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Institut pro veřejnou správu 
Praha 

státní příspěvková organizace  zřízení Ministerstvem 

vnitra ČR  

zajišťuje kompletní vzdělávání úředníků veřejné 

správy, vedoucích úředníků a vedoucích úřadů  

vytváří a realizuje přípravy ke zkouškám zvláštních 

odborných způsobilostí a 

jako jediná instituce zajišťuje ověření zvláštní 

odborné způsobilosti zkouškou pro výkon správních 

činností na úřadech územních samosprávných celků 

působí jako akreditovaná vzdělávací instituce  

14.6.2017 
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Místa konání vzdělávacích aktivit 

Praha, Dlážděná 4  

Vzdělávací středisko 

Benešov 
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Vzdělávací služby v rámci projektů 

Institut se dlouhodobě podílí na zajišťování vzdělávacích 

služeb v rámci projektů EU – od roku 2009 v rámci 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  

Příjemcem a nositelem projektů vždy bylo Ministerstvo 

vnitra ČR 

Institut je hlavním dodavatelem vzdělávacích služeb v 

rámci subdodávek 

Institut ve spolupráci s příjemcem dotace vytváří 

vzdělávací programy, a to jak v e-learningové i 

prezenční podobě a následně realizuje 

 

 14.6.2017 
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E-Government I 

Název projektu: „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, 

metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění e-Governmentu do 

veřejné správy“  

(e-Government I) 

Období: 2009 – 2012 

Cíl projektu:  

zajistit prostřednictvím vzdělávání plnou implementaci e-Governmentu do 

celé veřejné správy, a to vždy před zavedením příslušné eGovernmentové 

funkcionality do praxe 

 

 

14.6.2017 
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Realizace zakázky  

Formy vzdělávání  

 

prezenční forma (využita zejména pro školení manažerů 

a školitelů eGON center a to v oblasti odborných i 

pedagogických znalostí a dovedností)  

distanční forma, resp. eLearning (využitá k proškolování 

cílové skupiny v celé šíři, poskytována prostřednictví LMS 

ELEV)  

 

14.6.2017 



7 

Role Institutu v e-Government I 

školení školitelů eGON center založených v krajích a 

v obcích s rozšířenou působností 

zapůjčení prostředí pro eLearning eGON centrům s 

možností administrace dle vlastních potřeb  

proškolení administrátorů eLearningového prostředí 

příprava vzorových vzdělávacích programů a jejich 

poskytnutí eGON centrům 

metodická a technická podpora eGON center 

 

14.6.2017 
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Výstupy e-Governmentu I 

zapojilo se 98 eGON center 

připraveno 58 prezenčních a distančních vzdělávacích 

programů pro eGON centra.  

celkem Institut proškolil  7 503 studujících  

bylo realizováno 7 seminářů, s účastí téměř 2 000 

posluchačů  

Nejžádanější kurzy 

• Czech POINT – Bodové hodnocení řidiče 

• Czech POINT – Evidence obyvatel 

• Zaručený elektronický podpis 

 14.6.2017 
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E-Government II 

Název projektu: Vzdělávání v oblasti základních registrů 

a dalších kmenových projektů e-Governmentu 

(e-Government II) 

Období: 2013 - 2015  

Cíl projektu: prostřednictvím vzdělávání úředníků posílit efektivnost 

výkonu veřejných služeb v souladu se strategiemi v období 2007-2015 

Metody: 

 prezenční a eLearning 

14.6.2017 
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Výstupy E-Governmentu II 

připraveno a realizováno 11 vzdělávacích programů v 

prezenční a eLearnigové formě 

eLearningem proškoleno 5886 absolventů 

prezenčně proškoleno 1710 účastníků 

nejžádanější kurzy 

• datové schránky 

• použití základních registrů 

• kybernetická bezpečnost 

 

14.6.2017 
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Etika 

Název projektu: Vzdělávání v oblasti etiky 

Období: 2013 – 2014 

Cíl projektu: vytvoření základu budoucího komplexního 

systému vzdělávání v oblasti etiky a prevence korupčního 

chování, prostřednictvím osvětové činnosti  

Metody: prezenční a eLearning 

 

 

 

14.6.2017 
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Výstupy „Etiky“ 

4301 podpořených osob 

Výukové DVD s nejčastějšími korupčními situacemi a 

možnostmi jednání v daných situacích 

• Úplatek u stavební zakázky 

• Úplatek za povolení k vývozu památky 

• Úplatek vs. sponzorský dar u lékaře  

• Úplatek policistovi při zastavení vozidla, kdy byl řidič pod 

vlivem alkoholu 

14.6.2017 
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CO PŘIPRAVUJEME 

Název projektu: Vzdělávání v oblasti finančního 

řízení na obcích pro volené zastupitele  

Nositelem projektu je MV,  předpokládáme, že Institut bude 

dodavatelem vzdělávacích služeb 

Cílem: je zvýšení znalostí a dovedností (odbornosti) 

volených představitelů samospráv se zřetelem ke snížení 

rizika platební neschopnosti územních samosprávných 

celků a předejití problémů v oblasti dotačního 

managementu, hospodaření s majetkem a financemi obcí, 

zadáváním veřejných zakázek apod. 

Délka aktivit: 2017-2018 

 14.6.2017 
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Vzdělávání v oblasti finančního 
řízení zastupitelů 

Cílová skupina: volení zastupitelé obcí (starostové, 

místostarostové, radní, členové zastupitelstva) 

Vzdělávací program bude kontinuální – tří semestrový 

v  kombinované formě - prezenční a eLearning  

Místo konání – jednotlivé kraje 

Obsahová část: 

1. Dotační management  

2. Veřejné zakázky  

3. Hospodaření obce 

14.6.2017 
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Dotační management 

problémy vztahující se k čerpání dotací 

aktuální legislativní úpravy a možnost využití pro 

rozvoj samospráv 

zvýšení manažerských dovedností  v oblasti 

čerpání dotací 

předcházení nejčastějších a nejdůležitějších rizik 

aplikace do praxe 

14.6.2017 
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Veřejné zakázky 

seznámení s problematikou veřejných zakázek 

upozornit na postupy v souladu s platnou 

legislativou 

aktuální legislativní úpravy, novinky, metodiky a 

výklady v oblasti veřejných zakázek 

upozornit na hlavní zásady transparentnosti 

procesu, včetně praktických cvičení a 

simulovaných problémů 

předcházení nejčastějších a nejdůležitějších rizik 

14.6.2017 
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Hospodaření obce 

rozpočet jako nejdůležitější nástroj finančního 

řízení 

sestavování ročního rozpočtu, rozpočtové 

skladby a její využití pro finanční řízení 

(rozpočtový výhled, příprava, sestavení, 

projednání, schválení rozpočtu, rozpočtové 

provizorium)  

hospodaření dle rozpočtu, přezkum hospodaření, 

závěrečný účet, porušení rozpočtové kázně … 

14.6.2017 
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Děkuji za pozornost a těším se na setkání  

v Institutu pro veřejnou správu Praha 

Dušan Zouhar 

d.zou@institutpraha.cz 

14.6.2017 


