Podrobněji speci-
fikována byla v roce 2008 a do legislativy se dostala 
zákonem o základních registrech v roce 2009 (zákon 
č. 111/2009 Sb.). Celý nákladný projekt soustavy 
informačních systémů základních registrů veřejné 
správy (dále jen ZR) by nebylo možné realizovat 
bez významného přispění evropských fondů, zde 
konkrétně tzv. Integrovaného operačního programu 
(IOP). Jde o zcela ojedinělou akci rozsahem i koope-
rací, protože na realizaci celého systému ZR se podí-
lejí čtyři ústřední správní orgány a bez jejich přesné 
koordinace (ta probíhá pod taktovkou ministerstva 
vnitra) by implementace systémů nebyla možná.
Základní registry veřejné správy budou v zásadě 
čtyři, ale celou soustavu doplňují dále dva samo-
statné informační systémy, bez kterých by provoz 
celé soustavy ZR nebyl možný. Jistě se v budouc-
nosti objeví velké množství nejrůznějších schémat 
soustavy ZR, ale pro základní pochopení se zdá být 
plně postačující schéma z tzv. Globální architektury 
(GA) ZR z roku 2009.
Co které zkratky znamenají a v jakém stádiu řešení 
jednotlivé součásti systému jsou.
ROS je registr osob, je budován v gesci Českého 
statistického úřadu a bude sdružovat údaje o všech 
právnických osobách a podnikatelích (jeden z jeho 
základních zdrojů dat je nynější obchodní rejstřík). 
Řešitelé tohoto registru již jsou poměrně daleko 

s realizací, systém je zprovozněn a naplňován daty, 
kolegové z ČSÚ již také komunikují s obcemi (ob-
dobně jako my na ČÚZK na RÚIAN). 
ROB je registr obyvatel, je budován v gesci minis-
terstva vnitra a bude sdružovat údaje o občanech 
a cizincích v ČR. Z důvodu skoro ročního zdržení 
vyhlášené veřejné soutěže v důsledku odvolávání 

účastníků soutěže k ÚHOS je tento projekt v počát-
ku. Ale řešitel již je vybrán a smlouva je podepsá-
na.
RPP je registr práv a povinností, je budován v gesci 
ministerstva vnitra a bude sloužit jak k definování 
podmínek přístupu k údajům v základních registrech 
na základě jednotlivých ustanovení příslušných zá-
konů (například u přístupu k osobním údajům je to 
velmi důležité), bude ale také shromažďovat údaje 

o všech rozhodnutích a podobných aktech, které 
mají vliv na práva a povinnosti obyvatel i právnic-
kých osob. Soutěže byly blokovány podobně jako 
u ROB odvolávkami k ÚHOS, ale i zde již je řešitel 
vybrán a smlouva podepsána.
ISZR, informační systém základních registrů, je 
ústřední informační systém, který fungování celé 
soustavy ZR umožní. Pomocí tzv. vnitřního rozhraní 

umožní komunikaci základních registrů mezi sebou, 
ale současně pomocí tzv. vnějšího rozhraní umožní 
komunikaci všech oprávněných agendových infor-
mačních systémů se systémem ZR a přístup k jejich 
údajům. Ani u ISZR se kolegové z ministerstva 
vnitra nevyhnuli řešení stížností firem k ÚHOS, ale 
smlouva s implementátorem již je podepsána od 
dubna a realizátoři pokračují mílovými kroky tak, 
aby již koncem září mohly být spuštěny testy ko-
munikace ROS, RÚIAN a vybraných agendových 
informačních systémů s ISZR.
ORG je informační systém, který jediný bude umět 
přepočítávat identifikátory obyvatel, pod kterými 
budou osobní údaje v jednotlivých informačních 
systémech vedeny. Zde je třeba zdůraznit, že zave-
dením soustavy ZR končí dominance rodného čísla 
u osobních údajů ve veřejné správě. V každém infor-
mačním systému, který je ze zákona oprávněn vést 
osobní údaje, budou tyto údaje vedeny pod jiným 
identifikátorem (aby se zabránilo vytěžování úda-
jů o jedné osobě z více systémů přes jediný iden-
tifikátor, kterým je nyní rodné číslo). Jediný, kdo 
bude mít k dispozici přepočítávací matici s těmito 
identifikátory, bude ORG. ORG je budován v gesci 
Úřadu na ochranu osobních údajů a řešitelé již sys-
tém oživují. Podstatné je, že jako občany (i jako pří-
padně cizince) ona složitost s identifikátory nemusí 
vůbec zajímat, při jednáních na úřadech se budeme 
prokazovat platným dokladem totožnosti (občanský 
průkaz, cestovní pas) a ony záhadné identifikátory si 
budou vyměňovat pouze informační systémy mezi 
sebou.
Proč se to všechno dělá? Základním důvodem je 
zlepšení služeb občanovi ve 21 století. Není již 
nadále únosné, aby občan musil neustále orgánům 
veřejné správy znovu a znovu dokládat údaje, kte-
ré jiný orgán veřejné správy má k dispozici. To 
zavedením soustavy ZR a připojením oprávněných 
agendových informačních systémů skončí. Poslední 
obecnou poznámkou k soustavě ZR je zdůraznění 
skutečnosti, že v základních registrech budou ve-
deny pouze poslední platné (tzv. referenční) údaje. 
Kdo je ze zákona oprávněn pracovat také s historic-
kými údaji (občan se přestěhoval, rozvedl, oženil, 
stavební objekt byl vystavěn, zbourán, adresa se 

změnila, firma zanikla …), bude z RPP nasměrován 
do příslušného agendového informačního systému, 
který historii údajů ze základních registrů povede. 
A samozřejmě každý subjekt údajů bude mít právo 
vznést zákonem popsaným způsobem tzv. „Rekla-
maci“, pokud zjistí, že údaje o něm vedené v sousta-
vě ZR nejsou v pořádku.
Nyní se konečně můžeme zaměřit na RÚIAN. Re-
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Projekt „Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK„ je spolufinancován z pro-
středků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893
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Mimo jiné 
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RUIAN v původním schématu ZR z GA (2009)

ISKN ISUI

 

Co které zkratky znamenají a v jakém stádiu řešení jednotlivé součásti systému jsou. 

ROS je registr osob, je budován v gesci Českého statistického úřadu a bude sdružovat údaje 
o všech právnických osobách a podnikatelích (jeden z jeho základních zdrojů dat je nynější 
obchodní rejstřík). Řešitelé tohoto registru již jsou poměrně daleko s realizací, systém je 
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gistr územní identifikace, adres a nemovitostí je 
budován v gesci ČÚZK  (Český úřad zeměměřic-
ký a katastrální). Díky zejména tehdejšímu řediteli 
odboru informatiky ČÚZK panu Suchánkovi a díky 
tehdejšímu referentovi RÚIAN panu Haveldovi 
ČÚZK úspěšně vysoutěžil řešitele již v roce 2009 
a ještě v prosinci roku 2009 s ním podepsal smlou-
vu. Celý rok 2010 tedy již řešitel (firma NESS) pra-
coval, samozřejmě se všemi problémy, které přiná-
šela neexistence ISZR a zpoždění i dalších součástí 
soustavy ZR.
Projekt RÚIAN se dělí na tři základní části. Zejména 
samostatný základní registr RÚIAN. Jako editační 
agendové informační systémy RÚIAN slouží ISKN 
(informační systém katastru nemovitostí), který je 
nyní rozsáhle upravován a zcela nový informační 
systém územní identifikace, ISÚI, kterému se v dal-
ších řádcích budeme věnovat nejvíce. Pro pořádek 
je ale třeba ještě říci, že součástí projektu RÚIAN 
je ještě tzv. VDP, veřejný dálkový přístup, který 
bude sloužit veřejnosti k prohlížení do dat v RÚI-
AN. Bude to určitá obdoba nahlížení do katastru ne-
movitostí. Také zdarma, bez jakékoli registrace, pro 
všechny uživatele internetu.
Informační systém ISÚI byl nyní po rozsáhlých 
přípravách a testech připraven do podoby, kdy byl 
29. srpna 2011 spuštěn do provozu s „ostrými“, reál-
nými daty. Uživatel se přes rozcestník dostane buď 
do instance ISÚI pro školení a testování, nebo do 
instance ISÚI tzv. provozní, produkční, kde pracuje 
s reálnými daty. Na práci s reálnými daty je uživatel 
od 29. srpna 2011 upozorněn výrazným červeným 
sdělením.
Zde je třeba zdůraznit, že editory dat pro RÚIAN 
v agendovém informačním systému ISÚI jsou podle 
platného zákona č. 111/2009 Sb. všechny obce v ČR 
a všechny stavební úřady. ČÚZK zahájil sérii se-
znamovacích seminářů k projektu RÚIAN/ISÚI již 

v červnu roku 2011 a vedl ji celý červenec. Uspořá-
dali jsme 23 seminářů, které navštívilo téměř 2 500 
zájemců z měst a obcí. Protože zájem o seznamova-
cí semináře a o školení v území trvá, budeme v září 
pořádat druhou vlnu seznamovacích seminářů s pro-
jektem RÚIAN/ISÚI ve všech krajích v ČR. Rozvrh 
těchto seminářů již je stanoven a všechny zájemce 
o tento projekt z obcí na některý ze seminářů srdeč-
ně zveme.
Podrobnosti lze získat na www.ruian.cz. První část 
našeho výkladu k projektu RÚIAN/ISÚI zakončíme 
ještě sdělením, že díky vynikající spolupráci s Insti-
tutem veřejné správy bylo školení uživatelů systé-
mu ISÚI zahrnuto do vzdělávacího projektu ELEV. 
Školení lektorů ELEV v práci s ISÚI v těchto dnech 
právě probíhá.

Ing. Tomáš Holenda
vedoucí oddělení RÚIAN na ČÚZK, vedoucí pro-
jektu RÚIAN
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Termíny druhé vlny seznamovacích seminářů k projektu RÚIAN/ISÚI, jak již 
byly domluveny se všemi jednotlivými krajskými úřady.

pořadí den v týdnu datum místo (kraj, pokud není krajské město v názvu)

1 pátek 2. 9. 2011 Zlín

2 čtvrtek 8. 9. 2011 Karlovy Vary

3 čtvrtek 8. 9. 2011 Ostrava (Moravskoslezský)

4 úterý 13. 9. 2011 Ústí nad Labem

5 čtvrtek 15. 9. 2011 České Budějovice (Jihočeský)

6 čtvrtek 15. 9. 2011 Liberec

7 pátek 16. 9. 2011 Pardubice

8 úterý 20. 9. 2011 Hradec Králové (pro větší obce)

9 úterý 20. 9. 2011 Plzeň

10 čtvrtek 22. 9. 2011 Brno (Jihomoravský)

11 čtvrtek 22. 9. 2011 Hradec Králové (pro malé obce)

12 úterý 27. 9. 2011 Jihlava (Vysočina)

13 čtvrtek 29. 9. 2011 Praha (Středočeský)

14 úterý 4. 10. 2011 Olomouc

15 čtvrtek 11. 10. 2011 Praha

Místa a přesný čas konání seminářů oznámí příslušným obcím speciální 
pozvánkou jednotlivé krajské úřady, které s ČÚZK semináře spolupořádají.

Pokud se nebudete kdokoli ze zájemců moci semináře v jednotlivém kraji z jakýchkoli důvodů zúčastnit, 
je možné využít jako náhradní termín seminář 4. 10. v Olomouci. V takovém případě ale kontaktujte 
podpora@cuzk.cz, protože ani kapacita RCO v Olomouci není neomezená a vyhrazujeme si právo 
registraci účastníků z jiných krajů do Olomouce zastavit.

 

Má být: 

 

 

Informace o jazykovém centru
Činnost bývalého jazykového centra v Jindřiš-
ské ulici byla koncem června ukončena. Hned jak 
budou známy další informace o případné možnosti 
využívat knihovní  fond zkrácené beletrie v našem 
Institutu, budou zveřejněny na našich webových 
stránkách www.institutpraha.cz.

Stručný průvodce přednáškou 
„Veřejná správa“
Pokud se chystáte do našeho vzdělávacího střediska 
v Benešově na kurz přípravy k ověření obecné čás-
ti ZOZ, nabízíme Vám malou ukázku z prezentace, 
která se obvykle používá při přednášce věnované 
problematice veřejné správy (prezentace ve formátu 

pdf se zobrazí po kliknutí na název). 
Zachycuje stěžejní body, o kterých bude na přednáš-
ce řeč. Nejedná se však o komplexní studijní ma-
teriál, který by postačoval pro přípravu na zkoušku 
z obecné části ZOZ.
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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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