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1. Slovo předsedy správní rady
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. (dále jen Centrum)
poskytuje servis veřejné správě v oblasti vzdělávání už třicet 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 Centrum to
znamená neustále připravovat nové semináře, získávat nové akreditace
a spolupracovat jak se stávajícími lektory, tak získávat lektory nové. Právě
vysoká odbornost lektorů a dobrá organizace vzdělávacích seminářů jsou pro Centrum charakteristické,
proto jsou jeho semináře vyhledávané.
Vzdělávací centrum se rovněž podílí na vzdělávání volených představitelů samosprávy. Pro starosty,
radní a členy zastupitelstev není snadné proniknout do řízení samosprávných činností. 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 veřejných věcí.
Benchmarkingová iniciativa 2005, kterou založilo Centrum spolu s 81 městy s rozšířenou působností
(z celkem 205), pokračovala také v roce 2021 i přes potíže vyvolané epidemií koronaviru.
Benchmarkingovou iniciativu oceňují zejména vedoucí pracovníci úřadů z měst s rozšířenou působností
jako důležitou odbornou pomoc při vedení svých úřadů. V současné době z jejích výsledků čerpají
informace i ministerstva.
O rozsahu činnosti Vzdělávacího centra v roce 2021 nejlépe svědčí informace a údaje v této Výroční
zprávě.
Standardně Výroční zpráva popisuje dění v Centru za příslušný rok. Současná situace ale není standardní.
Epidemie koronaviru narušila od března 2020 do března 2022 velmi razantně veškerý život a měla a má
mimojiné i ekonomické dopady na všechny složky státu. Z toho vyplývá, že epidemie výrazně ovlivnila
i činnost Vzdělávacího centra po celý rok 2021. Nouzový stav neumožňoval Centru realizovat plně svoji
činnost. Část činnosti zachraňoval přechod na „online“ výuku. Zásluhou zvýšeného úsilí pracovníků
Centra a také díky finanční pomoci státu v rámci jeho podpůrných covidových programů se podařilo
i finanční situaci celkem dobře zvládnout. Vzdělávací centrum má dobré předpoklady se dostat zpět na
úspěšnou dráhu vzdělávací organizace ve veřejné správě jako byla před epidemií.
Na výsledku Vzdělávacího centra mají podíl pracovníci jejího vedení v Praze, dále pracovníci jak
projektového oddělení a pobočky Střední Čechy (rovněž sídlem v Praze), tak v pobočkách v Brně, Plzni
a Olomouci. Podstatnou roli jak při celkovém vedení Centra, tak při zajišťování podpory od státu v rámci
„covidových programů“, zvládl velmi dobře ředitel Centra Ing. Martin Dezort. Jemu a všem pracovníkům
Vzdělávacího centra patří poděkování za práci v roce 2021.
Ing. Ivan Černý
Předseda správní rady
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2. Slovo ředitele společnosti
30. rok existence, rok 2022, Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR,
o.p.s., (včetně jejího právního předchůdce Nadace Fond pomoci místní
správě ČR), představoval pro mě a mé kolegy, stejně jako pro celou
společnost, největší ohrožení, před kterým jsme kdy stáli.
Od začátku roku 2021 jsme v prezenční formě nemohli organizovat žádnou
z našich činností. Tato situace byla vyvolána vládními nařízeními, která
postupně zastavovala život v celé zemi. Úplné zastavení naší činnosti
(nouzový stav) proběhlo od druhé poloviny prosince 2020 až do druhé poloviny května. Podobné
omezení začalo v roce 2021 ještě jednou po proběhlých podzimních volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V průběhu celého roku probíhaly různě silné restrikce, úplného uvolnění
protipandemických opatření jsme se v roce 2021 nedočkali.
Naše činnost se dostala maximálně ke 40 procentům předešlých let a to se velice silně odrazilo v tržbách
za vlastní činnost a především v hospodářském výsledku. Podařilo se naši činnost uchovat pomocí tvorby
a realizace kurzů i benchmarkingu v on-line prostředí. Nakoupili jsme licence MS_Teams, které jsme
využívali a dále je budeme využívat.
Celým rokem se nesl ve společnosti strach z šíření nemoci COVID_19, nedostatku očkovacích látek, smrti
blízkých či známých, přeplněných nemocnic, úplně uzavřených okresů. Negativně působily lock_downy
na celou společnost, existovali přestavitelé a představitelky městských úřadů, kteří svým zaměstnancům
zakazovali účast na prezenčních kurzech. Nemožnost organizovat prezenční aktivity trvala 28 týdnů
z obvyklých 40.
Atmosféra ve společnosti příliš nepomáhala naší činnosti. Více odvahy jsme zaznamenali od
zaměstnanců, kteří se pohybují na poli sociálním. Pro tuto cílovou skupinu se dařilo kurzy alespoň v malé
míře organizovat v digitálním prostředí, avšak účastníků na kurzu bylo maximálně stejně jako
v uplynulých, ačkoli jsme kurz organizovali pro celou republiku.
Postupné prodlužování nouzového stavu a nejistota dalšího vývoje velice ztěžovaly plánování
vzdělávacích aktivit, takže některé kurzy bylo třeba i vícekrát překládat, některé až na r. 2022, a zatímco
v jiných letech se počet zrušených kurzů pohyboval v jednotkách procent, v r. 2021 byla zrušena více jak
třetina naplánovaných kurzů. To vše vyústilo ve významně nižším počtu vzdělávacích akcí i účastníků
v porovnání s předchozími lety a tedy i v propadu příjmů společnosti. Hodnocení činnosti poboček
samostatně se jeví velmi problematickým a nekolegiálním. Mohu všechny zaměstnance pochválit za to,
že se s opakovanou a prohlubující se krizí dokázali vyrovnat. Aktivně pracovali na organizování kurzů
napříč republikou v on-line prostředí a pomohli k tomu, že 30. rok existence Vzdělávacího centra nebyl
rokem posledním.
Úspěšně je možné hodnotit činnost akreditačního útvaru. Podávali jsme a získávali nové akreditace či
reakreditace, případně “souhlasy s organizováním prezenčních kurzů v on-line podobě“. MPSV vydalo
informaci, že je možné kurzy akreditované v prezenční formě pořádat v on-line podobě. Velký dík
zaslouží Mgr. Alena Naidrová, že se VCVS ČR dařilo získávat potřebné doklady pro organizování
vzdělávacích kurzů. Dosáhli jsme dosud nejvyšší počet akreditací – 351. Podstoupili jsme kontrolu z MV
ČR, která nalezla taková zjištění, která nás i nadále opravňují v pokračování činnosti.
Oddělení projektů již 17. rokem spoluzajišťovalo Benchmarkingovou iniciativu 2005. V r. 2021 bylo
zapojeno 81 ORP.
Pokračovala realizace několika větších zakázek vysoutěžených v roce 2019 a 2020. V roce 2021 jsme
úspěšně dokončili zakázky z předešlých let. I přes snahu a hledání řešení jsme nepodepsali s MPSV ČR
velkou zakázku, protože její časový rámec neodpovídal realizačním možnostem.
Úspěšní jsme byli v čerpání kovidových podpor z programů Antivirus, Covid_21, COVID_nájemné
a Covid_gastro. Tyto programy podpořily ekonomiku organizace v částce téměř 3,5 mil. Kč. Hospodaření
Výroční zpráva 2021
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organizace se v průběhu roku vyvíjelo tak, že bylo potřeba hledat dodatečný zdroj příjmů. Po jednání
s KB, a.s. jsme získali překlenovací úvěr ve výši 1,5 mil. Kč, v okamžiku sestavování této zprávy jsme celou
načerpanou částku splatili. Oba tyto externí zdroje se významně podílely na zachování existence
a činnosti VCVS ČR spolu s aktivitou zaměstnanců.
V personální oblasti proběhlo několik změn. Pobočka Plzeň byla doplněna o jeden půlúvazek, protože
jeden pracovník pobočky přešel na pozici ředitele. Ostatní pobočky měly obsazení pracovních pozic
stabilizované. Ing. Aneta Pondělíčková z Projektového oddělení odešla na mateřskou dovolenou. Ing.
Jana Voldánová přešla na pozici do střediska Benchmarkingu.
Dalším zdrojem průběžných informací je webová stránka společnosti www.vcvscr.cz
Závěrem se dovolím být velmi subjektivní. Rád bych touto cestou poděkoval předsedovi SR panu
Ing. Ivanu Černému a členům SR za trpělivost a shovívavost. Všem zaměstnancům za obrovské úsilí a
nasazení v organizování nejen zaběhlých prezenčních kurzů, ale především on-line forem aktivit.
Ing. Martin Dezort
Ředitel

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
ČR, má vzdělávací programy akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Poslání
Rozvoj demokracie a dobrých metod veřejné správy prostřednictvím systematického a cíleného
vzdělávání a služeb pro volené představitele a zaměstnance samosprávy a pracovníky v sociálních
službách. Vzdělávací programy a služby reagují na stávající potřeby a snaží se předjímat budoucí
vývoj v oblasti veřejné správy.

Vize
Poskytovat kvalitní vzdělávací služby pro komplexní rozvoj zaměstnanců a volených představitelů
veřejné správy, jakož i sociálních služeb. Vystupovat jako organizace reprezentující nové trendy
v oblasti vzdělávání, 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.
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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, on-line kurzy 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 a majetku, financí, hospodaření obcí, životního prostředí,
stavebního práva, školství, 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 ochrany dítěte.
 zvyšování kvality výkonu veřejné správy v jednotlivých správních činnostech prostřednictvím
aplikace moderních metod řízení kvality
 podpora rozvoje demokracie v ČR

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

Zaměstnanci
Pracovníci ústředí společnosti


Ing. Martin Dezort

ředitel



Ing. Aneta Pondělíčková

asistentka ředitele a oddělení projektů



Ing. Viktor Marek

koordinátor projektů



Mgr. Michaela Kotěšovská

koordinátorka projektů a koordinátorka vzdělávání
na pobočce v Olomouci



Ing. Jana Voldánová

manažerka projektu Benchmarkingová iniciativa 2005



Ing. Julius Rajcsányi

ekonom a účetní



Mgr. Alena Naidrová

koordinátorka vzdělávání odpovědná za akreditace
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Pracovníci regionálních poboček


Mgr. Ivana Kolářová

koordinátorka vzdělávání na pobočce Střední Čechy



Mgr. Veronika Matoušková

koordinátorka vzdělávání na pobočce Střední Čechy



Jaroslava Stránská

koordinátorka vzdělávání na pobočce Plzeň



Gabriela Dědičová

koordinátorka vzdělávání na pobočce Plzeň



Ing. Kateřina Mozgová

koordinátorka vzdělávání na pobočce Brno



Mgr. Kateřina Štegmannová

koordinátorka vzdělávání na pobočce Brno



Mgr. Jan Návrat

koordinátor vzdělávání na pobočce Olomouc

K 31. 12. 2021 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 14 pracovníků; průměrný evidenční počet
zaměstnanců za r. 2021 byl 13,29. Jejich průměrný věk byl 48,4 let. Jedna kolegyně nastoupila před
koncem roku na mateřskou dovolenou.

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 vnitra ČR



Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



Ministerstvo financí ČR



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zahraniční partneři
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Asociácia vzdelávania samosprávy, Slovenská republika



Civitas Georgica, Gruzie



Svaz holandských měst a obcí (VNG)
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Správní rada
Předseda


Ing. Ivan Černý

Členové


JUDr. Simeona Zikmundová



Ing. Jaroslav Folprecht



Ing. Bohumila Budková

Dozorčí rada
Členové


PhDr. Marcela Štiková



Ing. Jozef Ďurčanský



Ing. Marcela Česáková

4. Vzdělávací aktivity
V průběhu roku 2021 se uskutečnilo celkem 477 vzdělávacích aktivit (225 s akreditací MPSV ČR, 239
s akreditací MV ČR, 13 kurzů bez akreditace), s celkem 5 628 účastníky. Z tohoto počtu 33 kurzů bylo
školeno se dvěma akreditacemi a 283 bylo realizováno jako on-line kurzy.
Přehled vzdělávacích akcí a účastníků za jednotlivá pracoviště:
Počet odškolených
dnů:

Počet vzdělávacích
akcí:

Počet účastníků:

Brno

92

91

1 143

Olomouc

49

48

592

Plzeň

94

93

892

Praha – Střední Čechy

71

70

655

Oddělení projektů

179

175

2 346

Celkem:

484

477

5 628

Pobočka:

Výroční zpráva 2021
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Pohled do výukové místnosti v Praze.

Jeden z kurzů pro projekt Kraj Vysočina.
Bylo realizováno celkem 239 kurzů s akreditací MV, 225 s akreditací MPSV a 0 s akreditací MŠMT.
Do vzdělávacích aktivit se v průběhu roku 2021 zapojilo celkem 93 lektorů.
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Akreditované vzdělávací programy
V roce 2021 mělo VCVS ČR celkem 351 akreditovaných vzdělávacích programů, což je o 67 více než
v r. 2020, a to:


218 vzdělávacích programů akreditovaných u MV ČR



128 vzdělávacích programů akreditovaných u MPSV ČR



5 vzdělávacích programů akreditovaných u MŠMT ČR

Z tohoto počtu bylo u MV ČR nově připraveno a akreditováno 26 programů a 30 webinářů,
obnovou akreditace jsme získali 39 staronových programů.
U MPSV ČR bylo v průběhu roku 2021 akreditováno 38 nových vzdělávacích programů, u MŠMT
ČR 0 vzdělávacích programů.
Následuje přehled nových akreditací a reakreditací vzdělávacích programů v roce 2021:

akreditace

Časová
dotace

Přestupkové řízení pohledem judikatury

AK/PV-12/2021
AK/VE-9/2021

6

Obec a dlužník v insolvenci - webinář

AK/PV-269/2021
AK/VE154/2021

6

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

AK/PV-131/2021
AK/VE-81/2021

6

Finanční řízení ÚSC s oporou v čísla

AK/PV-133/2021
AK/VE-83/2021

6

Finanční řízení ÚSC s oporou v čísla (webinář)

AK/PV-132/2021
AK/VE-82/2021

6

Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář

AK/PV-127/2021
AK/VE-78/2021

6

Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb.,
168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář

AK/PV-130/2021
AK/VE-80/2021

6

Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě - webinář

AK/PV-157/2021
AK/VE-101/2021

6

Nový zákon o odpadech

AK/PV-254/2021
AK/VE-144/2021

6

Nový zákon o odpadech - webinář

AK/PV-255/2021
AK/VE-145/2021

6

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - webinář

AK/PV-211/2021
AK/VE-129/2021

6

Zákon o kontrole (kontrolní řád) - webinář

AK/PV-236/2021
AK/VE-137/2021

6

Vedení správního spisu - webinář

AK/PV-262/2021
AK/VE-148/2021

6

Pohřebnictví - webinář

AK/PV-367/2021
AK/VE-197/2021

6

Vzdělávací programy nově akreditované u MV ČR 2021
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Exekuce v daňovém řízení - webinář

AK/PV-271/2021
AK/VE-155/2021

6

Živnostenský zákon - webinář

AK/PV-292/2021
AK/VE-164/2021

8

Strategické plánování pro ÚSC

AK/PV-366/2021
AK/VE-196/2021

16

Střet zájmů

AK/PV-325/2021
AK/VE-190/2021

6

Nový občanský zákoník (NOZ) a obce - podnikání, povolování staveb a majetková
práva - webinář

AK/PV-272/2021
AK/VE-156/2021

16

Pracovní právo aktuálně - webinář

AK/PV-340/2021
AK/VE-194/2021

6

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním - webinář

AK/PV-321/2021
AK/VE-187/2021

6

Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní
praxe - webinář

AK/PV-432/2021
AK/VE-244/2021

6

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

AK/PV-517/2021
AK/VE-306/2021

6

Veřejná podpora v praxi obcí - webinář

AK/PV-771/2021
AK/VE-461/2021

6

Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC

AK/PV-495/2021
AK/VE-289/2021

6

Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář

AK/PV-494/2021
AK/VE-288/2021

6

Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E"

AK/PV-496/2021
AK/VE-290/2021

12

Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E" - webinář

AK/PV-533/2021
AK/VE-321/2021

12

Inventarizace u ÚSC a PO

AK/PV-509/2021
AK/VE_300/2021

6

Inventarizace u ÚSC a PO - webinář

AK/PV-534/2021
AK//VE-322/2021

6

Hanobení mrtvých lidských těl a navazující přestupky

AK/PV-518/2021
AK/VE-307/2021

6

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář

AK/PV-520/2021
AK/VE-309/2021

6

Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy - webinář

AK/PV-675/2021
AK/VE-396/2021

6

Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář

AK/PV-680/2021
AK/VE-401/2021

6

Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář - webinář

AK/PV-830/2021
AK/VE-491/2021

6

Účetnictví ÚSC a PO - vlastní zdroje - webinář

AK/PV-823/2021
AK/VE-489/2021

6

Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování - webinář

AK/PV-797/2021
AK/VE-479/2021

6
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Asertivní jednání při práci s klienty

AK/PV-832/2021
AK/VE-492/2021

6

Sebepoškozování, sebevraždy

AK/PV-760/2021
AK/VE-454/2021

8

Kalkulace nákladů veřejné služby - zjistěte, kolik stojí to, co dělá ÚSC a jeho PO webinář

AK/PV-739/2021
AK/VE-443/2021

6

Kalkulace nákladů veřejné služby - zjistěte, kolik stojí to, co dělá ÚSC a jeho PO

AK/PV-728/2021
AK/VE-434/2021

6

Sebepoškozování, sebevraždy - webinář

AK/PV-773/2021
AK/VE-463/2021

8

Nákladově užitkové metody - Poznejte nejefektivnější variantu veřejné investice webinář

AK/PV-729/2021
AK/VE-435/2021

6

Nákladově užitkové metody - poznejte nejefektivnější variantu veřejné investice

AK/PV-772/2021
AK/VE.462/2021

6

Plánování investic ÚSC a PO - Metody hodnocení investičních projektů včetně
zohlednění rizik - webinář

AK/PV-723/2021
AK/VE-433/2021

6

Plánování investic ÚSC a PO - Metody hodnocení investičních projektů včetně
zohlednění rizik

AK/PV-774/2021
AK/VE-464/2021

6

Aktéři domácího násilí a práce s nimi

AK/PV792/2021
AK/VE-475/2021

6

Aktéři domácího násilí a práce s nimi - webinář

AK/PV-788/2021
AK/VE-472/2021

6

Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků

AK/PV-852/2021
AK/VE-500/2021

6

Sociální práce s manipulativním rodičem - webinář

AK/PV-810/2021
AK/VE-483/2021

6

Sociální práce s manipulativním rodičem

AK/PV-806/2021
AK/VE-480/2021

6

Czech POINT v praxi úřadů - webinář

AK/PV-870/2021
AK/VE-511/2021

6

Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář

AK/PV-854/2021
AK/VE-501/2021

6

Správní řád aktuality a praxe - webinář

AK/PV-859/2021
AK/VE-505/2021

6

Zákon o registru smluv - webinář

AK/PV-876/2021
AK/VE-514/2021

6

Právní minimum pro úředníky - webinář

AK/PV-882/2021
AK/VE-515/2021

6
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akreditace

Časová
dotace

Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona změna názvu Aktuální otázky územního plánování na příkladech soudní praxe

AK/PV-18/2018
AK/VE-13/2018

6

SPOD v právu a praxi: působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných,
zneužívaných a týraných - změna názvu a časové dotace: Působnost orgánů
sociálně-právní ochrany dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných

AK/PV-31/2018
AK/VE-20/2018

6

Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech - změna názvu
Posouzení souladu s územním plánem na příkladech ze soudní praxe

AK/PV-20/2018
AK/VE-15/2018

6

Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy

AK/PV-34/2018
AK/VE-22/2018

8

Živnostenský zákon

AK/PV-81/2018
AK/VE-49/2018

6

Správní řád krok za krokem

AK/PV-119/2018
AK/VE-70/2018

6

NOZ a obce - podnikání, povolování staveb a majetková práva

AK/PV-59/2018
AK/VE-34/2018

16

Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy

AK/PV-59/2018
AK/VE-34/2018

6

Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky

AK/PV-80/2018
AK/VE-48/2018

6

Pracovní právo aktuálně

AK/PV-109/2018
AK/VE-64/2018

6

Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací

AK/PV_100/2015

6

Problematika památkové péče v praxi (změna na 6 hodin)

AK/PV-145/2018
AK/VE-87/2018

6

Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce

AK/PV-147/2018
AK/VE-89/2018

6

Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti
dopravními úřady na úseku silniční dopravy

AK/PV-131/2018
AK/VE-77/2018

6

Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy

AK/PV-566/2012

6

Spisová služba ve veřejné správě

AK/PV-564/2012

6

Evidence obyvatel v práci ohlašoven

AK/PV-325/2018
AK/VE-192/2018

6

Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí

AK/PV-299/2018
AK/VE-176/2018

6

Stavby v katastru nemovitostí

AK/PV-298/2018
AK/VE-175/2018

6

Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím

AK/PV-336/2018
AK/VE-205/201/8

6

Obnova akreditace u MV ČR 2021

Strana 14

Výroční zpráva 2021

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
Místní poplatky obcí - aktuálně (změna z 8 na 6 hodin)

AK/PV-331/2018
AK/VE-201/2018

6

Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe

AK/PV-326/2018
AK/VE-195/2018

6

Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního
zákona

AK/PV-363/2018
AK/VE-206/2018

6

Poruchy chování u dětí

AK/PV-410/2021
AK/VE-236/2018

8

Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

AK/PV-491/2018
AK/VE-274/2018

6

Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu

AK/PV-487/2018
AK/VE-273/2018

6

Násilí v rodinách a co s ním

AK/PV-513/2018
AK/VE-292/2018

8

Roční účetní závěrka a její schvalování

AK/PV-514/2018
AK/VE-293/2018

6

Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe
obcí

AK/PV-521/2018
AK/VE-296/2018

6

Aplikace Czech POINT - změna názvu: Czech POINT v praxi úřadů

AK/PV-527/2018
AK/VE-297/2018

6

Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)

AK/PV-563/2018
AK/VE-316/2021

6

Obecné a technické požadavky na výstavbu

AK/PV-564/2018
AK/VE-317/2018

6

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

AK/PV-576/2018
AK/VE-326/2018

6

Ochrana zemědělské půdy

AK/PV-671/2018
AK/VE-354/2018

6

Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky,
opatrovníky

AK/PV-618/2018
AK/VE-355/2018

6

Vodní zákon

AK/PV-619/2018
AK/VE-356/2018

6

Pozemní komunikace a předpisy související

AK/PV-631/2018
AK/VE-365/2018

6

Zákon o registru smluv

AK/PV-644/2018
AK/VE-371/2018

6

Právní minimum pro úředníky

AK/PV-687/2018
AK/VE-396/2018

6

Celkem vzdělávacích programů s obnovenou akreditací u MV ČR
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Akreditace

Časová
dotace

A2021/0486-SP/PC/PP/VP

8

A2021/0485-SP/PC/PP

8

Terénní sociální práce v praxi

A2021/0794-SP/VP

6

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

A2021/0599-SP/PC

6

A2021/0600-SP/PC/PP/VP

6

A2021/0787-SP/PC/PP

6

Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb

A2021/0793-SP/PC

6

Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce

A2021/0798-SP/VP

6

Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení

A2021/1044-SP/VP

6

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria

A2021/1043-SP/VP

6

Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky,
opatrovníky

A2021/1042-SP/VP

6

Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů

A2021/1041-SP/PC

6

Případové konference a role facilitátora v praxi

A2021/1040-SP/PC

6

A2021/1045-SP

6

Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v
komunikaci

A2021/1225-SP/PC/PP/VP

6

Asertivní jednání při práci s klienty

A2021/1048-SP/PC/PP/VP

6

A2021/1047-SP/PC

8

Syndrom vyhoření, psychohygiena, antistresové techniky

A2021/1050-SP/PC/VP

6

Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem

A2021/1049-SP/PC/VP

8

A2021/1046-SP/PC/PP/VP

6

A2021/1281-SP/PC/VP

8

Vzdělávací programy nově akreditované u MPSV ČR 2021

Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Aktivizace a motivace při práci se seniory

Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?

Pěstounská péče

Práce s klienty v dluhové pasti

Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v
praxi
Krizová intervence u dětí a mladistvých
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Řešení konfliktních situací

A2021/1304-SP/PC/PP/VP

6

Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a
jinými nelátkovými závislostmi

A2021/1282-SP/PC/VP

8

Case management - Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a
odborníků?

A2021/1305-SP/PC/VP

16

Jak posílit zdroje klienta a přitom na to nebýt sám? Případové, interaktivní a
rodinné konference v praxi.

A2021/1280-SP/PC/VP

16

Organizace případových interaktivních konferencí aneb Jak zlepšit jejich praxi?

A2021/1279-SP/PC/VP

8

Orientace v tématu duševních poruch a závislostí.

A2021/1278-SP/PC

8

Postavení orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve zvláštním řízení soudním

A2021/1409-SP/PC

6

A2021/1411-SP

6

A2021/1410-SP/PC

6

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi změna názvu - Novela právních
norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinnosti SPOD při
zastupování dítěte u soudu

A2022/0018-SP

6

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství

A2021/1412-SP

6

Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů

A2021/1414-SP/VP

6

Mediační a facilitací techniky v jednání s rodiči

A2021/1415-SP

16

Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu

A2021/1416-SP

16

Dluhové poradenství

A2022/0020-SP

16

A2021/1417-SP/PC/VP

8

A2021/1413-SP

6

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v
pobytových zařízeních
Svéprávnost a opatrovnictví

Základy krizové intervence
Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD

Celkem vzdělávacích programů nově akreditovaných u MPSV
ČR 2021
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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. 2021 měla BI 81 členských měst a městských částí HM Prahy.
Podobně jako v r. 2020, i v r. 2021 aktivity BI významně ovlivnil koronavirus, a proto musely být
jarní schůzky pracovních skupin (PS) v důsledku pandemické situace a vládních opatření zcela
zrušeny, další proběhly v omezeném rozsahu.
Stejně jako v předchozích letech pracovalo v BI celkem 5 paralelních pracovních skupin (PS A - E),
z nichž každá se fyzicky mohla setkat pouze 2x, takže se uskutečnilo celkem 10 schůzek PS, jejichž
program byl zaměřen nejen na výsledky benchmarkingového porovnávání a práci s analýzami, ale
zejména na výměnu informací, sdílení zkušeností a hledání dobrých praxí.

Dále se uskutečnily:


1 pracovní jednání skupiny finančníků (PS F)



7 vzdělávacích seminářů Úvod do benchmarkingu, z toho 6x on-line



3 webinářů k agendě č. 31 – příjmy a výdaje na výkon státní správy a samosprávy



6 dvoudenních setkání odborníků (personalistů, k problematice SPOD a sociální práce,
finančníků, k občansko-správním agendám, k přestupkům a k dopravním přestupkům), to
vše za účelem představit specialistům na konkrétní problematiku benchmarkingové
výsledky a jejich analýzy, umožnit účastníkům výměnu informací, zkušeností a dobrých
praxí a vzdělávání formou diskuzního semináře v tématech dle požadavků účastníků. Z toho
poslední setkání proběhlo vzhledem k narůstajícím počtům kovidově pozitivních
v kombinovaném formátu, kdy část účastníků se zúčastnila prezenčně, ostatní on-line.



11 on-line benchmarkingových okének, kde jsme prezentovali 6x analýzu Profil úřadu, 2x
Analýzu příjmů a výdajů z rozpočtu města, 1x analýzu Profil města, 1x Analýzu občanskosprávních agend, 1x výsledky Agendy č. 41 – Příjmy z výkonu státní správy).

V r. 2021 členové BI sbírali data a porovnávali se v celkem 54 agendách. Každé členské město BI
sebralo přes 1 000 dat a další data byla stažena z Monitoru MF ČR, z nichž pak benchmarkingová
databázová aplikace vygenerovala přes 800 poměrových ukazatelů.

Dalšími specifickými aktivitami BI 2005 v r. 2021 bylo:


17 celkových analýz výsledků benchmarkingového porovnávání (Profil úřadu, Profil města,
Analýza finančních agend, Analýza občansko-správních agend a CzechPoint, 2 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
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na zaměstnance, Analýza úvazků, Analýza školství (MŠ a ZŠ), Analýza Absorpční kapacity.
Dále byla připravena z dat z Monitoru MF ČR Analýza finančního zdraví - Rating a dalších
6 analýz vybraných finančních ukazatelů a nově i Analýza příjmů a výdajů z rozpočtu města.


Minibenchmarkingy: soubor odpovědí členských měst jednotlivých PS na ad-hoc otázky
z různých oblastí fungování úřadu / města; v r. 2021 jich bylo celkem 198.

PS A: Petrovice u Karviné 9. – 10. 9. 2021

Výroční zpráva 2021
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Realizované kurzy v rámci projektů:

Zakázka v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci
sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, registrační číslo
projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546
Doba realizace zakázky: leden 2021 – květen 2022
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání pro sociální pracovníky v celkem 16 kurzech.
V r. 2021 bylo realizováno celkem 11 kurzů, kterých se zúčastnilo 219 účastníků (7 on-line kurzů, 4
prezenční kurzy).
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Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko, registrační číslo
projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009850, část B. Vzdělávání
zaměstnanců – otevřené kurzy
Původní doba realizace: prosinec 2019 – březen 2021; z důvodu pandemie byla zakázka
prodloužena do června 2021 a následně do poloviny prosince 2021.
Předmětem zakázky bylo zajištění vzdělávání pro zaměstnance a volené zástupce obcí Svazku
Jilemnicka. V roce 2021 bylo realizováno 17 akreditovaných vzdělávacích programů za účasti 278
osob. Celá zakázka byla úspěšně ukončena a v jejím průběhu bylo proškoleno celkem 594 osob.

Výroční zpráva 2021
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Zakázky
na
zajištění
vzdělávání
v rámci
projektu
Moravskoslezského kraje „Kvalita a odborné vzdělávání
zaměstnanců
KÚ
MSK“,
registrační
číslo
projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007372
Původní doba realizace: červen 2019 – prosinec 2020.
Z důvodu pandemických omezení byla zakázka prodloužena do června 2021.
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 2021 byly realizovány tyto aktivity (zaměstnanci MSK byli zařazeni do otevřených kurzů):




v oblasti vnitra a krajského živnostenského úřadu: 2 akreditované vzdělávací programy
(zajištěny poddodavatelsky) za účasti 6 osob z řad zaměstnanců MSK
v oblasti sociálních věcí: 2 akreditované vzdělávací programy za účasti 2 osob z řad
zaměstnanců MSK
v oblasti dopravy a chytrého regionu: 4 akreditované vzdělávací programy za účasti 17 osob
z řad zaměstnanců MSK

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Cheb v rámci projektu „Město Cheb
– efektivní veřejná správa“, registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007377
Původní doba realizace: červen 2020 – listopad 2020; z důvodu pandemie bylo prodlouženo do
června 2021.
Předmětem zakázky bylo zajištění vzdělávání pro úředníky městského úřadu Cheb, v 5 oblastech
(celkem 13 kurzů):
1) Životní prostředí
2) Živnostenský zákon
3) Pohledávky
4) Projektový management
5) Sociální oblast
V roce 2021 bylo realizováno celkem 9 akreditovaných vzdělávacích programů.
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Zakázka v rámci projektu statutárního města Plzně „Plzeň –
moderní a zodpovědná – KA01 Akreditované vzdělávání
zaměstnanců Magistrátu města Plzně“, registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010065, část D - Právo a legislativa
Původní doba realizace: září 2020 – květen 2021; z důvodu pandemie byla zakázka prodloužena do
začátku prosince 2021.
Předmětem zakázky bylo zajištění vzdělávání pro pracovníky magistrátu, celkem 22 kurzů (25
školících dnů). V roce 2021 se v rámci zakázky uskutečnilo 19 akreditovaných vzdělávacích programů
za účasti 190 osob.

Ostatní zakázkové realizace


Statutární město Přerov: vzdělávání pro pracovníky odboru sociálních věcí a školství; 4
školící dny, z toho 1 dvoudenní akreditovaný kurz Mediační a facilitační techniky v jednání
s rodiči



Město Havlíčkův Brod: vzdělávání pracovníků OSPOD; 6 školících dní

Výroční zpráva 2021
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Město Chrudim: dvoudenní akreditované vzdělávání pro pracovníky odboru sociálních věcí;
2 školicí dny



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



Městská část Praha 4: vzdělávání pracovníků OSPOD; 4 školící dny



Město Kutná Hora: akreditované vzdělávání pracovníků MěÚ Kutná Hora; 2 školící dny



Město Sokolov: vzdělávání pracovníků odboru sociálních věcí; 4 školící dny



Moravskoslezský kraj: společné vzdělávání pracovníků sociální práce a pracovníků sociálněprávní ochrany dětí zapojených do systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji;
4 školící dny



Krajský úřad Plzeňského kraje: vzdělávání pro úředníky KÚ; 3 školicí dny



Město Krnov: vzdělávání pracovníků MěÚ Krnov; 3 školicí dny



Město Uničov: vzdělávání vedoucích pracovníků MěÚ Uničov; 2 školicí dny



Statutární Město Karviná: vzdělávání pracovníků OSPOD; 2 školicí dny



Sdružení obcí Rýmařovska: vzdělávání pro starosty, pracovníky úřadů a dalších
zaměstnanců zejména malých obcí v regionu; 5 školicích dní



Sdružení Mikroregion Rožnovsko: vzdělávání pro starosty, pracovníky úřadů a dalších
zaměstnanců zejména malých obcí v regionu; 5 školicích dní



Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko: vzdělávání pro starosty, pracovníky úřadů a dalších
zaměstnanců zejména malých obcí v regionu; 7 školicích dní



Prostor plus: vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách; 2 školící
dny



Jednodenní vzdělávací kurzy / semináře pro:
Statutární město Hradec Králové, Arcidiecézní charita Praha - Středisko Migrace,
Liberecký kraj, DZP Lochovice, Město Břeclav, Krajský úřad Zlínského kraje, Dětský
domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky, Město Kadaň, Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Západočeská univerzita v Plzni, Sdružení Krušné hory – západ, Město
Žamberk

29 zakázek bylo realizováno v roce 2021 úspěšně na základě dlouhodobé spolupráce.
Zpracovali jsme 10 nabídek, které jsme podali na základě výběrového řízení. Naše společnost nebyla
vybrána. Dále je potřeba zmínit 1 nabídku (pro MPSV ČR), kde jsme byli úspěšní, ale nakonec smlouvu
nepodepsali (nereálný časový harmonogram, kapacitní důvody lektorů, vysoké riziko návratu epidemie
covid 19, a tudíž reálné finanční sankce ze smlouvy plynoucí, které ohrožovaly existenci VCVS ČR).

6. Aktivity zaměstnanců


Ing. Viktor Marek se podílel na 4 školeních Úvod do benchmarkingu a zpracoval excelovské části
celkem 10 analýz Benchmarkingové iniciativy.



Mgr. Jan Návrat v rámci společenské odpovědnosti organizace pracoval jako dobrovolník pro
Charitu Olomouc; v 1. pololetí vedl volnočasovou skupinu pro klienty, výhradně muže,
s psychiatrickou diagnózou v Domě svatého Vincence. Cílem setkávání byla aktivizace klientů,
podpora jejich mužského principu, sebevědomí a začlenění do běžného života.

Strana 24

Výroční zpráva 2021

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

7. Finanční zpráva
Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora - pokračování
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Zpráva nezávislého auditora - pokračování
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Zpráva nezávislého auditora - pokračování
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Zpráva nezávislého auditora - pokračování
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Zpráva nezávislého auditora - pokračování
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Zpráva nezávislého auditora - pokračování
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Zpráva nezávislého auditora - pokračování
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Finanční rozvaha – aktiva
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Finanční rozvaha – pasiva
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Výkaz zisků a ztrát - náklady

Výkaz zisků a ztrát - výnosy
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Příloha k účetní závěrce
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Příloha k účetní závěrce - pokračování
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Příloha k účetní závěrce - pokračování
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Příloha k účetní závěrce - pokračování
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Příloha k účetní závěrce - pokračování

Strana 40

Výroční zpráva 2021

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

Příloha k účetní závěrce - pokračování
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Příloha k účetní závěrce - pokračování
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Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
186 00 Praha 8, Vítkova 10/241
Tel.: +420 222 316 877
Fax: +420 222 316 956
E-mail: vcvscr@vcvscr.cz
https://www.vcvscr.cz/
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