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SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. završilo dvanáct let své působnosti, která byla 

zahájena už v roce 1991, tehdy ještě ve formě nadace Fond pomoci místní správě ČR. 

Během své činnosti a intenzivní pomoci české veřejné správě změnila organizace právní formu, 

upravovala své organizační uspořádání, obměňovala profesionální vedení i správní radu, nezměnilo 

se však ani její poslání ani programové cíle. Vedle standardních vzdělávacích akcí, které nadace 

FPMS ČR připravovala a realizovala v minulých letech, jsme započali i rozsáhlé vzdělávací 

programy o roli a úloze místních a regionálních samospráv v Evropské unii. Současně s tím 

klademe i velký důraz na přípravu pracovníků obcí a měst pro využívání předstrukturálních a 

následně strukturálních fondů. Do okruhu našich stálých zákazníků se postupně zařadili i 

pracovníci a představitelé krajských samospráv a krajských úřadů. I v této oblasti veřejné 

správy jsme spolu se zahraničními kolegy dokázali realizovat rozsáhlé vzdělávací projekty. 

Od listopadu 1989 se můžeme těšit z postupného rozvoje a zvyšující se úrovně české veřejné 

správy. Jsem rád, že Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. od svého vzniku mohlo 

přispět k její profesionální úrovni. Ohlédnutí za léty činnosti potvrdilo správnost našeho 

rozhodnutí pracovat  pro veřejnou správu. Vše, co jsme na tomto poli uskutečnili, ukazuje, jak 

velice je zapotřebí vzdělávání a šíření informací mezi volenými představiteli měst a obcí i 

zaměstnanci samosprávy a státní správy.  

Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. i 

členům správní a dozorčí rady za jejich kvalitní a poctivou práci. Věřím, že budeme i nadále svou 

činností přispívat k budování společnosti, ve které činnost veřejné správy je chápána jako služba 

občanům a je vykonávána na vysoké odborné úrovni. 

 

 
Ing. František Dohnal 
předseda správní rady 
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SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI 

Vážení přátelé, 

v současné době společnost a hlavně občan očekává od pracovníků ve 

veřejné správě rychlé, správné a profesionální jednání a rozhodování. 

Pracovníci úřadů musí být připraveni přizpůsobit se měnícím se 

legislativním podmínkám, nástrahám reformy veřejné správy a změnám 

po přistoupení České republiky do Evropské unie. Být profesionálem 

znamená, vzdělávat se, získávat nové informace a zkušenosti, a to v 

procesu celoživotního vzdělávání. 

Naše vzdělávací společnost působí v oblasti vzdělávání pracovníků veřejné správy již třináctý rok. 

Nabyté zkušenosti využíváme k přípravě a aktualizaci vzdělávacích programů, které jsou 

v nabídce našich poboček po celé republice. Vybrané programy předkládáme Ministerstvu vnitra 

ČR k akreditaci podle zákona 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků územně samosprávných celků. 

Zatím máme v nabídce 30 akreditovaných programů a připravujeme průběžně další. Nabídku jsme 

rozšířili o přípravu ke zkouškám ZOZ – zvláštní odborná způsobilost- v obecné části a v odborné 

části v oblasti financí a stavební. V rámci projektové činnosti nás velmi potěšil příznivý ohlas na 

publikaci „Příručka člena zastupitelstva obce“, kterou obdrželi zastupitelé obcí, měst a krajů 

v celé ČR.  

Velký zájem měst s rozšířenou působností vzbudil projekt Benchmarking – porovnávání výkonu a 

kvality u poskytování veřejných služeb. Ve všech vzdělávacích programech zohledňujeme 

harmonizaci legislativy České republiky a Evropské Unie.  

Kromě zlepšování ekonomických, právních a politických podmínek je potřebné i zlepšení úrovně 

každodenního života lidí a vztahů mezi nimi. K tomu napomůže i profesní zdatnost  pracovníků 

veřejné správy.  

 
 Ing. Marie Bednářová 

ředitelka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 
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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 

� sídlí v ulici Vítkova 10/241, 186 00  Praha 8, IČO: 26 18 76 39, DIČ: 008 - 26 18 76 39 

� je instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, dne 26. listopadu 2002 podle 
zákona 312/2002 Sb. pod číslem AK I./I-12/2002 

� jménem společnosti VCVS ČR, o.p.s. samostatně jednají a podepisují společně vždy 
předseda a jeden člen správní rady 

� ředitelkou společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je Ing. Marie 
Bednářová 

 

 

POSLÁNÍ 

� posilovat a rozvíjet místní demokracii prostřednictvím systematického a cíleného 
programu vzdělávání volených představitelů a pracovníků  veřejné správy 

 

 

VIZE 

� prestižní, oficiálně uznávaná a finančně soběstačná vzdělávací společnost s celostátní 
působností 

 

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 

� vzdělávací služby pro veřejnou správu: kurzy, konference, pracovní setkání, stáže, 
zprostředkování kontaktů a konzultací, analýza vzdělávacích potřeb, zahraniční 
spolupráce ve prospěch veřejné správy, projekty zaměřené na rozvoj nových služeb 
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ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI 

� příprava na plnění každodenních úkolů (v nabídce společnosti je standardně zařazeno více 
než 100 kurzů z oblasti správního práva, obecné a sociální legislativy, ekonomiky, financí, 
hospodaření obcí, sociálně-psychologických témat, Public Relations, životního prostředí, 
řízení a administrativy) 

� reforma veřejné správy 

� příprava na vstup České republiky do Evropské unie 

� rozvoj demokracie v České republice 

� nabídku témat průběžně aktualizujeme dle potřeb a požadavků veřejné správy na 
www.vcvscr.cz 

 

LEKTOŘI 

� svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního sboru externích lektorů a 
konzultantů, jejichž další pedagogický a odborný rozvoj patří mezi naše priority 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

� řídící a koordinační centrum v Praze a síť 11 regionálních poboček po celé České 
republice: 

o Sokolov 
o Plzeň 
o České Budějovice 
o Liberec 
o Pardubice 
o Jihlava 
o Brno 
o Zlín 
o Olomouc 
o Ostrava 
o Střední Čechy (v Praze) 
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ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 

� AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých 

� ENTO - Evropská síť profesionálních vzdělávacích organizací pro místní správu 

� NISPAcee - síť institucí a škol veřejné správy ve střední a východní Evropě 

 

ČEŠTÍ PARTNEŘI 

� Svaz měst a obcí ČR 

� Asociace krajů ČR 

� Sdružení tajemníků měst a obcí 

� Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

� Ministerstvo financí ČR  

� Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

� Ministerstvo vnitra ČR 

� Institut pro místní správu Ministerstva vnitra ČR 

� Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS) 

� Informační centrum nadací (ICN) 

 

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI 

� Svaz holandských měst a obcí (VNG) 

� Britské manažerské centrum pro místní správu (IdEA) 

� Britský svaz tajemníků pro místní správu (SOLACE) 

� Universita Birmingham (INLOGOV) 

� Britský Know-how Fund 

� Dánská škola pro veřejnou správu 

� Canadian Urban Institute 

� Státní universita v Ames IOWA, USA 

� Asociácia vzdelávania samosprávy, Slovenská republika 
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SPRÁVNÍ RADA 

� v roce 2003 skončilo ve správní radě tříleté funkční období Ing. Jana Přikryla, pana 
Antonína Kmenta a Ing. Jany Fischerové. Správní rada zvolila výše jmenované členy na 
další funkční období.  

� složení správní rady pro rok 2003: 
o Ing. František Dohnal – předseda  hejtman kraje Vysočina 
o Ing. Jan Přikryl, CSc.  nezávislý konzultant 
o Ing. Tomáš Jirsa  starosta města Hluboká nad Vltavou 
o Antonín Kment  náměstek hejtmana Jihomoravského kraje  
o Dušan Kulka  nezávislý konzultant 
o Ing. Jana Fischerová  členka zastupitelstva města Havlíčkův Brod 
o Ing. Libor Svoboda  člen představenstva ČKA 
o PhDr. Josef Postránecký  náměstek ministra vnitra ČR 
o Ing. Antonín Liberda  ředitel úřadu MMR ČR 

 

DOZORČÍ RADA 

� složení správní rady pro rok 2003: 
o Josef Martinic – předseda  člen zastupitelstva obce Zápy 
o RNDr. Jiří Mašek ředitel kanceláře Asociace krajů ČR 
o Zdeňka Marková členka zastupitelstva města Nové město na Moravě 

 

ZAMĚSTNANCI 

� v průběhu roku 2003 došlo k personálním změnám ve společnosti. V únoru ukončil pracovní 
poměr pan Mgr. Ondřej Čihák v oddělení projektů a v květnu slečna Bc. Petra Sýkorová 
v oddělení vzdělávání v Praze, v srpnu paní Ludmila Maršíková v pobočce České 
Budějovice. Paní Martina Menclová čerpá mateřskou dovolenou a paní PhDr. Hana 
Borovičková je od 15. listopadu 2002 uvolněna pro výkon funkce starostky obce 
Průhonice. 

� na uvolněná místa nastoupila do vzdělávacího oddělení v Praze paní PhDr. Václava 
Hořavová a paní Jitka Bauerová, do oddělení projektů slečna Mgr. Magda Mejstříková, do 
pobočky v Českých Budějovicích nastoupila slečna Mgr. Gabriela Bauerová a do pobočky 
v Ostravě pan Milan Andrássy. V pobočce Střední Čechy nastoupila paní Helena Ponocná  
a  paní Mgr. Dagmar Škutová se provdala a změnila jméno na Poliaková. 

� ve společnosti  pracuje celkem 28 pracovníků 
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PRACOVNÍCI PRAŽSKÉHO ÚSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI 

o Ing. Marie Bednářová ředitelka 

o Lenka Grusová  asistentka ředitelky 

o PhDr. Václava Hořavová  manažerka vzdělávání 

o Ing. Jana Voldánová   manažerka projektů a komunikace 

o Mgr. Magda Mejstříková  koordinátor projektů  (Mgr.Ondřej Čihák) 

o Ivana Zdráhalová   koordinátor vzdělávání  

o Jitka Bauerová  koordinátor vzdělávání (Bc. Petra Sýkorová)        

o Jaroslava Veinerová účetní 

o Dagmar Neužilová účetní 

 

PRACOVNÍCI POBOČEK 

o Mgr. Gabriela Bauerová České Budějovice  (Ludmila Maršíková) 
o Mgr. Sylvie Doležalová  Sokolov 
o Ing. Jitka Lochmanová  Liberec 
o Mgr. Jiří Křečan  Pardubice 
o Helena Štědroňová  Pardubice 
o Mgr. Dana Gajdošíková  Plzeň 
o Mgr. Stanislava Režňáková      Brno 
o Martina Menclová  Brno 
o Ing. František Háva  Jihlava 
o Ing. Marie Hronová  Jihlava 
o Zdeněk Kotulák, MBA  Olomouc 
o Mgr. Ondřej B. Jurečka     Olomouc 
o Ing. Vladislav Dvořák   Ostrava  
o Ing. Zdeněk Milata        Ostrava 
o Milan Andrássy  Ostrava 
o Ing. Zdeněk Jandora  Zlín 
o Mgr. Dagmar Poliaková Střední Čechy 
o Helena Ponocná Střední Čechy 
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. uspořádalo celkem 651 školících akcí, kterých 
se zúčastnilo a  bylo vyškoleno celkem 21 381  účastníků. 

 
 

 

Rok Počet akcí Počet účastníků 
1992 21    434 
1993 340 7 412 
1994 392 13 880 
1995 465 17 157 
1996 568 16 961 
1997 671 15 437 
1998 608 17 256 
1999 621 17 689 
2000 670 22 780 
2001 672 21 709 
2002 617 20 567 
2003 651 21 381 

celkem 6 295 192 524 
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VÍCEDENNÍ KURZY A JINÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  

Oddělení vzdělávání s oddělením projektů a komunikace organizačně zajistilo a realizovalo 
38 vícedenních internátních seminářů (což je 102 školících dnů), kterých se zúčastnilo 998 
pracovníků úřadů i volených zastupitelů. 

Většina vícedenních kurzů je již akreditována u Ministerstva vnitra ČR. Kurzy jsou realizovány 
v internátní formě, která umožňuje výměnu praktických zkušeností účastníků během volného času 
po ukončení denního programu.  

Název kurzu Lektoři 
Finanční kontrola Ing. Kožíšek, Ing. Prokůpková 

Finanční řízení - 1. díl Ing. Kožíšek, Ing. Prokůpková 

Finanční řízení - 2. díl Ing. Drtina, Ing. Kožíšek, Ing. Prokůpková 

Finanční řízení - 3. díl Ing. Kožíšek, Mgr. Honus 

Finanční řízení projektů Ing. Beneš 

Hospodaření s obecním majetkem Ing. Kožíšek, Ing. Kadlec 

Hospodaření s obecním majetkem Ing. Kožíšek, Ing. Prokůpková 

Krizové řízení Dr. Švec, Ing. Horáček, Ing. Hanuška 

Krizové řízení Ing. Horáček, Dr. Švec, Ing. Hanuška, Ing. Adamec 

Kurz pro nově zvolené představitele obcí JUDr. Kužvart, Ing. Kerner, Ing. Kožíšek 

Kurz pro nově zvolené představitele obcí JUDr. Vedral, Ing. Kerner, Ing. Kožíšek 

Management a komunikace Ing. Pištěláková, PaedDr. Heger 

Metody a techniky vzdělávání pro lektory Jakobus  C. Roos 

Personální řízení Mgr. Štainer, Prof. Ing. Koubek, PhDr. Menšík 

Protokol a společenské vystupování Ing. Sklenář 

Řízení chodu úřadu 1. díl Ing. Pištěláková, Ing. Mgr.Hořánek 

Řízení chodu úřadu 2. díl Ing. Pištěláková, Ing. Benedikt, Mgr. Šulmanová 

Řízení, správa, opravy a údržba obec. majetku Ing. Blažek, Ing. Kadlec, Ing.Tintěra 

Řízení,správa,opravy a údržba obec. majetku Ing. Arch. Grabműllerová, JUDr. Wagner, Ing. Štrup, Ing. Vodička, Ing. Šimůnek 

Setkání tajemníků JUDr. Trylč, Ing. Komárek 

Strategické plánování a projektové řízení Ing. Kroutil 

Veřejná kontrola Ing. Rokůsek, Ing. Prokůpková 

Základní modul o Evropské unii     Ing. Nagyová, Ing. Voldánová 
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VZDĚLÁVACÍ KURZY REALIZOVANÉ V POBOČKÁCH 

Počet  školících dnů 845, účastníků 20 383 

Každá pobočka připravuje plán kurzů s přihlédnutím k okamžitým potřebám regionu a s ohledem 
na každoročně se opakující činnosti v určitém období. Podle potřeby se kurzy opakují nebo se 
připraví kurz na zakázku.  

V letošním roce vstoupil v platnost zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a naše společnost dle dispozic tohoto zákona získala akreditaci pro 29 vzdělávacích 
programů.  V průběhu roku došlo k rychlému nárůstu poptávky po akreditovaných kurzech, a proto 
průběžně připravujeme k akreditaci další vzdělávací programy. 

 
Aktuality v dávkách sociální péče 
Aktuální platová politika ve VS pro 2004 
Aktuální úpravy ÚSP a sociálních služeb 
Aplikace z. 20/1987Sb. o státní památkové péči 
Aplikace zákona č.312/2002 Sb. 
Aplikace zákona o pohřebnictví v praxi 
Civilní služba - přechod kompetence z Okr. úřadů 
Daň z příjmu 2003 
Daň z příjmu obcí 
Daň z příjmu právnických osob 
Daň z příjmu právnických osob nezřízených za 
účelem podnikání 
Daňové přiznání 
Dávky sociální péče 
Dávky soc. péče pro těžce zdravotně postižené 
Dávky sociální péče pro ZP a staré občany 
Dávky SP v otázkách a odpovědích 
Dávky SP v praxi 
Dlouhodobý majetek 
Dodržování lidských práv v ÚSP 
Dokumentace škol 
Ekonomika, marketing a strategie rozvoje školy 
Elektronická spisová služba 
Etika ve veřejné správě 
Evidence obyvatel, OP, CD 
Exekuce a pohledávky 
Financování obcí 
Finanční audit územně samosprávných celků 
Finanční kontrola  
Finanční řízení školy 

Gerontologie-specifika sociální komunikace  
Hmotněprávní a procesní hlediska kontrolní 
činnosti živnostenských úřadů 
Hodnocení pracovníků 
Hospodaření škol a školských zařízení 
Hospodaření ve veřejné správě 
Informační systémy ve VS 
Inspekční a kontrolní činnost ČŠI 
Intenzivní kurz angličtiny 
Inventarizace majetku,pohledávek a závazků 
Jak popsat kontrolní zjištění 
Jak vést obecní kroniku 
Jak zvládnout klienta v duševní krizi 
Jsme jeden tým 
Katastr nemovitostí v praxi 
Komunikace a asertivní jednání 
Komunikace pro volené zastupitele 
Komunikační techniky v zátěžových situacích 
Kontrola výkonu státní správy v sociální oblasti 
Kontrolní činnost ve veřejné správě 
Kontrolní činnost živnostenských úřadů 
Konzultační seminář k výkonu kontroly 
Krizové a havarijní plánování 
Lektorské minimum 
Majetek obcí a jejich příspěvkových organizací 
Marketing školy 
Mediace-forma řešení konfliktů 
Metody sociální práce 
Místní poplatky 
Mládež EU-dobrovolná služba 
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Moderní metody ošetřování ran 
Náhradní rodinná péče 
Novela zákona o účetnictví 
Novelizace zákona o místních poplatcích 
Novinky ve stavebním právu v r. 2003 
Nový katalog prací pro odměňování zaměstnanců 
Občanské průkazy 
Obec a místní komunikace 
Obec a pohřebnictví 
Obecně závazné vyhlášky 
Obecní vyhlášky a místní poplatky 
Oběh účetních dokladů 
Odměňování volených funkcionářů 
Odměňování zaměstnanců DD a USP 
Odměňování zaměstnanců ve VS 
Odpadové hospodářství 
Odpovědnost za škodu  
Ochrana osobních údajů 
Opravy a technické zhodnocení staveb 
Organizace a řízení ÚSP 
Osobní komunikační dovednosti ve VS 
Ošetřovatelská péče, sledování kvality 
Pečovatelská služba 
Písemnosti při výkonu veřejnosprávní kontroly 
Platové systémy-změny 
Příspěvek pro osobu blízkou od A do Z 
Povinnosti znečisťovatelů ovzduší 
Pracovně právní vztahy 
Pracovní doba od A do Z 
Praktické otázky řízení o přestupcích 
Právní minimum 
Právní minimum kontrolních výborů 
Právní minimum ředitelů škol 
Právní předpisy vydávané obcemi 
Právní úprava  ÚSP 
Právní úprava účetnictví 
Právní vztahy obcí 
Prezentační dovednosti 
Problematika výherních hracích automatů 
Procesně právní úprava kontroly 
Projektové řízení pro ÚP 
Projevy drogových závislostí v sociálním styku 
Průběh veřejnosprávní kontroly 
 

Přestupkové řízení v praxi obcí 
Přestupky od A do Z 
Přezkoumávání finančních a majetkových operací 
Příjemce veřejné finanční podpory 
Příprava k ZOZ 
Příprava rodičů pro náhradní rodičovskou péči 
Příprava vedoucích úředníků 
Přístup k problematickým klientům 
Psychohygiena v práci SP 
Racionální výživa 
Rámcový vzdělávací program pro ZV 
Rizikoví rodiče - rizikové děti 
Rok v práci ředitele školy 
Rozhodování podle stavebního zákona 
Rozhodování podle SZ v praktických příkladech 
Rozpočet měst a obcí 
Rozpočtová pravidla a přezkum hospodaření 
Rozpočtová skladba 
Řízení chodu úřadu I.část 
Řízení chodu úřadu II.část 
Řízení o  místních poplatcích 
Řízení o dávkách, vymáhání přeplatků na dávkách 
Soc. práv. ochrana dětí 
Sociálně komunikační dovednosti 
Sociálně právní ochrana dětí 
Sociálně psychologický výcvik 
Sociální dávky 
Sociální fondy, FKSP 
Sociální služby v praxi 
Sociální služby v roce 2003 
Specifika alkohol.a nealko. závislostí … 
Specifika ošetřovatelské péče a výživy při 
diabetes 
Spisová služba 
Správa daní 
Správní řád 
Správní řád po přenosu kompetencí 
Správní řád v evidenci osob 
Správní řád v praxi pracovníků SSP 
Správní řád v sociální oblasti 
Správní řízení na úseku evidence obyvatel 
Správní řízení v sociální oblasti 
Správní soudnictví 
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Státní sociální podpora v r.2004 
Stavební právo 
Stavební řízení a ochrana životního prostředí 
Stavební zákon 
Stravovací služby 
Strukturální fondy 
Šikana 
Školení hrobníků 
Tvorba vnitřních směrnic 
Účetní aktuality roku 2003 
Účetní doklady a jejich oběh 
Účetní závěrka 
Účetní závěrka obcí a příspěvkových organizací 
Účetní závěrka příspěvkových organizací 
Účtování dlouhodobého majetku 
Účtování v příspěvkových organizacích 
Úloha a postavení obcí při vydávávání 
integrovaných povolení 
Uplatňování 16třídního tarifního systému ve VS 
Úprava písemností 
Ústavní sociální péče 
Úvod k přezkoumávání finančních a majetkových 
operací 
Uzavírání smluv 
Územně plánovací dokumentace 
Vedení matrik 
Veterinární zákon 
VITA-Jak získat finance 
Vnitropodnikové směrnice 
Vnitřní účetní směrnice 
Vodoprávní řízení 
Vodovody a kanalizace 
Vstupní vzdělávání úředníků 
Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a 
dítě 
Vybrané okruhy účtování 
Vybrané okruhy v účtování příspěvkových 
organizací 
Vydávání OZV 
Vyhláška MF ČR 
Vyhlášky k účetnictví 

Výkon přenesené působnosti na úseku OP 
Vymáhání daňových pohledávek na pokutách 
Vymáhání pohledávek 
Vymáhání pohledávek na pokutách … 
Výtvarné techniky v ergoterapii 
Zadávání veřejných zakázek 
Základní komunikační a organizační dovednosti 
Základní kurz o EU  
Základní zdravotně sociální problematika 
Základy hospodaření příspěvkových organizací 
Zákon o evidenci obyvatel 
Zákon o finanční kontrole 
Zákon o obcích 
Zákon o ochraně ovzduší 
Zákon o ochraně spotřebitele 
Zákon o rodině  
Zákon o rodině a jeho aplikace v sociální péči a 
ochraně 
Zákon o sociální potřebnosti 
Zákon o státní sociální podpoře 
Zákon o svobodném přístupu k informacím 
Zákon o úřednících ÚSC 
Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zařazování pracovníků do 16 tříd 
Získejte prostředky na rozvoj obce II 
Změny kompetencí v oblasti soc.dávek 
Změny obecně závazných vyhlášek po novele 
zákona 
Změny právní úpravy SSP 
Změny v důchodovém pojištění 
Změny v odměňování zaměstnanců 
Změny v platových předpisech po 1.1.04 
Znečisťovatelé ovzduší 
Zneužívání návykových látek u dětí 
Zvládání problémových klientů v ÚSP 
Zvláštní matrika 
Živnostenské podnikání 
Živnostensko-právní agenda 
Živnostenský zákon 
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PROJEKTY A GRANTY ZAHÁJENÉ PŘED ROKEM 2003 
 

Integrace menšin a migrantů v České republice - praktický přístup 
v kontextu místní správy 

� Projekt byl zahájen v r. 2000 a dokončen v r. 2002. 

� V prvním čtvrtletí r. 2003 byla zpracována Závěrečná zpráva a Finanční zpráva. 

� Vzhledem k tomu, že lídr projektu, VNG International, procházel v průběhu r. 2003 
dvěma audity, národním a evropským, není doposud dokončeno finanční vyrovnání. 

 

MATRA: Zvýšení připravenosti členů zastupitelstev obecních a krajských 
samospráv v ČR 

� Projekt, financovaný z prostředků bilaterálního programu nizozemské vlády MATRA 
probíhá od srpna 2001. Jeho kontraktorem je Asociace nizozemských municipalit (VNG). 
VCVS ČR, o.p.s. je jedním ze 7 partnerů. 

� Hlavním cílem projektu je zvýšit připravenost volených členů obecních a krajských 
zastupitelstev v ČR, a to prostřednictvím několika směrů, zejména  Příručky pro členy 
obecních zastupitelstev, sériemi videoprogramů, vytvořením souboru vzdělávacích kurzů a 
systému konzultací. 

� Řídící výbor projektu posoudil postup realizace projektu a odsouhlasil, že lídr projektu 
požádá řídící orgán MATRA o prodloužení projektu o 6 měsíců.  

� Prodloužení projektu bylo definitivně odsouhlaseno v září 2003. Práce na aktualizaci 
Příručky, výrobě videoprogramů a ostatních dosud nedokončených aktivitách tak mohou 
pokračovat až do konce června 2004. 

� Před rokem 2003 byly uskutečněny nebo dokončeny tyto aktivity: 

• Analýza vzdělávacích potřeb krajských zastupitelů 

• Úvodní seminář 

• Příručka člena zastupitelstva obce -  v nákladu 80 000 kusů 

• Vzdělávací kurzy pro volené představitele krajů 

• Studijní cesta hejtmanů a volených zástupců krajů 
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� V roce 2003 pokračoval projekt pracemi na těchto aktivitách:  

1. Příručka člena zastupitelstva obce:  
o Byla připravena anglická verze v nákladu 500 ks  

o Byly zahájeny práce na Příručce ve formě CD. Po konzultaci s partnery byla uzavřena 
smlouva s firmou TRIADA, která upraví text Příručky do elektronické verze 
s hypertextovými prokliky na odkazy v textu.  

o Byla obnovena činnost Redakční rady (RR) Příručky. S využitím průzkumu mezi uživateli 
Příručky, autory, oponenty a členy RR, který udělalo VNG, jakož i odborného posudku prof. 
Vidlákové a zpětných vazeb, které byly získány od vydání Příručky v prosinci 2002, byla 
sestavena doporučení pro autory jednotlivých kapitol Příručky. Dále bylo rozhodnuto o 
změnách autorů a nových kapitolách.  

o Byla zahájena komunikace s autory s cílem získat od nich postupně aktualizované texty 
jednotlivých kapitol, které se po oponenturách a úpravách stanou součástí inovované 
Příručky na CD, která bude vydána v červnu 2004. 

2. TV programy / videoprogramy: 
o Po zdlouhavém a neúspěšném jednání s Českou televizí rozhodl Řídící výbor projektu že 
místo televizních programů budou natočeny 2 série vzdělávacích videoprogramů – pro 
občany a členy zastupitelstev:   •  studenti středních škol jako budoucí prvovoliči  

 •  členové zastupitelstev malých obcí 

o Po porovnání nabídek 3 firem byla k realizaci vybrána společnost Dynamic film, s.r.o. 

o Videoprogram pro studenty: V postupných krocích vznikl formát videoprogramů, který 
umožní interaktivní výuku témat souvisejících s problematikou obcí v rámci občanské 
výchovy. Videoprogram budou tvořit 4 samostatné díly: Občan a obec, Občan na obecním 
úřadě, Obecní zastupitelstvo rozhoduje, Občan a občanská participace (včetně 
problematiky voleb). Po odsouhlasení scénáře je tato série připravena k natáčení v prvním 
čtvrtletí 2004.  

o Videoprogram pro zastupitele: Na rozdíl od videoprogramu pro studenty, kde témata 
vycházejí z učebních osnov středních škol, nebylo snadné najít formát ani obecná témata 
pro tuto cílovou skupinu. Po provedeném průzkumu potřeb mezi volenými 
představiteli malých obcí se podařilo vytvořit rámcovou podobu videoprogramů a 
formulovat konkrétní témata, se kterými se malé obce potýkají.  4 díly videoprogramu 
budou zaměřeny na: Obec, Zastupitelé, Úspěšné projekty, Rozpočet obce. Po schválení 
scénáře se bude tato série připravovat k natáčení v dubnu 2004.  

3. Vzdělávací kurzy pro volené představitele 
o 3 kurzy, které byly připraveny pro krajské zastupitele, byly adaptovány pro členy obecních 
zastupitelstev. Jednotlivé kurzy byly realizovány během jara 2003. Opět se potvrdilo, jak 
je obtížné oslovit nabídkou na vzdělávací program volené představitele; přes nadstandardní 
marketing, měly bohužel kurzy pouze průměrnou až nízkou účast:  

• Strategie kontroly, korupce: lektoři R. Rokůsek, Z. Pištěláková; 10 účastníků. 
• Regionální politika EU, lobování: lektoři L. Macek, G. Šulmanová, V. Jourová; 11 
účastníků. 

• Komunikace pro volené zastupitele: lektoři J. Valenta, V. Heger; 15 účastníků. 
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o Nově připravený kurz Bezpečnost v obci byl pro velký zájem z řad volených zástupců 
realizován dvakrát: lektoři: J. Borská, J. Novotný, V. Stejskal, J. Gjuričová, B. Křižanová; 
35 účastníků. 

o Metody a techniky vzdělávání: kurz pro lektory: lektor J.C. Roosem; za účasti 13 lektorů a 
nových pracovníků VCVS ČR,o.p.s. 

4. Setkání odborníků z ministerstev vnitra ČR a Nizozemska 
o Jednání se zúčastnilo 30 holandských a českých expertů. Hlavními tématy setkání byl 
Benchmarking, Integrita ve veřejné správě a Informační technologie. Organizačně a 
obsahově setkání zajistilo oddělení projektů a komunikace. 

5. Studijní cesta ředitelů krajských úřadů do Nizozemí 
o Tuto studijní cestu, jejíž organizace byla vyvolána žádostí ředitelů krajských úřadů, se 
podařilo prosadit díky pochopení lídra projektu – VNG International, vstřícnosti 
představitelů a pracovníků města Groningen a organizačnímu úsilí VCVS ČR, o.p.s.  

o Stáž proběhla v Groningenu a Haagu. Zúčastnilo se jí 10 ředitelů krajských úřadů, 
novinářka z časopisu Veřejná správa (VS), tlumočník a J. Voldánová. V týdeníku Veřejná 
správa bylo uveřejněno několik článků o této studijní cestě.  

6. Konzultační činnost pro obce (In-house consultancy) 
o Z rozhodnutí lídra projektu, VNG International, došlo k předání odpovědnosti za tuto 
aktivitu nově založené dceřinné společnosti VNG International a SMO ČR, MEPCO, s.r.o. 

 

Projekt SEED: Posílení dobré samosprávy na místní a krajské úrovni v ČR 

� V červenci roku 2002 byla podepsána grantová smlouva na projekt Posílení dobré 
samosprávy na místí a krajské úrovni v České republice, financovaný z prostředků vlády 
USA. Cílem projektu bylo zvýšit připravenost místních a krajských zastupitelů a úředníků 
v souvislosti s postupující reformou veřejné správy, s harmonizací české legislativy s 
regulemi Evropské Unie a s problémy souvisejícími s globalizací a moderními 
technologiemi.  

� Důsledkem povodní v létě 2002 byla realizace projektu na čas přerušena. Na podzim 
téhož roku se podařilo uskutečnit pouze první pilotní kurz Tvorba sociální politiky města 
a kraje; příprava a realizace ostatních kurzů se přesunula do r. 2003. Kurzy k tématům 
Rozvoj správního území obcí 3. typu a Veřejná kontrola byly, pro velký zájem, opakovány: 

o Rozvoj správního území obcí 3. typu: lektoři M. Adámek, R. Fejl, J. Vozáb, T. Vlasák; 
praktické zkušenosti z Krnova: J. Vrzal a J. Žáčková; 31 účastníků 

o Veřejná kontrola: lektoři D. Prokůpková, L. Novotný, (R. Rokůsek); 41 účastníků 

o Management a komunikace: lektoři Z. Pištěláková, V. Heger; 12 účastníků. 

� Závěrečnou zprávu projektu předložila v prosinci roku 2003 J. Voldánová. 
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Program podpory místní správy ve střední Evropě (LGSP – CE) 

� Program, financovaný kanadskou vládou prostřednictvím Kanadské agentury pro 
mezinárodní rozvoj, má posílit národní asociace municipalit států Visegradské 4. Vedoucím 
partnerem je Kanadský urbanistický institut (CUI). VCVS ČR, o.p.s. je do projektu 
zapojeno jako koordinátor aktivit českých partnerů a projektů v ČR. 

� Hlavní aktivitou byl seminář na téma Komunikační strategie, který byl uspořádán ve Zlíně, 
ve spolupráci s městem Zlínem. Svazy municipalit zemí V4 představily své komunikační 
strategie, kanadští partneři představili komunikační strategii Asociace ontariiských 
municipalit a města Toronta. J. Voldánová prezentovala nový projekt VCVS ČR,o.p.s. 
Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu. 

� Další aktivity LGSP - CE budou pokračovat v roce 2004. 
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PROJEKTY A GRANTY ZAHÁJENÉ V ROCE 2003 
 

Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu 

� V srpnu byl zahájen projekt Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu,  
v rámci programu LGSP – CE za finanční podpory z Kanadské agentury pro mezinárodní 
rozvoj (CIDA). Partnery projektu jsou CUI, VCVS ČR, město Ostrava, Ministerstvo vnitra 
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků měst a obcí ČR. Do projektu se přihlásilo 
celkem 49 měst, která bylo rozdělena do 5 skupin dle počtu obyvatel ve svém správním 
obvodu. Projekt byl naplánován do konce roku 2004. 

� Aktivity: 
o Školení budoucích lídrů pracovních skupin pod vedením kanadského experta na 

benchmarking M. Boggse. 
o Schůzka Řídícího výboru projektu za účasti volených zástupců přihlášených 

měst. Účastníci byli seznámeni s metodou benchmarkingu a průběhem a cílem 
projektu. 

o Školení jednotlivých pracovních skupin pod vedením svých lídrů (R. Honuse, M. 
Půčka, P. Trinera, J. Širokého, R. Michalce), a byla tam také nastartována 
praktická část projektu. Pracovní skupiny se dohodly na oblastech přenesené 
působnosti, ve kterých budou sbírat data, a domluvily se na dalších pracovních 
schůzkách. 

� Další aktivity projektu budou pokračovat v roce 2004. 
 
Studijní cesta gruzínských starostů a členů zastupitelstev do ČR 

� V dubnu bylo VCVS ČR, o.p.s. osloveno, aby uspořádalo studijní cestu pro gruzínské 
starosty a členy zastupitelstev po České republice. Pro tento účel byl napsán projekt a 
získán grant na finanční podporu z programu EAST – EAST Open Society Fund Praha.  

� Studijní cesta gruzínských starostů a členů zastupitelstev do ČR proběhla v září a 
zúčastnilo se jí 8 volených zástupců a 2 pracovníci spolupořádající organizace 
NDI z Tbilisi. 

� Gruzínští hosté navštívili města Jihlavu, Havlíčkův Brod, Telč, Hlubokou nad Vltavou a 
Kraj Vysočina. Během své cesty byli seznámeni s fungováním místní a krajské samosprávy, 
navštívili některé organizace zřizované městem či krajem a měli možnost pohovořit jak 
s volenými zástupci, tak s úředníky. 

� Vzhledem k tomu, že Gruzie je centralizovaný stát a samospráva je jinak organizovaná, 
hosté se velmi zajímali o organizaci a reformu veřejné správy v České republice. Na 
podzim došlo v Gruzii k demokratizačním  politickým změnám a je velmi pravděpodobné, 
že podobná spolupráce české a gruzínské strany bude pokračovat. 

� Celou přípravu a realizaci projektu zajišťovala M. Mejstříková.  
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NOVÉ PROJEKTY A GRANTY PŘIPRAVENÉ A PODANÉ DO 
SOUTĚŽÍ V ROCE 2003   
 

� VCVS ČR, o.p.s. s gestorem MV ČR předložila do soutěže na MZV ČR projekt Budování 
kapacit veřejné správy v regionu Sumadija-Srbsko. Projekt prošel úspěšně výběrovým 
řízením a jeho aktivity budou realizovány v roce 2004.  

� V rámci výběrového řízení MPO ČR na projekty podpory jakosti byl podán návrh projektu 
Metodika výuky kvality ve veřejné správě a příprava textů odpovídajících kurzů.  

� V listopadu 2003 byla podána přihláška do soutěže o projekt Generic Training System 
for Officials of Territorial Self-Governing Bodies v rámci programu Phare. V prvním 
kole výběrového řízení bylo konsorcium v čele s VCVS ČR,o.p.s. zařazeno do užšího výběru 
8 kandidátů. Finální nabídka bude zpracována do 10. února 2004. 

� V prosinci se VCVS ČR, o.p.s. s projektem Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti 
obcí 3. typu přihlásila do výběru na možnost reprezentovat ČR na mezinárodní 
konferenci o kvalitě v Rotterdamu v září 2004. 

� Projekt Den evropské šance podala pobočka Olomouc do výběrového řízení na MZV ČR. 
Nerealizováno.  

� Ve veřejné zakázce: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – operační program 
Olomouckého kraje-opatření č. 5. uspěl a byl realizován vzdělávací program Základní 
vzdělávací modul TSP.  
o Realizace pobočka Oloumouc  
o Cílem projektu je realizace cyklu vzdělávání pro zaměstnance organizací zřízených 

krajem, pracovníky obcí, pracovníky a členy neziskových organizací, přednostně 
terénní sociální pracovníci. V rámci programu se účastníci seznámí např. se 
systémem státní správy a samosprávy v ČR,  se systémem sociální péče, 
s působností úřadů práce, s etickým kodexem pracovníků v sociálních službách, 
s terénní sociální prací, se školským systémem v ČR aj. 

� V grantové soutěži Open Society Fund byl úspěšný projekt Právní minimum pracovníka 
veřejné správy, který realizovaly pobočky Olomouc a Brno. Program vzdělávání byl 
koncipován jako sedm jednodenních seminářů, obsahujících následující témata:  
o Struktura veřejné správy v ČR, zákon o obcích, zákon o krajích, správní řád, 

veřejná ekonomie a finance, přestupky a přestupkové řízení, petiční právo, zákon o 
svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů, etika veřejné 
služby a základní modul o EU 

o lektoři: JUDr. Skulová, JUDr. Daubnerová, JUDr. Leštinská, Ing. Beneš, Mgr. Bőhm 
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VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ZAHRANIČNÍ ZASTUPITELE 

� Místní rozvoj v ČR a presentace společnosti VCVS ČR, seminář pro starosty a 
podnikatele z Bosny-Hercegoviny, Praha, únor, Marie Bednářová, Jan Přikryl 

� Systém veřejné správy v ČR, presentace společnosti VCVS ČR, seminář pro delegaci 
zastupitelů z Běloruska, Praha, září, Zdeněk Kotulák, Magda Mejstříková, Marie 
Bednářová  

� Systém veřejné správy v ČR, presentace společnosti VCVS ČR, seminář pro delegaci 
starostů z Gruzie, Praha, září, Magda Mejstříková, Marie Bednářová, Václava Hořavová, 
Ivana Zdráhalová 

� Studijní cesta po českých městech pro delegaci starostů z Gruzie, Hluboká nad Vltavou, 
Havlíčkův Brod, Jihlava, Telč, Praha, září,  Magda Mejstříková 

� Místní rozvoj v ČR a presentace společnosti VCVS ČR, seminář pro starosty a 
podnikatele z Bosny-Hercegoviny, Praha, říjen, Marie Bednářová, Jan Přikryl 

 

 
 

� Struktura veřejné správy v ČR, presentace společnosti VCVS ČR, seminář pro delegaci 
zastupitelů z Běloruska , Praha, září, Zdeněk Kotulák, Magda Mejstříková, Václava 
Hořavová, Ivana Zdráhalová 
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ODBORNÉ PROGRAMY - PUBLIKACE - STÁŽE  

� „Příručka člena zastupitelstva obce“, 
publikace, vydaná v rámci projektu MATRA, 
aktualizace a převedení do elektronické 
formy.  

�  „KEIS“ - (Komplexní elektronický informační 
systém) – uvedení zkušební verse programu 
KEIS do provozu a její testování ve 
vybraných pobočkách společnosti, doplnění a 
úpravy, příprava pro zahájení zkušebního 
provozu 

� Příprava video-programů o činnosti veřejné 
správy, v rámci projektu MATRA 

� Benchmarking – úvodní seminář pro obce 
s přenesenou působností, Praha MV ČR. 
Benchmarking je metoda, která umožňuje 
zjistit, jaké poskytujete služby v porovnání 
s ostatními, anonymní porovnání nákladů, 
procesů a kvality vámi poskytovaných 
veřejných služeb s ostatními srovnatelnými 
institucemi, výměnu zkušeností a identifikaci nejlepší praxe a následné zvyšování kvality 
veřejných služeb, snižování nákladů, popřípadě dosažení vyšší hodnoty, za stejné 
prostředky, rozvoj spolupráce srovnatelných institucí v této oblasti. 

� Vydání aktualizovaného informačního letáku o společnosti (anglická verze) - Vzdělávací 
centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Praha, březen. 

� Studijní cesta do Nizozemí, v rámci projektu MATRA pro pracovníky ministerstev vnitra 
a místního rozvoje ČR, březen 

� Program pro odborné setkání tajemníků ČR, duben, Luhačovice,  

� Program pro odborné setkání tajemníků ČR, září, Třeboň    

� Setkání odborníků z ministerstev vnitra ČR a Nizozemí, v rámci projektu MATRA, 
červen, Praha 

� Studijní cesta do Nizozemí pro ředitele krajských úřadů v rámci projektu MATRA 
s cílem seznámit představitele českých regionů s politikou a postavením regionů 
(provincií) v systému veřejné správy v Nizozemsku, říjen 
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ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI V JINÝCH ORGANIZACÍCH 

� ENTO (European Network of the Training Organisations)  
o Ing. Jana Voldánová – místopředsedkyně Bureau  

� Asociace občanských poraden  
o Ing. Marie Bednářová - členka revizní komise  

� CERT - ACO, partner pro certifikaci systémů jakosti  
o Ing. Marie Bednářová - členka expertního výboru 

� Nadace ICN 
o Ing. Marie Bednářová - členka dozorčí rady 

� Zlatý Erb - soutěž měst o nejlepší www stránky  
o Ing. Jana Voldánová - členka poroty 

� Regionální etické forum Liberecko a Jablonecko  
o Ing. Jitka Lochmanová - členka 

� AIVD - sekce konference o vzdělávání  
o Ing. František Háva  - člen 

� Komise „Multimediální park“, při Krajském úřadě Olomouckého kraje  
o Zdeněk Kotulák, MBA – člen 

� Komise vzdělávání OKNO, Olomouc 
o Zdeněk Kotulák, MBA – člen 

� Občanské sdružení ORE institut 
o Zdeněk Kotulák, MBA – člen 
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

ÚČAST NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A KURZECH 

� ENTO 
o zasedání výboru, Štrasburk, Francie, leden, Jana Voldánová 

� MV ČR – Phare 2001 „ Komunikační strategie“ 
o seminář, Praha, leden, Ivana Zdráhalová, Jana Voldánová 

� ICN- Jak řídit projektový cyklus 
o seminář, Praha, únor, Ondřej Čihák 

� ICN, Jak řídit projektový cyklus 
o seminář, l.modul, Přerov, únor, Zdeněk Kotulák 

� Dům techniky ČSVTS Kladno, Daň z příjmu 
o seminář, únor, Jaroslava Veinerová 

� ICN, Jak řídit projektový cyklus, seminář 
o l.modul, Praha, únor, Petra Sýkorová 

� MV ČR, Benchmarking 
o seminář, Praha, únor, Jana Voldánová 

� ICN-Jak řídit projektový cyklus 
o seminář, II.modul, Praha, únor, Petra Sýkorová 

� Efektivní komunikace 
o seminář pro NGO, Liberec, únor, Jana Voldánová 

� Program Leonardo 
o seminář, Praha,  březen, Jana Voldánová 

� Kvalita ve veřejném sektoru, pracovní skupina při radě vlády pro jakost 
o Praha, březen, Jana Voldánová 

� Spiralis, Komunikace neziskových organizací a krajů 
o seminář, Praha, březen, Ivana Zdráhalová 

� MV ČR – Phare 2001“Komunikační strategie“ 
o seminář 2.část, Praha, březen, Ivana Zdráhalová 

� ICN, Jak řídit projektový cyklus 
o seminář, l.modul, Chomutov, březen, Sylvie Doležalová  

� ICN, Jak řídit projektový cyklus 
o seminář, l.modul, Hejnice, březen, Jiří Křečan,  

� Ambasáda Velké Británie - ukončení činnosti Know-How Fundu v ČR 
o Praha, březen,  Marie Bednářová, Jana Voldánová 
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� MV ČR - presentace knihy „Etika ve veřejné správě pro nové tisíciletí“ 
o Praha, březen, Marie Bednářová 

� Mezinárodní konference „ISSS – internet ve státní správě a samosprávě“ 
o březen, Hradec Králové, Marie Bednářová, Jana Voldánová, Petra Sýkorová,  Jiří Křečan 

� Asociace občanských poraden - revize hospodaření za rok 2002 
o Praha, březen,  Marie Bednářová 

� Asociace občanských poraden - valná hromada 
o Praha, březen,  Marie Bednářová 

� Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU 
o krajská konference, Krnov, březen, Zdeněk Kotulák 

� Asociace tajemníků ČR 
o odborné setkání, Luhačovice, duben, Zdeněk Jandora, Ivana Zdráhalová, Jana Voldánová 

� NISPAcee – 11. výroční konference „ Trendy a rozvoj veřejných služeb v středo a 
východoevropských zemích“ 

o Rumunsko, Bukurešť, duben, Marie Bednářová, Jana Voldánová, Jiří Křečan 

� LGSP – Local Government Support Program-Central Europe 
o seminář zemí Visegradské 4, Slovenská republika, Nitra, duben,   Marie Bednářová, Jana 

Voldánová 

� Důchodové pojištění 
o seminář, Pragoeduka, Praha, duben, Jaroslava Veinerová 

� Veřejná debata s velvyslancem Ramiro Cibrianem – Otázky vstupu České republiky do 
Evropské unie 

o Praha, květen, Václava Hořavová 

� MŽP ČR – 8.celostátní seminář: Místní Agendy 21 v ČR 
o Kladno, květen, Marie Bednářová, Ivana Zdráhalová 

� VŠB Ostrava, Ekonomický kurz, 
o 22 dní, Ostrava, únor - květen,  Zdeněk Kotulák 

� Dům techniky ČSVTS, Kladno, Mzdové předpisy 
o seminář, květen, Jaroslava Veinerová 

� Studijní cesta AIVD 
o Velká Britanie, Londýn, Oxford, květen,  Marie Bednářová, Ivana Zdráhalová 

� Certifikace jakosti, expertní výbor CERT-ACO 
o Kladno, květen, Marie Bednářová 

� Sněm SMO ČR 
o Hradec Králové, květen, Marie Bednářová, Jana Voldánová 
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� Standardy občanských poraden 
o seminář, Praha, červen, Václava Hořavová 

� Veřejný prostor a městská krajina, panelová diskuse 
o Praha, červen, Václava Hořavová 

� Pracovní setkání a seminář s pracovníky Regionálných vzdielavacích center na 
Slovensku 

o Podhradie, Nitra, červen, všichni  pracovníci společnosti 

� Reforma sociálních služeb v kontextu reformy VS a vstupu do EU 
o seminář, Praha, červenec, Václava Hořavová 

� V. mezinárodní konference : Problematika přípravy pracovníků veřejné správy 
o Olomouc, září, Marie Bednářová,  Václava Hořavová, Zdeněk Kotulák 

� Školení školitelů o efektivním vzdělávání v záležitostech souvisejících s EU 
o Institut státní správy Praha, září, Jana Voldánová 

� 2. koordinační porada s akreditovanými vzdělávacími institucemi 
o IMS Praha, Benešov, září, Marie Bednářová 

� Metody a techniky vzdělávání 
o seminář, Čelákovice, září, Jitka Bauerová, Václava Hořavová, Magda Mejstříková 

� ENTO-16. výroční konference a seminář“ Nástroje pro zlepšení veřejných služeb“ 
o Estonsko, Tallin, září, Marie Bednářová, Jana Voldánová, Václava Hořavová 

� AIVD, Projektové řízení 
o seminář, Praha, září, Marie Bednářová, Václava Hořavová, Magda Mejstříková, Jitka 

Bauerová 

� Trialog : Náhradní rodičovská péče, národní konference 
o Brno, září, Zdeněk Kotulák 

� Finanční konference SMO ČR 
o Praha, říjen, Marie Bednářová 

� Posílení kapacity místní správy v Srbsku 
o seminář, Brno, říjen, Marie Bednářová 

� LGSP, Local Government Support Program 
o seminář zemí Visegrádské 4, Zlín, říjen, Jana Voldánová, Marie Bednářová, Magda 

Mejstříková 

� AIVD, Certifikace vzdělávacích institucí 
o seminář, Břeclav, říjen, Václava Hořavová 

� ICN – Jak řídit projektový cyklus 
o 2. modul, seminář, Hejnice, listopad, Jiří Křečan 
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� Metody a techniky vzdělávání 
o seminář, Čelákovice, listopad, Gabriela Bauerová, Helena Ponocná 

� Systém vzdělávání ve veřejné správě v ČR a v Evropě 
o MHMP, konference, Praha, listopad, Marie Bednářová, Jana Voldánová, Václava Hořavová 

� Ústav mezinárodních vztahů – Řízení projektového cyklu české zahraniční rozvojové 
spolupráce 

o seminář, Praha, listopad, Magda Mejstříková 

� Oběti domácího násilí 
o  Občanská poradna Jihlava, konference, prosinec, Marie Hronová 

� Konference neziskových organizací 
o Olomouc, prosinec, Zdeněk Kotulák 

� Dům Techniky Kladno, Zákoník práce  
o seminář, prosinec, Jaroslava Veinerová 

� ENTO 
o zasedání výboru, Štrasburk, Francie, prosinec, Jana Voldánová 

� Dům Techniky Kladno, Nemocenské a sociální zabezpečení 
o seminář, prosinec,  Jaroslava Veinerová 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Obecně prospěšná společnost měla v roce 2003 jen příjmy a výdaje vztahující se k hlavní 
činnosti, o doplňkové činnosti neúčtovala. 

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztrát VCVS ČR, o.p.s.: 

VÝNOSY 
Hlavní 
činnost 
(tis. Kč) 

Správní 
činnost 
(tis. Kč) 

Celkem 
(tis. Kč) 

 NÁKLADY 
Hlavní 
činnost 
(tis. Kč) 

Správní 
činnost 
(tis. Kč) 

Celkem 
(tis. Kč) 

Tržby z prodeje 
služeb                    22016 227 22243  Spotřeba materiálu                 1190 38 1228 
Úroky                               14  14  Spotřeba energie                                        225  225 

Jiné ostatní výnosy                                      0  0  
Spotřeba ostatních 
neskladovatel. dodávek 55  55 

Kurzové zisky 8  8  Opravy a udržování                               75  75 
Tržby z prodeje 
majetku                                      111  111  Cestovné 665  665 

Přijaté příspěvky  150  150  Náklady na reprezentaci        9  9 
Provozní dotace            5433  5433  Ostatní služby   10715 28 10743 
     Mzdové náklady 10433 131 10564 
     Zákonné soci. pojištění 2415 30 2445 
     Zákonné sociální náklady 166  166 

     
Ostatní nepřímé daně a 
poplatky 37  37 

     
Odpisy dl. hmotného a 
nehmotného majetku 391  391 

     Kurzové ztráty                                      1  1 
     Dary                                        1  1 
     Manka a škody                                   0  0 
     Jiné ostatní náklady           43  43 

     
Zůstatková cena 
prodaného majetku 250  250 

     Poskytnuté příspěvky 17  17 

VÝNOSY CELKEM  27732 227 27959  NÁKLADY CELKEM 26688 227 26915 
 

 Hlavní činnost 
(tis. Kč) 

Správní činnost 
(tis. Kč) 

Celkem 
(tis. Kč) 

Hospodářský výsledek před zdaněním 1044 0 1044 
Daň z přijmu 268  268 

Hospodářský výsledek 776 0 776 
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY VCVS ČR, O.P.S. 

Rozpočet na rok 2003 předpokládal hospodářský výsledek 0, náklady 23237089 Kč a výnosy 

23237089 Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo hospodářského výsledku 776425,22 Kč. Výnosy za 

vložné byly překročeny o 7283455 Kč a výnosy z projektů byly o 3296479 Kč nižší. Náklady byly 

překročeny hlavně v kategoriích materiálových nákladů a služeb ve vztahu na překročené výnosy 

z vložného. Vzhledem k vytvoření zisku bylo využito možnosti odepisování dlouhodobého 

investičního majetku, a tím byly náklady rovněž překročeny o položku 391 tis. Kč, se kterou 

nebylo v rozpočtu počítáno.  

Rezervní fond společnosti se zvýšil o příděl z hospodářského výsledku za rok 2002 ve výši 

2033714,52 Kč. K 31.12.2003 tak rezervní fond dosáhl výše 3403660,61 Kč. 

Úleva na dani z příjmů za rok 2002 ve výši 945564 Kč byla využita na provozní náklady 

vynaložené na hlavní činnost společnosti. 

 

AKTIVA Tisíce Kč  PASIVA  Tisíce Kč 

Stálá aktiva                                Vlastní zdroje                           

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek            382  Vlastní jmění 433 

Oprávky k dlouhodobému drobnému 
nehmotnému majetku 

- 382  Fondy 3404 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí      2282     

 Účet hospodářského výsledku 776 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                        3400       

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 141    

Oprávky k movitým věcem a souborům 
movitých věcí 

-1707    

Oprávky k drobnému dlouhodobému 
majetku 
 

-3400 
  

   

Oprávky k ost.dlouhodobému majetku -14    

STÁLÁ AKTIVA CELKEM      702  VLASTNÍ ZDROJE CELKEM   4613 
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Oběžná aktiva   Cizí zdroje  

Materiál  0  Dodavatelé  884 

Odběratelé 286  Přijaté zálohy 1163 

Poskytnuté provozní zálohy 740  Ostatní závazky    94 

Ostatní pohledávky 3  Závazky k zaměstnancům 579 

Pohledávky za zaměstnanci 1  Závazky k inst.soc.zabezp.a zdrav.poj. 265 

Daň z příjmu                  75  Daň z přijmu 0 

Jiné pohledávky 260  Ostatní přímé daně        126 

Pokladna 315  Ostatní daně a poplatky 34 

Ceniny 56  Výdaje příštích období 94 

Bankovní účty 2396  Výnosy příštích období  214 

Náklady příštích období                      255  Dohadné účty pasivní 8 

Příjmy příštích období                        302    

Dohadné účty aktivní 2683    

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM    7372  CIZÍ ZDROJE CELKEM        3461 

     

AKTIVA 8074  PASIVA 8074 
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VÝROK AUDITORA 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
 

Položka Text Částka 
(tis. Kč) 

P. Stav peněžních prostředků včetně peněžních ekvivalentů na počátku roku +2746 
A. Čistý peněžní tok z příslušných činností     -1469 
Z. Hospodářský výsledek po zdanění za účetní jednotku jako celek   +776 
A. Úpravy o nepeněžní operace -1299 
 Oprávky ke stálým aktivům -120 
 Změna zůstatků rezerv  
 Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů -1179 
 Úpravy oběžných aktiv -170 
 Změna stavu pohledávek  +648 
 Změna krátkodobých závazků -808 
 Změna stavu zásob -10 
 Změna stavu krátkodobého finančního majetku  

B. Investiční činnost -134 
 Změna stálých aktiv  
 Nehmotný investiční majetek 90 
 Hmotný investiční majetek -224 
 Finanční majetek  
 Komplexní (dlouhodobý) pronájem  
 Úhrada pohledávek z dlouhodobého pronájmu  

C. Finanční činnost -1944 
 Změna stavu dlouhodobých závazků  
 Sníženi nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů  
 Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků  
 Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací -1944 
 Změna stavu jmění  
 Změna stavu fondů -1944 

D. (R-P-A-B-C) +3568 
R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období +2767 
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VÝNOSY SPOLEČNOSTI 

Výnosy spojené s hlavní činností:   
Příjmy z akcí 22242942,15 Kč 
Úroky 13732,95 Kč 
Kurzové zisky 8496,73 Kč 
Jiné ostatní výnosy -296,10 Kč 
Tržby z prodeje majetku 110800,-- Kč 
Přijaté příspěvky 150000,-- Kč 
Provozní dotace ze státního rozpočtu 2370000,-- Kč 
Provozní dotace z rozpočtu cizích zemí 2982622,70 Kč 
Dotace z rozpočtu ostatních ministerstev 80000,-- Kč 
Provozní dotace z rozpočtu místní samosprávy                     0,--        Kč 

 

FONDY SPOLEČNOSTI 

Rezervní fond   
Počáteční stav 1459946,09 Kč 
Převod z nerozděleného zisku roku 2001 2033714,52 Kč 
Zúčtování financování nehm.maj.zproj. -90000,-- Kč 
Konečný stav 3403660,61 Kč 

 

STAV A POHYB MAJETKU SPOLEČNOSTI 

Dlouhodobý nehmotný majetek:   
Počáteční stav 292359,-- Kč 
Přírůstek 90000,-- Kč 
Úbytek 0 Kč 
Konečný stav 382359,-- Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek:   
Počáteční stav 6046972,34 Kč 
Přírůstek 686565,20 Kč 
Úbytek 910396,73 Kč 
Konečný stav 5823140,81 Kč 

Pohledávky:   
Počáteční stav 717380,20 Kč 
Přírůstek 5188643,48 Kč 
Úbytek 4540261,23 Kč 
Konečný stav 1365762,45 Kč 
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Krátkodobý finanční majetek:   
Počáteční stav 2745321,85 Kč 
Přírůstek 42728920,03 Kč 
Úbytek 42706570,60 Kč 
Konečný stav 2767671,28 Kč 

Přechodné účty aktivní:   
Počáteční stav 3529524,52 Kč 
Přírůstek 1381335,94 Kč 
Úbytek 1669236,63 Kč 
Konečný stav 3241623,83 Kč 

 

STAV A POHYB ZÁVAZKŮ 

Krátkodobé závazky   
Počáteční stav 2337042,12 Kč 
Přírůstek 26976053,04 Kč 
Úbytek 26166457,26 Kč 
Konečný stav 3146637,90 Kč 

Přechodné účty pasivní   
Počáteční stav 1784331,18 Kč 
Přírůstek 315639,17 Kč 
Úbytek 1784331,18 Kč 
Konečný stav 315639,17 Kč 

 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ CELKEM NA JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI 

Náklady celkem 27181873,21 Kč 

Z toho náklady na doplňkovou činnost 0 Kč 

Z toho náklady na správní činnost 190273,11 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 
186 00  Praha 8 - Karlín, Vítkova 10/241 

Tel.:  +420 222 316 877 
Fax:  +420 222 316 956 

E-mail:  vcvscr@vcvscr.cz 
http://www.vcvscr.cz/ 

 


