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Úvodní slovo předsedy správní rady
Rok 2005 byl pro Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. významný a
přelomový v několika směrech. Loňský rok byl jubilejním patnáctým rokem jeho
činnosti, která byla zahájena v roce 1991, tehdy ještě ve formě nadace Fond pomoci
místní správě ČR.

V loňském roce došlo k obměně řídících orgánů Vzdělávacího centra. Své působení
ukončili

Ing.

Marie

Bednářová,

dlouholetá

ředitelka

této

instituce

a

Ing. František Dohnal, předseda správní rady. Oba se významně zasloužili o založení
instituce a po celou dobu svého působení byli základním pilířem jejího úspěšného
rozvoje. Chtěl bych proto při této příležitosti oběma spoluzakladatelům Vzdělávacího
centra poděkovat za jejich kvalitní a vysoce přínosnou práci ve prospěch celé veřejné
správy v České republice.

Rok 2005 rovněž zaznamenal výrazný posun věcné náplně činnosti Vzdělávacího centra
směrem k projektům financovaným z prostředků Evropské unie. Realizací těchto
projektů Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. významně přispívá ke
zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity pro uskutečňování programů
Strukturálních fondů EU v České republice. Výrazně se prohloubily i vzdělávací aktivity
napomáhající modernizaci a vyšší profesionalizaci veřejné 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 obětavou práci. Věřím, že
společně budeme i nadále svou činností přispívat k tomu, aby činnost veřejné správy
byla chápána jako služba občanům a byla vykonávána na vysoké odborné úrovni.

RNDr. Josef Postránecký

předseda správní rady
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Úvodní slovo ředitelky společnosti
Rok 2005 byl pro Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. (dále VCVS ČR)
rokem, který je charakterizován širokým zapojením do projektů financovaných jak
z národních zdrojů ČR, tak i z prostředků EU. VCVS ČR se v roce 2005 aktivně zapojilo
do přípravy a realizace evropských projektů, a to jak projektů financovaných z
programů předvstupní pomoci EU tak i do projektů již financovaných ze Strukturálních
fondů EU.
Zapojení do projektů přináší VCVS ČR možnost vývoje nových vzdělávacích produktů
pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy a současně také umožňuje vývoj a
pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně dalších postupů v
rámci celkové modernizace veřejné správy.
Projekty a činnosti realizované v rámci těchto projektů, které zahrnují další odborné
aktivity jako např. poradenství a konzultační činnost, efektivně doplňují vlastní
vzdělávací činnost a praktické zkušenosti získané prostřednictvím těchto aktivit
vytvářejí základ pro nové vzdělávací produkty včetně konkrétních postupů dobré praxe
a jejich uplatnění při řešení aktuálních otázek z vlastní praxe pracovníků veřejné
správy.
VCVS ČR potvrdilo i v roce 2005 dobrou schopnost pružně reagovat na reálné potřeby
vzdělávání ve veřejné správě, což dále prokazují dobré výsledky v oblasti vlastní
vzdělávací činnosti. Zejména se jedná o vysokou návštěvnost kurzů a seminářů,
spokojenost a kladné hodnocení účastníků podpořené výběrem kvalitních lektorů.
V nadcházejícím období bude VCVS ČR aktivně rozvíjet svoji činnost jak v oblasti
vzdělávání, tak i v oblasti přípravy a realizace projektů s cílem profilovat se jako
organizace reprezentující nové trendy v oblasti rozvoje a modernizace veřejné správy,
a to zejména v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a řízení kvality v této
oblasti.
VCVS ČR bude směřovat vzdělávací činnosti k reálným potřebám pracovníků veřejné
správy jako předpokladu procesu dlouhodobého rozvoje lidských zdrojů na základě
uplatnění principu celoživotního učení, který je jedním z principů uplatňovaným v rámci
celé Evropy a jehož důsledné naplňování je předpokladem úspěšného dosažení cílů tzv.
Lisabonské strategie zaměřené na vzdělávání a rozvoj znalostní společnosti, přijaté na
zasedání Evropské rady v Lisabonu.
Ing. Markéta Novotná

ředitelka společnosti
Strana 6

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

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: 26187639, DIČ: CZ26187639
je instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, dne 26. listopadu 2002 podle
zákona 312/2002 Sb. pod číslem AK I./I-12/2002, dne 10. listopadu 2005 byla
její akreditace pod stejným číslem dle výše uvedeného zákona obnovena
jménem společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
samostatně jednají a podepisují společně vždy dva členové správní rady
ředitelkou společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. byla
do července Ing. Marie Bednářová. Správní rada pověřila řízením společnosti od
července do listopadu Ing. Janu Voldánovou a od listopadu byla správní radou
jmenována ředitelkou Ing. Markéta Novotná.

Poslání
Plnit významný úkol při poskytování vědomostí, prohlubování znalostí pracovníků
veřejné správy a prostřednictvím školení zajišťovat informovanost o aktuální
legislativě v souvislosti s legislativou EU.

Vize
Stát se poskytovatelem kvalitních vzdělávacích služeb komplexního rozvoje
pracovníků veřejné správy a volených představitelů se zřetelem na nové
podmínky po vstupu ČR do EU v souladu s posláním a vystupovat jako organizace
reprezentující nové trendy v oblasti rozvoje a modernizace veřejné správy.

Předmět činnosti
poskytovat vzdělávací služby k rozvoji samosprávy, místní správy a místních
iniciativ, pedagogických a ostatních pracovníků ve školství a dalších cílových
skupin veřejného sektoru
poradenství zástupcům místní správy a samosprávy
organizovat odborné semináře, vzdělávací akce a konference
zpracovávat projekty, odborné analýzy
zprostředkovávat výměnu zahraničních zkušeností
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Zaměření činnosti
zvyšování kvality výkonu veřejné správy v jednotlivých správních činnostech
příprava na plnění každodenních úkolů veřejné správy (nabídka společnosti
poskytuje více než 100 kurzů z oblasti správního práva, obecné a sociální
legislativy, ekonomiky, financí, hospodaření obcí, sociálně-psychologických témat,
životního prostředí, řízení a administrativy, komunikace)
podpora reformy veřejné správy
rozvoj demokracie v ČR

Lektoři
svoji činnost VCVS ČR realizuje prostřednictvím profesionálního týmu interních
a externích lektorů a konzultantů, jejichž odborný rozvoj patří mezi klíčové
priority VCVS ČR

Organizační struktura
ústředí v Praze a 11 regionálních poboček po celé ČR
 Sokolov
 Plzeň
 České Budějovice
 Liberec
 Pardubice
 Jihlava
 Brno
 Zlín
 Olomouc
 Ostrava
 Střední Čechy (v Praze)

Členství v organizacích
AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých
ČAVIVS – Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy
ENTO - Evropská síť profesionálních vzdělávacích organizací pro místní správu
NISPAcee - síť institucí a škol veřejné správy Střední a Východní Evropy
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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

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Správní rada
V roce 2005 skončilo funkční období předsedy správní rady Ing. Františka
Dohnala a členů správní rady pana Dušana Kulky a Ing. Libora Svobody. Novými
členy správní rady se stali na tříleté funkční období Ing. Michal Rabas,
Doc. Ing. Jiří Volf, CSc. a Ing. Martin Puš. Správní rada zvolila nového předsedu
RNDr. Josefa Postráneckého s účinností od 11. července 2005.
Předseda


RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra

Členové


Ing. Jan Přikryl, CSc.

nezávislý konzultant



Ing. Tomáš Jirsa

starosta města Hluboká nad Vltavou



Antonín Kment

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje



Ing. Jana Fischerová

členka zastupitelstva města Havlíčkův Brod



Ing. Antonín Liberda

náměstek ministra spravedlnosti



Volf Jiří, doc,. Ing., CSc.

náměstek ministra financí



Rabas Michal, Ing.

hejtman Pardubického kraje



Puš Martin, Ing.

starosta Města Jičín

Dozorčí rada
Předseda


Josef Martinic

člen zastupitelstva obce Zápy

Členové


RNDr. Jiří Mašek

ředitel kanceláře Asociace krajů ČR



Zdeňka Marková

členka zastupitelstva města Nové město na Moravě
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Zaměstnanci
Pracovní tým 29 odborných pracovníků společnosti k 31. 12. 2005 tvořili níže
uvedení pracovníci.
Pracovníci ústředí společnosti











Ing. Markéta Novotná
Lenka Grusová
PhDr. Václava Hořavová
Ing. Jana Voldánová
Mgr. Tereza Günterová
Ivana Zdráhalová
Jitka Bauerová
Dana Lemfeldová
Jaroslava Veinerová
Dagmar Neužilová

ředitelka
asistentka ředitelky
manažerka vzdělávání
manažerka projektů a komunikace
koordinátor projektů
koordinátor vzdělávání
koordinátor vzdělávání
hlavní účetní
účetní
účetní

Pracovníci regionálních poboček




















Mgr. Gabriela Bauerová
Mgr. Sylvie Doležalová
Martina Vaňková
Ing. Jitka Lochmanová
Mgr. Jiří Křečan
Helena Štědroňová
Mgr. Dana Gajdošíková
Mgr. Stanislava Režňáková
Martina Menclová
Ing. František Háva
Ing. Marie Hronová
Zdeněk Kotulák, MBA
Mgr. Ondřej B. Jurečka
Ing. Vladislav Dvořák
Ing. Zdeněk Milata
Milan Andrássy
Ing. Zdeněk Jandora
Ing. Alena Mynaříková
Helena Ponocná

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

České Budějovice
Sokolov
Sokolov
Liberec
Pardubice
Pardubice
Plzeň
Brno
Brno
Jihlava
Jihlava
Olomouc
Olomouc
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Zlín
Střední Čechy
Střední Čechy
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Vzdělávací aktivity
Ve vzdělávacích aktivitách pokračovalo VCVS ČR v roce 2005 ve své hlavní
činnosti – v tvorbě, přípravě, akreditaci a realizaci vzdělávacích programů ve
smyslu zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků,
zaměřených na rozvoj znalostí a kvalitu výkonu správních činností, vykonávaných
úředníky ÚSC.
Nové vzdělávací programy byly průběžně předkládány k akreditaci u ministerstva
vnitra. V roce 2005 bylo akreditováno 24 nových vzdělávacích programů. Dále se
VCVS ČR zaměřilo na obnovu akreditací těch vzdělávacích programů, kterým
skončila tříletá lhůta platnosti.
Vzdělávací programy jsou zaměřeny na vstupní, průběžné vzdělávání, na
vzdělávání vedoucích úředníků a vzdělávací programy ke Zvláštní odborné
způsobilosti.
Vzdělávací nabídka sledovala hlavní priority - podporu aplikace nových zákonů do
praxe, zohledňování harmonizace s legislativou EU, zvyšování kvality práce
úředníků i volených představitelů i plnění jejich každodenních úkolů. V roce 2005
byl nejžádanější kurz nový správní řád. VCVS ČR jej nabízí jako akreditovaný
vzdělávací program a napomáhá tak splnit požadavky ÚSC na vyškolení jejich
pracovníků.
Významnou vzdělávací aktivitou byla realizace cyklu vzdělávacích programů
zaměřených na ochranu životního prostředí. Tento vzdělávací program byl
součástí projektu „Role obce v ochraně životního prostředí“, financovaného z
dotačního programu MŽP.
V rámci projektu Průzkum potřeb rozvoje lidských zdrojů na krajských,
městských a obecních úřadech a následné zpracování metodiky práce s lidskými
zdroji ve veřejné správě v kontextu zvyklostí EU byla zpracována analýza potřeb
RLZ, výběr klíčových oblastí a metodika k jedné z vybraných činností –
hodnocení pracovníků. Poznatky z projektu byly prezentovány na závěrečné
konferenci.
Pro potřeby škol připravilo VCVS ČR 4 nové akreditované vzdělávací programy.
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Přehled témat a akreditovaných vzdělávacích programů
 Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

AK I./VV-10/2002

 Praktický výkon finanční kontroly

AK I./PV-10/2002

 Finanční řízení

AK I./VEPO-1/2003

 Řízení, správa, opravy a údržba majetku obcí

AK I./PV-6/2002

 Sociálně psychologické aspekty práce sociálního pracovníka

AK I./PV-8/2002

 Sociálně psychologický výcvik

AK I./PV-9/2002

 Sociální péče a sociální služby

AK I./PV-5/2002

 Rozhodování podle stavebního zákona v praktických příkladech

AK I./PV-7/2002

 Spisová služba ve státní správě a samosprávě

AK I./PV-4/2002

 Základní kurz o Evropské unii

AK I./PV-3/2002

 Řízení chodu úřadu (obecná část)

AK I./VEPO-6/2003

 Možnosti spolupráce veř. správy s nestát. nezisk. org. při rozvoji regionu AK I./PV-2/2002
 Finanční kontrola

AK I./PV-97/2003

 Hospodaření ve veřejné správě

AK I./PV - 101/2003

 Přezkum hospodaření obcí

AK I.PV-102/2003

 Hospodaření s obecním majetkem

AK I./PV-98/2003

 Účetnictví obcí a příspěvkových organizací zřízených ÚSC

AK I./PV-100/2003

 Rozpočet, rozpočtová skladba a rozpočtové určení daní

AK I./PV-99/2003

 Krizové řízení

AK I./PV-109/2003

 Personální řízení ve veřejné správě

AK I./PV-127/2003

 Personální řízení ve veřejné správě

AK I./VEPO-26/2003

 Hodnocení pracovníků - Jak vést hodnotící pohovor

AK I./VE-19/2003

 Aplikace správního řádu a přestupkového zákona ve vztahu k zákonu
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a další problematika tohoto
zákona

AK I./PV-229/2003

 Boj s korupcí ve veřejné správě

AK I./VEPO-30/2003

 Strukturální fondy a kohezní fond

AK I./VE-20/2003

 Příprava na využívání strukturálních fondů EU a řízení veř. projektů

AK I./PV-280/2003

 ZOZ - Obecná část

AK II./ZOZ-151/2004

 ZOZ pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření
územních samosprávných celků a jeho přezkumu

AK II./ZOZ-150/2003

 Vnitřní a vnější komunikace

AK I./PV-310/2004

 Zákon o zadávání veřejných zakázek

AK I./PV-311/2004

 ZOZ pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při
rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

AK II./ZOZ-157/2004

 ZOZ pro výkon správní činnosti při sociálně právní ochraně dětí

AK II./ZOZ-160/2004

 Místní poplatky v praxi obcí

AK I./PV-334/2004

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Přehled témat a akreditovaných vzdělávacích programů
 ZOZ pro výkon správ. činnosti při řízení o dávkách a službách soc. péče AK II./ZOZ-164/2004
 Benchmarking ve veřejné správě

AK I./VE-30/2004

 Správní řízení na úseku EO, OP a CD

AK I./PV-349/2004

 Role obce při ochraně životního prostředí

AK I./PV-357/2004

 Působnost obcí a krajů na úseku živnostenského podnikání

AK I./PV-355/2004

 Uznávání odborné kvalifikace v oblasti živnostenského podnikání

AK I./PV-356/2004

 Výkon správních činností na úseku sociálním a zdravotnictví

AK I./VEPO-45/2004

 Právní úprava přezkoumávání hosp. ÚSC a dobrovolných svazků obcí

AK I./PV-400/2004

 Pohřebnictví

AK I./PV-401/2004

 Stavební řízení a ochrana životního prostředí

AK I./PV-404/2004

 Matriky

AK I./PV-424/2004

 Přestupkové řízení - aktuality a praxe

AK I./VE-63/2004

 Přestupkové řízení - aktuality a praxe

AK I./PV-888/2005

 Bezpečnost a ochrana obyvatel

AK I./VEPO-53/2004

 Obec a pozemní komunikace

AK I./PV-435/2004

 Správní řízení a soudní kontrola

AK I./PV-486/2004

 Prevence kriminality mládeže

AK I./PV-487/2004

 Bezpečnost v obci v běžných a mimořádných situacích

AK I./VE-65/2004

 Kriminalita mládeže a její prevence (samostatný seminář)

AK I./PV-537/2004

 Činnost kurátorů při prevenci kriminality mládeže (samostatný seminář) AK I./PV-536/2004
 Správní řád ve srovnání staré a nové práv. úpravy (samostatný seminář)

AK I./PV-540/2004

 Nový správní řád (samostatný seminář)

AK I./PV-539/2004

 Soudní kontrola v kontextu správního řádu (samostatný seminář)

AK I./PV-538/2004

 Novela zákona o soc. potřebnosti v kontextu zákona o zaměstnanosti

AK I./PV-555/2004

 Zákon o zaměstnanosti v praxi

AK I./PV-572/2004

 Odměňování zaměstnanců územních samosprávních celků

AK I./VE-79/2004

 Využívání a poskytování informací dle platné legislativy

AK I./ PV-575/2004

 Živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované

AK I./PV-598/2004

 Interní audit

AK I./PV-599/2004

 Uplatnění nového zákona o DPH ve veřejné správě

AK I./PV-633/2005

 Správní řízení v praxi živnostenských úřadů

AK I./PV-640/2005

 Zvláštní matrika

AK I./PV-648/2005

 Vedení matrik

AK I./PV-646/2005

 Státní občanství

AK I./PV-647/2006

 Odstraňování tvrdosti zákona v oblasti poskytování sociálních dávek

AK I./PV-752/2005

 Rodinné právo v praxi matrik

AK I./PV-765/2005
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Přehled témat a akreditovaných vzdělávacích programů
 Správní řízení vedené odbory životního prostředí

AK I./PV-766/2005

 Vyvlastňování pozemků a staveb

AK I./PV-771/2005

 Stavební právo - aktuální změny a praxe

AKI./PV-770/2005

 Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy

AK I./PV-776/2005

 Přístup k dětem které jsou pachateli nebo oběťmi trestných činů

AK I./PV-868/2005

 Detekce násilí na dítěti

AK I./PV-869/2005

 Soudní spor o dítě, jednání s rodiči a s dítětem

AK I./PV-870/2005

 Správní řízení na úseku matrik

AKI./PV-881/2005

 Spisová služba ve veřejné správě v kontextu správního řádu

AK I./PV-896/2005

 Správní řád pro živnostenské úřady

AK I./PV-941/2005

 Pracovně právní vztahy v úřadech obcí, měst a krajů

AK I./VEPO-80/2005

 Asertivní jednání ve veřejné správě

AK I./PV-996/2005

 Selfmanagement - řízení svého osobního rozvoje

AK I./VEPO-81/2005

 Aplikace správního řádu v sociálně právní ochraně dětí

AK I./PV-1015/2005

 Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a v praxi AK I./PV-1014/2005
 Vidimace a legalizace

AK I./PV-1041/2005

 Vodoprávní řízení

AK I./PV-1058/2005

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Vzdělávací programy
Nabídka vzdělávání VCVS ČR zahrnuje jednodenní i vícedenní kurzy. Jsou
zaměřené na nejrůznější oblasti správních činností – finance, hospodaření,
účetnictví, sociální oblast, stavební problematiku, bytovou politiku, životní
prostředí, bezpečnost, management a komunikační dovednosti, občansko správní
otázky, veřejné zakázky, odměňování, živnostenskou problematiku a další.
V roce 2005 bylo oddělením vzdělávání z ústředí společnosti a 11 regionálními
pobočkami zrealizováno 688 vzdělávacích kurzů v 1038 školících dnech. Celkem
bylo proškoleno 24 406 úředníků obecních, městských a krajských úřadů, což je
o 1162 více než v roce 2004.
Z celkového počtu proběhlých kurzů bylo 601 akreditovaných u MV, ostatní,
neakreditované, byly uskutečněny na základě aktuální potřeby a požadavků
klientů.

Vzdělávací kurzy realizované oddělením vzdělávání
Vzdělávací oddělení se zaměřilo na nabídku vzdělávacích programů, vícedenních
kurzů a kurzů pro vedoucí úředníky.

Vzdělávací programy











Bezpečnost v obci
Hospodaření s obecním majetkem
Nakládání s chemickými látkami
Obecná problematika ochrany životního prostředí
Ochrana ovzduší
Personální řízení ve veřejné správě
Průzkum RLZ ve veřejné správě
Správní řízení v sociální oblasti
Udržitelný rozvoj – územní plánování
Vodovody a kanalizace












Bytová politika
Interní audit
Nový správní řád
Odpadové hospodářství
Ochrana přírody, krajiny a půdy
Posuzování vlivů na ŽP
Selfmanagement
Tvorba regionální a místní soc. politiky
Vodní hospodářství a ochrana vod
Výcvik hodnotitelů

 Využívání a poskytování info. dle platné legislativy

Počet kurzů realizovaných vzdělávacím oddělením
Oddělení vzdělávání
Strana 16

Počet akcí
celkem

Z toho počet
akreditovaných kurzů

Počet dnů

Počet účastníků

27

22

57

809

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

Vzdělávací kurzy realizované v regionálních pobočkách
Regionální pobočky vytváří plány akcí s přihlédnutím ke specifickým potřebám
regionů, aktuálnosti témat, či nově přijaté legislativě. Sledují potřebu
aktualizace znalostí ve správních činnostech, které se každoročně opakují v
určitém období. Podle zájmu a potřeby jsou kurzy nabízeny opakovaně nebo na
zakázku.

Příklady kurzů
















Daň z příjmů právnických osob
Dokumentace školy
Hodnocení pracovníků
Hospodaření samosprávných celků
Hospodaření škol a školských zařízení
Jak zvládnout klienta v duševní krizi
Kontrolní činnost uvnitř orgánu veř. správy
Kriminalita mládeže a její prevence
Místní poplatky v praxi obcí
Novela zákona o sociální potřebnosti
Nový správní řád
Nový školský zákon
Odměňování zaměstnanců ÚSC
Rizikoví rodiče a rizikové děti
Rodinné právo v praxi matrik

















Rozhodování podle stavebního zákona
Řízení chodu úřadu
Sociálně právní ochrana dětí
Spisová služba
Správní řízení na úseku EO, OP a CD
Účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací
Uplatnění nového zákona o DPH ve VS
Úvod do první pomoci při šikanování
Vstupní vzdělávání
Základní kurz o Evropské unii
Základy asertivního jednání v praxi
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Zákon o zaměstnanosti v praxi
Zvládání problémových klientů
Zvláštní matrika

Počet kurzů realizovaných v regionálních pobočkách
Pobočka
České Budějovice
Sokolov
Liberec
Pardubice
Plzeň
Střední Čechy
Brno
Jihlava
Olomouc
Ostrava
Zlín
Součet

Počet akcí
celkem
42
42
33
51
36
99
73
82
97
73
33
661

Z toho počet
akreditovaných kurzů
38
36
27
48
28
97
66
57
78
74
30
579

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

Počet dnů
58
64
45
111
42
145
103
103
149
122
39
981

Počet
účastníků
1 244
1 279
1 335
1 322
1 238
2 919
2 856
3 248
2 922
3 810
1 424
23 597
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Souhrnné přehledy vzdělávání
Celkový přehled počtu realizovaných kurzů
Počet akcí
celkem

Z toho počet
akreditovaných
kurzů

Z toho počet
neakreditovaných
kurzů

Počet
dnů

Počet
účastníků

Oddělení vzdělávání

27

22

5

57

809

Pobočky

661

579

82

981

23 597

Součet

688

601

87

1 038

24 406

Vývoj nabídky vzdělávacích akcí
Rok

Počet
akcí

Počet
účastníků

1992

21

434

1993

340

7 412

1994

392

13 880

1995

465

17 157

1996

568

16 961

15000

1997

671

15 437

10000

1998

608

17 256

1999

621

17 689

2000

670

22 780

2001

672

21 709

2002

617

20 567

2003

651

21 381

2004

665

23 244

2005

688

24 406

celkem

7649

240 313

25000
20000

5000

Počet akcí
Počet účastníků
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2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0
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Projekty VCVS ČR
Projekty zahájené před rokem 2005
Podpora opatření Akčního plánu na léta 2004 – 2006 – Národní strategie
vzdělávání pro místní správu Gruzie
Projekt byl realizován v rámci programu Rady Evropy ve prospěch rozvoje místní
správy v Gruzii
Cíle projektu: pomoci a poskytnout
odbornou pomoc při
realizaci 3. opatření
Akčního plánu 2004 – 2006
Národní strategie
vzdělávání místní správy a
budování kapacity
Agentury pro koordinaci
vzdělávání.
Aktivity: školení lektorů v metodice vzdělávání dospělých
vzdělávací program na vedení lidí Leadership Benchmark
studijní cesta lektorů - do ČR
Realizace projektu: červenec 2004 - červen 2005

Makedonská Příručka člena zastupitelstva obce
Projekt byl realizován v rámci podpory Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE)
Kontraktor: VNG International
Partner: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Cíle projektu: pomoc při budování kapacity nově zvolených starostů a členů
obecních zastupitelstev v bývalé jugoslávské republice Makedonie
prostřednictvím příručky pro zastupitele
Aktivity: vytvoření týmu projektu, redakční rady a řídícího výboru projektu a
koučování jejich činnosti při přípravě a vydání Příručky pro nově zvolené
členy zastupitelstev obcí
Realizace projektu: červenec 2004 - únor 2005
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Projekty zahájené v roce 2005
Benchmarkingová iniciativa 2005
Neformální sdružení 49 obcí s rozšířenou působností za účelem realizace
benchmarkingu, který financují samy obce.
Cíle projektu: zvýšení kvality a efektivnosti fungování úřadů obcí s rozšířenou
působností
Aktivity: proškolení nových členů
aplikace benchmarkingového
cyklu
webová stránka s veřejnou a
neveřejnou částí
příprava interaktivního
softwaru na web. rozhraní
sběr dat a zpracování dat
porovnání a analýza výsledků
informační bulletin pro členy BI 2005
Realizace projektu: duben – prosinec 2005 s pokračováním v r. 2006

Benchmarking nákladů na výkon v oblasti přeneseného výkonu státní
správy obcí s rozšířenou působností
Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo vnitra ČR, v rámci Programu Věda a
výzkum.
Cíle projektu: Stabilizovat metodiku nákladů ve 20 agendách oblasti výkonu
státní správy v přenesené působnosti obcí a poskytnout krajským a
ústředním orgánům údaje k případnému vytvoření vyváženějšího
způsobu úhrady výkonu státní správy obcím ze strany státu
Aktivity: vytvoření Pracovní skupiny Finance (PS F)
proškolení členů PS F v benchmarkingu
vytvoření metodiky sledování nákladů na výkon státní správy v
přenesené působnosti obcí
softwarové zpracování dat
Realizace projektu: duben - říjen 2005
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Kvalita života v krajích – strategický benchmarking
Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo vnitra ČR, v rámci Programu Věda a
výzkum
Kontraktor: Národní síť zdravých měst
Cíle projektu: Navrhnout a ověřit metodický přístup pro hodnocení kvality života
na základě místních Agend 21 na úrovni krajů
Aktivity:

vytvoření sady indikátorů pro hodnocení kvality místních Agend 21 na
úrovni kraje
pilotní ověření sady kritérií místních Agend 21 na úrovni kraje

Realizace projektu: duben - říjen 2005

Eventur Morava
Projekt PHARE 2003 RLZ 1.1./137
Cíle projektu: Zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny obtížně zaměstnatelných
lidí
Aktivity: vývoj metodiky kurzu
školení školitelů a poradců
vybudování sítě v programu
výběr vhodných osob do kurzu – assement center
pilotní tréninkové kurzy
analýza potřeb turistů v regionu
analýza možností regionu
zpracování typových projektů a balíčků služeb v oblasti cestovního
ruchy pro daný region
Realizace projektu: červen 2005 – červen 2006

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Benchmarking veřejných služeb na rok 2005
Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo vnitra ČR
Cíle projektu: za použití metody benchmarkingu přispět k nalezení optimálního
způsobu zabezpečení služeb a to z hlediska kvality, dostupnosti,
zjištěných potřeb (uživatelů, potenciálních uživatelů i veřejnosti),
financí
Aktivity: proškolení v benchmarkingu
vytvoření metodiky ve vybraných
agendách – služby seniorům a osobám
s postižením
vytvoření databázového softwaru
sběr a zpracování dat
Realizace projektu: září – listopad 2005

Benchmarking obcí s rozšířenou působností + Realizace strategie kraje
pomocí metody Balanced Scorecard + Návrh řešení a monitorování pomocí
metody CAF v rámci projektu “Budování rozvojového partnerství za
účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Kraji
Vysočina”
Projekt financovaný ze SROP 3.3 Kraj Vysočina
Kontraktor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
Partneři: CERT s. r. o.
MEPCO s. r. o.
Cíle projektu (benchmarkingová část): pro obce s rozšířenou působností Kraje
Vysočina připravit metodiku, aplikovat
metodu benchmarkingu a zpracovat
výsledky a výstup
Aktivity:

vytvoření 2 pracovních skupin (PS) a řídícího výboru
proškolení v benchmarkingu
vytvoření metodiky ve vybraných agendách
sběr a zpracování dat, porovnávání a analýza rozdílů
výměna zkušeností a dobrých praxí

Realizace projektu: říjen 2005 – červen 2006
celý projekt: září 2005 - květen 2007
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Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
Evropský sociální fond - Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 2.1
Kontraktor: Europrofis, s.r.o.
Cíle projektu:

Aktivity:

vytvořit standardizovaný systém celoživotního profesního
vzdělávání pracovníků v sociálních službách (v souladu se zákonem
o sociálních službách)

analýza vzdělávacích potřeb
příprava vzdělávacích modulů, autodiagnostického programu pro
zjišťování individuálních potřeb a systému vzdělávacích plánů
pilotní ověření vytvořených produktů.

Aktivity v roce 2005: vytvořen tým projektu
zahájeny kroky k analýze vzdělávacích potřeb
vytvořena metodika šetření vzdělávacích potřeb
definovány činnosti při poskytování sociálních služeb a
základ k metodice vytváření typových pozic
zpracován informační leták o projektu.
Realizace projektu: říjen 2005 - listopad 2008

Role obce v ochraně životního prostřední
Zadavatelem bylo Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci dotačního
programu MŽP „Enviromentální vzdělávání a osvěta pracovníků státní správy a
samospráv, podnikové sféry, pedagogů, pracovníků kulturně vzdělávacích zařízení
a dalších cílových skupin včetně veřejnosti“.
Cíle projektu:

Aktivity:

zprostředkování potřebných znalostí z oblasti ŽP co největšímu
počtu pracovníků úřadů ÚSC, zvýšení jejich environmentální
vzdělanosti, příprava na narůstající povinnosti spojené s agendou
ochrany ŽP a napomáhání jim v odpovědném přístupu řešení
problematiky této důležité oblasti našeho života

Kurzy k problematice životního prostředí:
Ochrana přírody, krajiny a půdy
Ochrana ovzduší
Udržitelný rozvoj – územní plánování
Posuzování vlivů na životní prostředí
Vodní hospodářství a ochrana vod
Vodovody a kanalizace

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Odpadové hospodářství
Nakládání s chemickými látkami a přípravky
Bylo proškoleno celkem 181 pracovníků ÚSC zabývajícími se oblastí
životního prostředí
Realizace projektu: září 2005 – leden 2006

Průzkum potřeb rozvoje lidských zdrojů (RLZ) na krajských, městských a
obecních úřadech a následné zpracování metodiky práce s lidskými zdroji
ve veřejné správě v kontextu zvyklostí EU
Zadavatelem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Řešitel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
Cíle projektu: zjištění nových konkrétních potřeb a problémů vedoucích
pracovníků úřadu a následná metodická doporučení, která
napomohou k lepší orientaci řídících pracovníků v oblasti rozvoje
lidských zdrojů
Aktivity:

příprava průzkumu potřeb RLZ
vyhodnocení analýzy a výběr klíčových oblasti RLZ na úřadech
strategický rámec přípravy metodik k vybraným oblastem
praktická metodika k činnosti
konference a sborník

Realizace projektu: prosinec 2004 - červen 2005

Antidiskriminační vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
Projekt financovaný z programu EU „Transition Facility“, zpracovatel
Multikulturní centrum Praha, VCVS ČR partner
Cíle projektu: přispět k rozpoznávání, předcházení a řešení projevů diskriminace,
otevření nové diskuse o dosažení některých systémových změn v
legislativě ČR týkající se oblasti diskriminace
Aktivity:

Pilotní kurz „Antidiskriminační vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
15 regionálních kurzů organizovaných regionálními pobočkami VCVS ČR

Realizace projektu: listopad 2005 – prosinec 2006
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Projekty předložené do výběrových řízení
Moderní metody řízení kvality (OPRLZ, opatření 4.1): předkladatel
MEPCO, s. r. o., VCVS ČR partner odpovědný za část vzdělávání a implementaci
benchmarkingu
Vytvoření 5 e-learningových specifických vzdělávacích programů pro VS
Královéhradeckého kraje a jejich pilotní realizace (OPRLZ opatření 3.3.):
pobočka Pardubice
Benchmarking obcí III. typu Ústeckého kraje v oblasti využívání fondů
Evropské unie (SROP 3.3 Ústeckého kraje)
Zvyšování kvality v sociálních službách na území Statutárního města Ostrava
(OPRLZ, opatření 2.1, výzva č. 2): VCVS ČR zpracovatel projektu pro město
Ostrava
Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb (OPRLZ, opatření 2.1, výzva
č. 3): předkladatel Europrofis, s.r.o., VCVS ČR partner
Vzdělávání pracovníků sociální sféry (JPD 3, opatření 7.2.1. Integrace
specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí): předkladatel
Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha, VCVS ČR partner

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Ostatní aktivity společnosti
Vzdělávací semináře pro zahraniční zastupitele
Stáž pro 6 pracovníků a lektorů Sibiřské akademie veřejné správy (SAPA Siberian Academy for Public Administration, Rusko, Novosibirsk) – zajištění
organizace a odborného programu, Praha, Jihlava a Havlíčkův Brod duben 2005
(Jana Voldánová)
Studijní cesta zástupců veřejné správy z Ruska - prezentace VCVS ČR,
informace o veřejné správě v ČR , ve spolupráci se společností Člověk v tísni,
Praha, květen 2005 (Václava Hořavová, Ivana Zdráhalová, Koos Roos)
Studijní cesta zástupců místní opozice z Běloruska - prezentace VCVS ČR,
informace o veřejné správě v ČR , ve spolupráci se společností Člověk v tísni,
Praha, červenec 2005 (Václava Hořavová, Ivana Zdráhalová)
Studijní cesta skupiny místních zastupitelů z Moldávie - prezentace VCVS ČR,
informace o veřejné správě v ČR , ve spolupráci se společností Člověk v tísni,
Praha, prosinec 2005 (Václava Hořavová, Ivana Zdráhalová)

Odborné programy, publikace, stáže
Sborník „Průzkum potřeb rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě“
Příručka „Hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě“
V rámci projektu MMR „Průzkum potřeb rozvoje lidských zdrojů na krajských,
městských a obecních úřadech a následné zpracování metodiky práce s lidskými
zdroji ve veřejné správě v kontextu
zvyklostí EU“
Přednášková
činnost
–
témata:
Benchmarking,
Strategické
řízení,
Lektorské dovednosti, Projektové řízení
Setkání partnerských vzdělávacích
institucí České a Slovenské republiky –
VCVS ČR a RVC SR, červen 2005,
Podbanske, Slovenská republika
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Zastoupení společnosti v orgánech jiných organizací
AIVD - sekce konference o vzdělávání
- Ing. František Háva - člen
Asociace občanských poraden
- PhDr. Václava Hořavová - členka revizní komise
CERT - ACO, partner pro certifikaci systémů jakosti
- Ing. Marie Bednářová - členka expertního výboru
ČAVIVS
- PhDr. Václava Hořavová – členka revizní komise
ENTO (European Network of the
Training Organisations)
- Ing. Jana Voldánová –
víceprezidentka řídícího orgánu Bureau
Komise vzdělávání OKNO Olomouc
- Zdeněk Kotulák, MBA – člen
Komise pro sociální a neziskovou
sféru – poradní orgán Rady města
Jihlava
- Ing. Marie Hronová - členka
Občanské sdružení ORE institut
- Zdeněk Kotulák, MBA – člen
Pracovní skupina pro kvalitu ve veřejném sektoru při Radě ČR pro jakost
- Ing. Jana Voldánová – členka
Regionální etické forum Liberecko a Jablonecko
- Ing. Jitka Lochmanová – členka
TTnet ČR – Poradenství pro vzdělávání učitelů
- PhDr. Václava Hořavová – členka expertní komise
Zlatý Erb - soutěž měst o nejlepší www stránky
- Ing. Jana Voldánová - členka poroty regionálního kola v Praze a celostátního
kola

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání volených zastupitelů ve Francii, MV ČR, Praha, leden
- Václava Hořavová, Jitka Bauerová
Daň z příjmu, Dům techniky Kladno, leden
- Jaroslava Vernerová
Ustavující konference TTNET, NÚOV, Praha, leden
- Marie Bednářová, Václava Hořavová

Role vzdělávání v implementaci politiky udržitelného územního rozvoje na
místní a regionální úrovni v Evropě, ENTO, Strasbourg, březen
- Jana Voldánová
Školení pro lektory ve Strategickém managementu, Čelákovice, duben
- Jana Voldánová
Výroční konference Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, Luhačovice, duben
- Jana Voldánová
Výroční konference Sítě škol a institucí veřejné správy států Střední a
Východní Evropy (NISPAcee), Moskva, květen
- Jana Voldánová, Jiří Křečan
V. Sněm etického fóra, Etické fórum, Praha, květen
- Václava Hořavová, Jitka Lochmanová
Strana 28

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

Romové v sociálních změnách, Sdružení Dženo a PSP ČR, Praha, květen
- Ivana Zdráhalová
Všeobecně vzdělávací systém pro úředníky ÚSC, MV ČR, Praha, srpen
- Václava Hořavová, Ivana Zdráhalová
VII. Konference Problematika přípravy úředníků veřejné správy, MV ČR a UP
Olomouc, Olomouc, srpen
- Ivana Zdráhalová, Jana Voldánová
Zajištění kvality ve vzdělávání, DGI Kongresu místní správy Rady Evropy,
Strasbourg, září
- Jana Voldánová
Výroční konference Evropské sítě vzdělávacích institucí místní a regionální
správy (ENTO), Jerevan, říjen
- Jana Voldánová
Konference Strategie rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě v České
republice a v Evropě, Magistrát hlavního města Prahy, Praha, prosinec
- Václava Hořavová, Ivana Zdráhalová
Jak úspěšně čerpat zdroje EU, MV ČR a NSZM, Praha, prosinec
- Jitka Bauerová, Ivana Zdráhalová
Nemocenské pojištění, Dům techniky Kladno, prosinec
- Jaroslava Vernerová
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Finanční rozvaha
Aktiva

IČO
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Aktiva
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Pasiva
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Výkaz zisků a ztrát
Náklady
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Výnosy
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Příloha k účetní závěrce
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Výrok auditora
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186 00 Praha 8, Vítkova 10 / 241
Tel.: +420 222 316 877
Fax: +420 222 316 956
E-mail: vcvscr@vcvscr.cz
http://www.vcvscr.cz/
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