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1. Slovo předsedy správní rady 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. (dále jen Společnost) 
poskytuje servis veřejné správě v oblasti vzdělávání už dvacet osm let.                                                       

Svými semináři a kurzy pomáhá zvyšovat kvalifikaci pracovníkům veřejné 
správy v širokém spektru od úředníků krajských, městských a obecních 
úřadů až po pracovníky dalších složek veřejné správy, např. v sociálních 
službách.  

Veřejná správa se vyvíjí, „úřadování“ je čím dál složitější. Z parlamentu ČR 
a z centrálních orgánů státní moci přicházejí nové zákony, vyhlášky a 
nařízení, nové požadavky na veřejnou správu, takže nejen pro úřednické 
nováčky, ale i pro zkušené pracovníky veřejné správy se stává průběžné 
vzdělávání trvalou součástí pracovní kariéry. Pro Společnost to znamená 
neustále připravovat nové semináře, získávat nové akreditace 

Společnost se rovněž podílí na vzdělávání volených představitelů samosprávy. Pro starosty, radní, členy 
zastupitelstev není snadné proniknout do řízení ve veřejné správě. Potkává se zde a někdy i střetává 
odbornost s demokratickým způsobem rozhodování. Představitelé měst a obcí, ale i krajů, by měli na 
jedné straně rozumět odborníkům specialistům a na straně druhé dobře komunikovat jak s kolegy 
v zastupitelstvu, tak s občany. Je velmi důležité naučit se správně řídit z hlediska zákona o obcích 
(krajích) jednání rady, zastupitelstva a příslušný úřad a také informovat a zapojovat občany do 
rozhodování věcí, které se jich dotýkají.  

O rozsahu činnosti Společnosti v roce 2019 nejlépe svědčí informace a údaje v této Výroční zprávě.  

V současné době je na „trhu“ vzdělávání veřejné správy velmi široká konkurence včetně seminářů 
pořádaných např. ministerstvy a seminářů s podporou fondů EU.  Přesto dokázala Společnost i v roce 
2019 uspět a stejně jako v roce 2018 dosáhnout zisku. 

Na výsledku celé Společnosti mají podíl jak pracovníci jejího centra v Praze včetně projektového 
oddělení a pobočky Střední Čechy, tak v pobočkách v Brně, Plzni a Olomouci. Rovněž i v roce 2019 
platilo, že rozhodující osobou pro činnost celé Společnosti je její ředitelka Ing. Jana Voldánová.    

Velmi důležítý je samozřejmě výběr kvalitních lektorů.  
I v roce 2019 bylo významnou složkou činnosti Společnosti vzdělávání na zakázku pro různé stupně 
veřejné správy, zejména pro kraje a jejich úřady a pro střední a velká města.  

O kvalitě dále svědčí např. výsledky Benchmarkingové iniciativy 2005, do které se zapojilo 76 měst 
s rozšířenou působností (z celkem 205). Právě v roce 2019 byly podklady z tohoto projektu přijaty do 
plánování příspěvků  na přenesený výkon státní správy pro tuto kategorii měst.  

Standardně výroční zpráva popisuje dění ve Společnosti za příslušný rok. Současná situace ale není 
standardní. Epidemie koronaviru narušila od začátku března 2020 velmi razantně veškerý život a měla a 
má mimo jiné i ekonomické dopady na všechny složky státu. Nouzový stav neumožňoval naší Společnosti 
realizovat svoji činnost a tak i ona, jako mnoho dalších, řeší, jak překonat ztráty z tohoto období. 
Nezbývá než napnout síly a co nejdříve obnovit standardní provoz. Společnost má dobré předpoklady se 
dostat zpět na úspěšnou dráhu, jak byla před epidemii.  
Takže k poděkování pracovníkům Společnosti za práci v roce 2019 přidávám i přání dobře zvládnout 
letošní rok.  

                             Ing.  Ivan Černý 
                      Předseda správní rady 
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2. Slovo ředitelky společnosti 

Rok 2019, již 28. rok existence Vzdělávacího centra pro veřejnou správu 
ČR, o.p.s., (včetně jejího právního předchůdce Nadace Fond pomoci místní 
správě ČR), nám přinesl situaci, které jsme dosud nikdy nečelili: 5 
dlouhodobých pracovních neschopností v rozsahu 1,5 – 4 měsíce, z toho 3 
paralelně v hlavním školícím období a čtvrt roku bez účetního, to vše 
v malém 12členném kolektivu  znamenalo pro nás velkou výzvu. Jen díky 
obětavosti a vysokému pracovnímu nasazení ostatních pracovníků se 
podařilo obě krizové situace zvládnout. 

Takže rok 2019  byl pro nás úspěšný rok a navzdory výše uvedeným 
skutečnostem se podařilo dosáhnout solidního hospodářský výsledek.   

Společnost nerealizovala žádný projekt a také zakázek bylo méně, ale opět meziročně stoupl počet 
otevřených vzdělávacích kurzů - o 19 %. Takže ve výsledků došlo jen k mírnému poklesu objemu 
vzdělávání, které se realizovalo výhradně prostřednictvím otevřených a zakázkových kurzů.  

Zlepšil se výkon většiny poboček; nejlépe si vedla pobočka Brno, která zvládla nejvyšší počet akcí, 
školících dnů i účastníků za posledních 9 let.  

Účastníci opět preferovali akreditované kurzy, které tvořily 88 % vzdělávacích akcí. I zde se podařilo 
mírně navýšit celkový počet akreditací a rozšířit tak nabídku vzdělávacích programů, zejména pro 
pracovníky měst a obcí a sociálních služeb.  VCVS ČR v roce 2018 získalo 33 nových akreditací u MV ČR, 
32 u MPSV, 2 u MŠMT a 23 existujících vzdělávacích programů akreditovaných u MV ČR se podařilo 
reakreditovat, a to přesto, že došlo ke zúžení spektra témat, která lze akreditovat. 
V r. 2019 tak společnost disponovala celkem 261 akreditovanými vzdělávacími programy.  

Oddělení projektů   již 15. rokem zajišťovalo Benchmarkingovou iniciativu 2005, kde v roce 2019 stoupl 
počet zapojených obcí s rozšířenou působností na 76.  

Pokračovala realizace několika větších zakázek vysoutěžených v r. 2017 a 2018 a některé byly 
dokončeny. V průběhu roku 2019 se nám podařilo získat další.  

Průběžně pokračoval rozvoj interního informačního systému, který byl zaměřen zejména na zkvalitnění 
systému informací pro klienty a podpory pro práci zaměstnanců společnosti.  

V závěru roku došlo k obměně monitorů všech a počítačů většiny zaměstnanců.  

Týmového ducha pracovníků společnosti podpořil již tradiční výjezdní teambuildingový workshop 
v srpnu.  

V personální oblasti došlo ke změnám ve středočeské pobočce, kde z důvodu dlouhodobé nemoci a 
posléze úmrtí PhDr. Trojana postupně nastoupily Mgr. Barbora Švandrlíková a Mgr. Ivana Kolářová.  

Podrobnosti o našich aktivitách a výsledcích naleznete na následujících stránkách Výroční zprávy. 

Dalším zdrojem průběžných informací je webová stránka společnosti www.vcvscr.cz 

 

Děkujeme za přízeň a podporu, kterou jste nám věnovali, a těšíme se na další spolupráci.  

 

Ing. Jana Voldánová 

ředitelka 

  

http://www.vcvscr.cz/
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3. O společnosti 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, zapsána Městským 
soudem v Praze, oddíl O, vložka 175 dne 11. července 2000. Je právním nástupcem Nadace Fond pomoci 
místní správě ČR, která byla založena v r. 1991 a vzdělávací služby začala poskytovat v r. 1992. 
Společnost je akreditována u Ministerstva vnitra ČR a u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
má vzdělávací programy akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí . 

Poslání 

Rozvoj demokracie a dobrých metod veřejné správy prostřednictvím systematického a cíleného 
programu vzdělávání a služeb pro volené představitele a pracovníky veřejné správy. Program 
vzdělávání a služeb reaguje na stávající potřeby a snaží se předjímat budoucí vývoj v oblasti veřejné 
správy. 

Vize 

Poskytovat kvalitní vzdělávací služby pro komplexní rozvoj pracovníků a volených představitelů 
veřejné správy, jakož i sociálních služeb. Vystupovat jako organizace reprezentující nové trendy  
v oblasti rozvoje, modernizace a kvality veřejné správy. 

Lektoři 

Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu externích a interních lektorů  
a konzultantů, jejichž odborný rozvoj patří mezi naše priority. 

Předmět činnosti 

 vzdělávací služby k rozvoji profesionalizace státní správy, samosprávy, sociálních služeb, 
pracovníků ve školství a dalších cílových skupin veřejného a neziskového sektoru 

 odborné semináře, vzdělávací akce a konference 

 projekty, odborné analýzy 

 zprostředkování zahraničních zkušeností 

Zaměření činnosti 

 příprava na plnění každodenních úkolů veřejné správy: nabídka společnosti pokrývá škálu 
akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů z oblasti správního práva, obecné a 
specifické legislativy, ekonomiky, financí, hospodaření obcí, řízení a administrativy, 
manažerských a měkkých dovedností, komunikace, apod. 

 příprava na plnění každodenních úkolů sociálních služeb – nabídka akreditovaných  
i neakreditovaných vzdělávacích programů z oblasti legislativy, standardů kvality, manažerských, 
měkkých a komunikačních dovedností; specifickou oblast tvoří programy zaměřené na 
problematiku sociálně-právní ochranu dítěte. 

 zvyšování kvality výkonu veřejné správy v jednotlivých správních činnostech prostřednictvím 
aplikace moderních metod řízení kvality 

 podpora rozvoje demokracie v ČR 
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Organizační struktura 

Své aktivity zajišťuje společnost z ústředí v Praze a 4 regionálních poboček - Plzeň, Brno, Olomouc, 
Střední Čechy. 

Zaměstnanci 

Pracovníci ústředí společnosti 

 Ing. Jana Voldánová ředitelka       

 Ing. Aneta Pondělíčková asistentka ředitelky a oddělení projektů  

 Ing. Viktor Marek koordinátor projektů   

 Mgr. Michaela Kotěšovská koodinátorka projektů 

 Ing. Július Rajcsányi ekonom a účetní  

 Mgr. Alena Naidrová koordinátorka akreditací a koordinátorka vzdělávání na  

 pobočce    Střední  Čechy  

Pracovníci regionálních poboček 

 PhDr. Vladimír Trojan  Střední Čechy do 8. 9. 2019 

 Mgr. Barbora Švandrlíková    Střední Čechy od 17. 7. 2019 

 Mgr.  Ivana Kolářová          Střední Čechy od 23. 9. 2019 

 Ing. Martin Dezort                        Plzeň  

 Jaroslava Stránská Plzeň; od 1. 2. 2019 na celý úvazek 

 Ing. Kateřina Mozgová Brno  

 Mgr. Kateřina Štegmannová Brno  

 Mgr. Jan Návrat Olomouc  

 

K 31. 12. 2019 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 13 pracovníků; průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců za r. 2019 byl 12,38. Jejich průměrný věk byl 42,5 let. 
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Členství v organizacích 

 AIVD – Asociace institucí vzdělávání dospělých 

 ENTO – Evropská síť vzdělávacích organizací pro místní a regionální správu 

 NISPAcee – Síť institucí a škol veřejné správy Střední a Východní Evropy 

Čeští partneři 

 Svaz měst a obcí ČR 

 Asociace krajů ČR 

 Sdružení tajemníků měst a obcí ČR 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Ministerstvo financí ČR  

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Zahraniční partneři 

 Asociácia vzdelávania samosprávy, Slovenská republika 

 Civitas Georgica, Gruzie 

 Svaz holandských měst a obcí (VNG) 

Správní rada 

Předseda 

 Ing. Ivan Černý  

 

Členové 

 JUDr. Simeona Zikmundová 

 PhDr. Hana Borovičková – do 30. 6. 2019   

 Ing. Jaroslav Folprecht 

 Ing. Bohumila Budková 

Dozorčí rada 

Členové 

 PhDr. Marcela Štiková 

 Ing. Jozef Ďurčanský 

 Ing. Antonín Špaček 
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4. Vzdělávací aktivity 

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo celkem 584 vzdělávacích aktivit s celkem 9 064 účastníky – 
zejména zaměstnanců obcí a sociálních služeb. Z tohoto počtu 21 kurzů bylo školeno s dvěma 
akreditacemi.  
 
Přehled vzdělávacích akcí a účastníků za jednotlivá pracoviště:  

Pobočka: 
Počet odškolených 

dnů: 
Počet vzdělávacích 

akcí: 
Počet účastníků: 

Brno 148 146 2 302 

Olomouc 93 92 1 381 

Plzeň 138 135 2 007 

Praha – Střední Čechy 114 113 1 547 

Oddělení projektů 108 97 1 827 

Celkem: 601 583 9 064 

Meziročně vzrostl počet 
otevřených kurzů – 428, 
kterýxh se zúčastnilo celkem 5 
998 účastníků. To představuje 
73% všech kurzů a téměř 66% 
všech účastníků.  

Byly realizovány celkem 253 
kurzy s akreditací u MV ČR, 
318 s akreditací u MPSV a 1 
s akreditací u MŠMT. 

Do vzdělávacích aktivit se 
v průběhu roku 2019 zapojili 
celkem 84 lektoři. 

Akreditované vzdělávací programy  

V roce 2019 mělo VCVS ČR celkem 261 akreditovaných vzdělávacích programů, což je o 3 více než 
v r. 2018, a to: 

 152 vzdělávacích programů akreditovaných u MV ČR  

 106 vzdělávacích programů akreditovaných u MPSV  

 3 vzdělávací programy akreditované u MŠMT 

Z tohoto počtu bylo u MV ČR nově připraveno a akreditováno 33 programů a u 23 programů byla 
obnovena akreditace.   

U MPSV bylo v průběhu roku 2019 akreditováno 32 nových vzdělávacích programů, u MŠMT 2 
vzdělávací programy. 

Následuje přehled nových akreditací a reakreditací kurzů v roce 2019: 
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Název vzdělávacích programů nově akreditovaných u MV ČR - v roce 2019 Rozsah Hodin 

Výkon státního odborného dozoru a státní správy na úseku pozemních 
komunikací (silniční hospodářství 

1 6 

Správní řád ve vazbě na stavební zákon 1 6 

Inventarizace majetku a závazků 1 6 

Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn  1 6 

České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - majetek  1 6 

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti  1 8 

Potřeby dítěte a jejich naplnění  1 8 

České účetní standardy (vlastní kapitál) pro vybrané účetní jednotky v příkladech 
- vlastní kapitál  

1 6 

Obecní kronika (úvodní kurz)  1 6 

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství  1 6 

Působnost orgánů SPOD v zákoně o zvl. Řízeních soudních a v zákoně o SPOD  1 6 

Zákon o matrikách, jménu a příjmení  1 6 

Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace 
BOZP na staveništi 

1 6 

Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou 
službou  

1 6 

Ochrana osobních údajů na úseku SPOD 1 6 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče  1 6 

Řízení rizik v každodenní praxi úřadu  1 6 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve vazbě na 
činnost Městské policie  

1 6 

Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím 1 6 

Zákon o sociálních službách                                                 1 6 

Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu 1 6 

Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů 1 6 

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu 
ochrany dítěte 

1 6 

Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví -základní seminář 1 6 

Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování 1 6 

Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - rozšiřující seminář 1 6 

Účetnictví ÚSC a PO - transfery 1 6 

Účetnictví ÚSC a PO - vlastní zdroje 1 6 

Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky) 1 8 

Správní poplatky na úseku stavebního řádu 1 6 

Jak identifikovat oběť domácího násilí 1 6 

Poruchy chování 1 6 

Orgány obcí a jejich pravomoci 1 8 

CELKEM 33  
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Název vzdělávacích programů reakreditovaných u MV ČR - v roce 2019 Rozsah Hodin 

Jak tvořit obecní zpravodaj 1 6 

Tvorba vyhlášek o místních poplatcích 1 6 

Veřejná podpora v praxi obcí 1 6 

Zákon o veřejných zakázkách 1 6 

Rozpočtová skladba 1 6 

Vnitřní účetní směrnice 1 6 

Rozpočtový proces obce v praxi 1 6 

Český jazyk v úřední praxi 1 6 

Registr přestupků - informační systém evidence přestupků 1 6 

Efektivní hospodaření měst a obcí 1 8 

Pohřebnictví 1 6 

Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi 1 6 

Správní řízení v praxi SPOD 1 6 

Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí 1 6 

Daňový řád v praxi 1 6 

Úřední deska v praxi obcí 1 6 

Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka 1 6 

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin 1 6 

Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů 1 6 

Vedení matrik 1 6 

Stavební úpravy památek v praxi 1 6 

Postupy stavebních úřadů ve světle judikatury Nejvyšší správního soudu změna 
názvu Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury 

1 6 

Správní řád aktuality a praxe 1 6 

CELKEM  23  
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Název vzdělávacích programů nově akreditovaných u MPSV ČR - v roce 2019 Rozsah Hodin 

Násilí v rodinách a co s ním  1 8 

Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti  1 8 

Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou  1 8 

Zjišťování názoru dítěte 1 8 

Náhradní rodinná péče a identita dítěte 1 8 

Vedení poradenského rozhovoru 1 6 

Zpětná vazba v komunikaci 1 6 

Poruchy chování 1 8 

Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn 1 6 

Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou  1 6 

Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi 1 6 

Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech  1 6 

Práce s bolestí klienta 1 8 

Formy porozvodového uspořádání péče o děti 1 6 

Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura 1 6 

Úvod do problematiky práce s romskou rodinou a její specifika 1 6 

Sociální bydlení v praxi veřejné správy 1 8 

Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci 1 8 

Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem 1 8 

Vedení týmu pro vedoucí pracovníky v sociálních službách 1 6 

Interdisciplinární spolupráce inspirovaná Cochemskou praxí 1 6 

Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách 1 6 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1 6 

Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky 1 6 

Dítě jako oběť 1 8 

Dítě jako pachatel  1 8 

Včasná detekce rizikového chování dětí 1 8 

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby IPOD 1 6 

Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou 1 6 

Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky 1 6 

Hranice klienta, hranice pracovníka 1 6 

Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny 1 6 

CELKEM 32   

 

Název vzdělávacích programů nově akreditovaných u MŠMT - v roce 2019 Rozsah Hodin 

Předcházení školní neúspěšnosti žáka - spolupráce školy a rodiny v (po)rozvodové 
situaci 

1 8 

Včasná detekce rizikového chování žáků 1 8 

CELKEM 2  
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5. Projekty a zakázky 

Benchmarkingová iniciativa 2005 

Benchmarkingová iniciativa 2005 (dále jen BI 2005) je dobrovolné, neformální sdružení obcí  
s rozšířenou působností, s cílem napomáhat zvyšování kvality a efektivnosti fungování úřadů a jimi 
poskytovaných služeb v agendách přenesené i vybraných agend samostatné působnosti 
prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a analýz, sdílení zkušeností a dobrých praxí. 

 

V r. 2019 bylo členy BI celkem 73 měst. 

V průběhu roku pracovalo v BI celkem 5 paralelních pracovních skupin (PS A - E). Celkem se 
uskutečnilo 15 setkání PS, jejichž program byl zaměřen nejen na benchmarkingové porovnávání, 
práci  
s analýzami, ale i na výměnu zkušeností a hledání dobrých praxí. 

Dále se uskutečnilo: 

 pracovní jednání skupiny finančníků (PS F)  

 4 vzdělávací semináře Úvod do benchmarkingu 

 3 jednání minitýmů k vybraným agendám (dopravně-správní agendy, agendy životního 
prostředí), s cílem prověřit a aktualizovat metodiku, tj. definice dat a ukazatelů konkrétních 
agend. 

 3 dvoudenní setkání odborníků (personalistů, k problematice SPOD a sociální práce a 
finančníků), to vše za účelem představit specialistům na konkrétní problematiku 
benchmarkingové analýzy a umožnit účastníkům výměnu informací, zkušeností a dobrých 
prací a vzdělávání formou diskuzního semináře v tématech dle požadavků účastníků. 

V r. 2019 členové BI sbírali data a porovnávali se v celkem 54 agendách. Každé členské město BI 
sebralo přes 1 000 dat, z nichž benchmarkingová databázová aplikace počítala 825 poměrových 
ukazatelů. 

Dalšími specifickými aktivitami BI 2005 v r. 2019 bylo:  

 17 celkových analýz výsledků benchmarkingového porovnávání (Profil úřadu, Profil města, 
Analýza finančních agend, Analýza provozních agend, Analýza občansko-správních agend, 
Analýzy dopravně-správních agend, Analýza přestupků, Analýza SPOD a sociální práce, 
Analýza Stavební úřad, Analýza Územního plánování a Památková péče, Analýza Životní 
prostředí, Analýza Živnostenského úřadu, Analýza klíčových ukazatelů výkonu státní správy 
v přepočtu na zaměstnance, Analýza školství (MŠ a  ZŠ), Analýza Absorpční kapacity, 
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Analýza finančních ukazatelů,  Analýza rating  - finanční kondice měst), které jsou k dispozici 
členským městům BI v neveřejné části webu - http://www.bi2005.cz 

Zakázka Vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s 
rodinou s dětmi v rámci projektu „Nastavení systémové podpory 
rodin s dětmi v Libereckém kraji“, registrační číslo projektu: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733 

Doba realizace: 25. 9. 2017 – 30. 6. 2019 

Předmětem zakázky je realizace 20 vzdělávacích seminářů akreditovaných u MPSV ČR, celkem 35 
školících dnů ve 4 okresech Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily).  

V roce 2019 bylo realizováno celkem 12 kurzů, ve kterých bylo proškoleno 300 účastníků. 

 

 

 

Zakázka v rámci projektu Moravskoslezského kraje: Vzdělávání v 
oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené 
děti v soudním regionu Nový Jičín II., realizovaná v rámci projektu 
Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín, reg. č. 
projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078 

Doba realizace zakázky: listopad 2017 – únor 2020.  

http://www.bi2005.cz/
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Předmětem zakázky je zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb, které podpoří zavedení 
Cochemského principu do praxe rodičovských sporů vedených v soudním regionu Nový Jičín.    

V roce 2019 byly v rámci zakázky realizovány 2 dvoudenní vzdělávací programy, z toho jeden byl 
akreditovaný, za účasti celkem 41 osob.  

 

 

Zvyšování kvality a efektivity procesů a profesní rozvoj; Praha 18 - 
Letňany 

Doba realizace: leden 2018 – květen 2019 

Předmětem plnění této části zakázky je zajištění:  

1) 2 analýzy výsledků benchmarkingového porovnávání na míru úřadu 

2) Vzdělávání zaměstnanců v benchmarkingu – 3 úrovně; celkem 3 školící dny. 

V r. 2019 byla vypracována finančních agend..  

 

Zakázka v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji 
Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828 

Doba realizace zakázky: listopad 2018 – prosinec 2020  
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Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání pro sociální pracovníky v celkem 23 akreditovaných a 2 
neakreditovaných kurzech.   

V r. 2019 bylo realizováno celkem 11 školících dnů, kterých se zúčastnilo celkem 236 osob. 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu a zastupitelů města 
Bystřice pod Hostýnem realizované v rámci projektu „Moderní 
přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem“, reg. č. proj.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/007400.  

Doba realizace zakázky: duben 2019 – prosinec 2019 

Předmětem zakázky byla realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a zastupitele Města Bystřice 
pod Hostýnem v těchto oblastech: Veřejné zakázky, Registr smluv, Finanční řízení - rozpočty ÚSC, 
Správní řád, Přestupkové řízení, Krizové řízení, Strategické řízení.  

 

V r. 2019 bylo v rámci zakázky realizováno 7 vzdělávacích programů (celkem školících 19 dnů); aktivit 
se zúčastnilo celkem 332 osob.  
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Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko, č. projektu reg. 
č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009850, část B. Vzdělávání 
zaměstnanců – otevřené kurzy 

Doba realizace: prosinec 2019 – březen 2021  

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání pro zaměstnance a volené zástupce (starosty, 
místostarosty) obcí spadajících do správního obvodu ORP Jilemnice, celkem 606 osobodní. 

V roce 2019 byl v rámci zakázky realizován 1 akreditovaný vzdělávací program. 

 

Zakázky na zajištění vzdělávání v rámci projektu 
Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Kvalita a odborné 
vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ reg. č. reg. číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007372 

Doba realizace: červen 2019 – prosinec 2020 

Realizace vzdělávacích aktivit v tomto projektu je rozdělena do 3 samostatných částí:  

1) vzdělávání v oblasti vnitra a krajského živnostenského úřadu 

2) vzdělávání v oblasti sociálních věcí  

3) vzdělávání v oblasti dopravy a chytrého regionu  

V roce 2019 bylo realizováno vzdělávání v sociální oblasti v celkem 6 akreditovaných vzdělávacích 
programech za účasti 45 osob a kromě toho byl zajištěn subdodavatelsky 1 vzdělávací program 
v oblasti dopravy za účasti 6 osob.  

 

 

Ostatní vysoutěžené zakázky a akce na zakázku 

 Statutární město Přerov: vzdělávání pro pracovníky odboru sociálních věcí a školství; 9 
školících dní  

 Úřad práce ČR: vzdělávání sociálních pracovníků; 8 školících dní 

 Město Havlíčkův Brod: vzdělávání pracovníků OSPOD; 5 školících dní 

 Město Kadaň: vzdělávání sociálních pracovníků; 5 školících dní 
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 Mikroregion Sokolov – východ: vzdělávání pro úředníky členských měst; 5 školících dní 

 Město Břeclav: školení sociálních pracovníků úřadu: 4 školicí dny 

 Město Sokolov: vzdělávání pro pracovníky odboru sociálních věcí; 4 školící dny 

 Město Třebíč: školení pracovníků úřadu (různé odbory): 4 školicí dny 

 MAS Rýmařovsko: vzdělávání pro starosty, místostarosty a úředníky zejména malých obcí; 
4 školící dny 

 Statutární město Olomouc: vzdělávání pro pracovníky odd. péče o rodinu a dítě, 3 školící 
dny 

 Městská část Praha 18 - Letňany: vzdělávání pro pracovníky odboru sociální péče a 
zdravotnictví; 3 školící dny 

 Město Český Brod: vzdělávání pro pracovníky úřadu napříč odbory; 3 školící dny 

 Mikroregion Bruntálsko: vzdělávání pro úředníky členských obcí; 3 školící dny 

 Statuární město Kladno: vzdělávání pro pracovníky OSPOD; 2 školící dny 

 Statutární město Chomutov: vzdělávání pro sociální pracovníky, 2 školící dny 

 Město Uherské Hradiště: školení pracovníků úřadu (různé odbory): 2 školicí dny 

 Městská část Praha 12: školení vedoucích pracovníků úřadu: 2 školicí dny 

 Město Chodov: vzdělávání pro pracovníky úřadu; 2 školicí dny 

 Město Chrast: vzdělávání pro zastupitele; 2 školící dny 

 Vincentinum Šternberk: vzdělávání pro sociální pracovníky; 2 školící dny 

 Linka důvěry Dětského krizového centra: vzdělávání pracovníků linky; 2 školící dny 
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 Jednodenní vzdělávací kurzy / semináře pro: Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Statutární 
město Plzeň, Statutární město Karlovy Vary, Statutární město Karviná, Statutární město 
Přerov, Statutární město Most, Město Cheb, Město Valašské Meziříčí, Město Varnsdorf, 
Město Znojmo, Svazek obcí Chomutovsko, Jilemnicko - Svazek obcí, Anděl Strážný z.ú., 
SANANIM z.ú., Rozum a Cit, z.s., Centrum sociálních služeb města Letovice, Šance pro 
tebe 

 Pro Statutární město Plzeň: Analýza benchmarkingových výsledků 

 Pro MV ČR: Analýza přípravy a zkoušek Zvláštní odborné způsobilosti 
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6. Aktivity zaměstnanců 

 Ing. Voldánová byla v r. 2019 opět členkou poroty celostátního kola soutěže o nejlepší 
internetové stránky měst, obcí a regionů “Zlatý erb".  

 Mgr. Jan Návrat v rámci společenské odpovědnosti organizace pracoval jako dobrovolník pro 
Charitu Olomouc; celoročně vedl volnočasovou skupinu pro klienty, výhradně muže, 
s psychiatrickou diagnózou v Domě svatého Vincence. Cílem setkávání je aktivizace klientů, 
podpora jejich mužského principu, sebevědomí a začlenění do běžného života. 

 

 

 

7. Účast na konferencích, seminářích a workshopech 

 Mgr. Naidrová a Mgr. Návrat se zúčastnili konference Moderní veřejná správa 2019 ve dnech 
16. – 17. 5. 2019 v Olomouci. 

 Mgr. Naidrová a Mgr. Kotěšovská se dne 22. 5. 2019 v Praze zúčastnily konference Budoucnost 
vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kterou pořádal Fond dalšího vzdělávání.  

 Ing. Voldánová a Mgr. Dezort se zúčastnili Výroční konference Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů ve dnech 2. – 4. 6. 2019 v Luhačovicích a Podzimního semináře STMOÚ 13. – 
15. 10. 2019 ve Frymburku.    
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8. Finanční zpráva 

Finanční rozvaha – aktiva 
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Finanční rozvaha – aktiva 

 



Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 

Strana 24                                                            Výroční zpráva 2019 

Finanční rozvaha – pasiva 

 



Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 

Výroční zpráva 2019                                                                                                                                  Strana 25                                                                                                                              

Výkaz zisků a ztrát - náklady 
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Výkaz zisků a ztrát - výnosy 
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Výrok auditora 
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Výrok auditora - pokračování 
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Výrok auditora - pokračování 
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