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1. Úvodní slovo předsedy správní rady 

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

Svými semináři, krátkodobými i dlouhodobými 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 rychle vyvíjí, zavádí se dynamické sofistikované postupy. 
Z parlamentu ČR a z centrálních orgánů státní moci přicházejí nové zákony 
a vyhlášky, nová nařízení, nové požadavky na veřejnou správu, takže i pro 
zkušené pracovníky ve veřejné správě je velmi obtížné se správně 
orientovat, natož pro úřednické nováčky. Vzdělávání, ať už průběžné nebo 
občasné, zaměřené na uvedení novinek do úřednické praxe, se stává 
trvalou součástí pracovní kariéry úředníka. Pro Společnost to znamená se 

neustále připravovat na nové semináře, získávat nové akreditace 

Společnost se rovněž podílí, a to považuji za velmi důležité, na vzdělávání volených představitelů 
samosprávy. Pro starosty, radní, členy zastupitelstev není snadné proniknout do řízení ve veřejné správě. 
Střetává se zde odbornost s demokratickým způsobem rozhodování. Proto by představitelé měst a obcí, 
ale i krajů, měli na jedné straně rozumět odborníkům specialistům a na straně druhé dobře komunikovat 
jak s kolegy v zastupitelstvu, tak s občany. Proto je velmi důležité naučit se správně řídit z hlediska zákona 
o obcích jednání rady, zastupitelstva a příslušný úřad a také informovat a zapojovat občany do 
rozhodování věcí, které se jich dotýkají. Zároveň by měli se vzdělávat i v odborných disciplínách tak, aby 
uměli připravit nebo posoudit konkrétní návrhy na řešení v různých oborech (např. v oblasti kultury, 
školství, v investicích apod.). Přitom není snadné a jednoduché přesvědčit starosty, členy zastupitelstev  o 
prospěšnosti ať už všeobecných nebo úžeji odborně zaměřených školení. 

O rozsahu činnosti společnosti v roce 2017 nejlépe svědčí informace a údaje v této Výroční zprávě.  

I v roce 2017 bylo významnou složkou činnosti společnosti zpracování projektů jako zakázek pro různé 
stupně veřejné správy, zejména pro kraje a jejich úřady a pro střední a velká města. V tomto směru je 
Společnost úspěšná a dokáže získávat zakázky ve veřejných soutěžích. Ukazuje se, že Společnost, 
respektive její konkrétní pracovníci v oddělení projektů pracují na úrovni, která zajišťuje vysokou kvalitu 
zpracování projektů. 

Na výsledku celé společnosti mají podíl jak pracovníci jejího centra v Praze včetně projektového oddělení 
a pobočky pro střední Čechy, tak v pobočkách v Brně, Plzni a Olomouci. I v roce 2017 platilo, že rozhodující 
osobou pro činnost celé Společnosti je její ředitelka Ing. Jana Voldánová.    

Na závěr chci poděkovat pracovníkům Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR za jejich práci v roce 
2017. 

 

Ing. Ivan Černý 

Předseda správní rady 
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2. Slovo ředitelky společnosti 

Rok 2017 znamenal již 26. rok existence Vzdělávacího centra pro veřejnou 
správu ČR, o.p.s., (včetně jejího právního předchůdce Nadace Fond pomoci 
místní správě ČR).  

Objem vzdělávání meziročně vzrostl. Zatímco vzdělávání v otevřených 
kurzech stagnovalo, významně naroslo vzdělávání v uzavřených kurzech – 
v rámci projektu, vysoutěžených zakázek a akcí na zakázku, které co do 
počtu kurzů přesáhlo 1/3 všech kurzů a účastníků v nich bylo téměř 40 %. 
I přes nárůst vzdělávání byl hospodářský výsledek společnosti záporný. 
Účastníci opět preferovali akreditované kurzy, které tvořily přes 89 % 
vzdělávání a kterým věnujeme velkou pozornost: v roce 2017 se nám 

podařilo získat 37 nových akreditací u MV ČR, 17 u MPSV a 9 existujících vzdělávacích programů bylo 
reakreditováno u MV ČR. Nově byla společnost akreditována u MŠMT, včetně získané akreditace 1 
vzdělávacího programu. Ke konci r. 2017 tak společnost měla celkem 203 akreditované vzdělávací 
programy.  

Nejvyšší počet akcí, školících dnů i účastníků dosáhlo oddělení projektů (OP), z regionálních pracovišť 
poboček pak pobočka Brno. Nejlepších hospodářských výsledků dosáhly pobočky Brno a Plzeň. OP  již 13. 
rokem zajišťovalo Benchmarkingovou iniciativu 2005, do které bylo v roce 2016 zapojeno 74 obcí 
s rozšířenou působností. Pokračovala realizace projektu ESF „Akreditované vzdělávání a odborné 
platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci“. Zatímco v prvním 
pololetí roku jsme kromě otevřených kurzů realizovali jen pár menších akcí na zakázku konkrétního úřadu, 
ve druhé polovině roku se nám podařilo vysoutěžit několik větších víceletých vzdělávacích zakázek.  

Dále pokračoval rozvoj interního informačního systému, který zjednodušil a zpřehlednil vstupy a výstupy 
vzdělávání a umožňuje sdílení informací, což napomáhá týmové spolupráci ve společnosti. Tu podpořil i 
již tradiční výjezdní teambuildingový workshop v srpnu. K posílení motivace zaměstnanců rovněž přispěla 
aktualizace benefitů – byla zvýšena cena stravenky vč. příspěvku zaměstnavatele a také počet dnů 
indispozičního volna byl zvýšen na 3. 

V personální oblasti nedošlo k žádným zásadním 
změnám. Do společnosti se vrátila po mateřské 
dovolené Mgr. Štegmannová. Dva noví pracovníci 
přijatí na podzim 2016, Mgr. Naidrová a Ing. Dezort, 
se již plně zapracovali a posílili tým zaměstnanců. 
Fungování organizace však bylo poznamenáno 
dlouhodobou pracovní neschopností ředitelky (vč. 
konce r. 2016 celkem 6,5 měsíce). Pobočka Plzeň se 
v lednu 2017 přestěhovala do nových prostor, kde 
kromě kanceláře má k dispozici i učebnu. 

Podrobnosti o našich aktivitách a výsledcích naleznete na následujících stránkách Výroční zprávy. Dalším 
zdrojem průběžných informací je webová stránka společnosti www.vcvscr.cz 

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

 

Ing. Jana Voldánová 

ředitelka 

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

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, zapsána Městským 
soudem v Praze, oddíl O, vložka 175 dne 11. července 2000. Je právním nástupcem Nadace Fond pomoci 
místní správě ČR, která byla založena v r. 1991 a vzdělávací služby začala poskytovat v r. 1992.  

Společnost je akreditována u Ministerstva vnitra ČR, má vzdělávací programy akreditované u 
Ministerstva práce a sociálních věcí  a v r. 2017 nově získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

Poslání 

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

Vize 

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

Lektoři 

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

Předmět činnosti 

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

 odborné semináře, vzdělávací akce a konference 

 projekty, odborné analýzy 

 zprostředkování zahraničních zkušeností 

Zaměření činnosti 

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

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

Zaměstnanci 

Pracovníci ústředí společnosti 

 Ing. Jana Voldánová ředitelka       

 Ing. Aneta Pondělíčková asistentka ředitelky a oddělení projektů  

 Ing. Viktor Marek koordinátor projektů   

 Mgr. Michaela Kotěšovská koodinátorka projektů 

 Ing. Július Rajcsányi ekonom a účetní  

 Mgr. Alena Naidrová koordinátorka akreditací na 0,5 úvazku   
 na 0,5 úvazku koordinátorka vzdělávání na pobočce Střední 
 Čechy  

Pracovníci regionálních poboček 

 Veronika Grusová Střední Čechy  

 Ing. Martin Dezort                        Plzeň  

 Ing. Kateřina Mozgová Brno  

 Mgr. Kateřina Štegmannová Brno (od 2. 1.2017 na 0,75 úvazku, od 1. 11. na celý úvazek)  

 Mgr. Jan Návrat Olomouc  

 

K 31. 12. 2017 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 11 pracovníků; průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců za r. 2017 byl 10,79. Jejich průměrný věk byl 41,3 let. 

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 



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

Strana 8                                                            Výroční zpráva 2017 

Čeští partneři 

 Svaz měst a obcí ČR 

 Asociace krajů ČR 

 Sdružení tajemníků měst a obcí ČR 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Ministerstvo financí ČR  

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Zahraniční partneři 

 Asociácia vzdelávania samosprávy, Slovenská republika 

 Civitas Georgica, Gruzie 

 Svaz holandských měst a obcí (VNG) 

Správní rada 

Předseda 

 Ing. Ivan Černý  

 

Členové 

 JUDr. Simeona Zikmundová 

 PhDr. Hana Borovičková    

 JUDr. Kateřina Černá: do 31. 3. 2017    

 Mgr. Zdeněk Brož   

 Ing. Jaroslav Folprecht 

 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.  

 Ing. Theodor Sojka: od 12. 6. 2017 do 24. 11. 2017 

 Ing. Bohumila Budková: od 24. 11. 2017 

Dozorčí rada 

Členové 

 PhDr. Marcela Štiková 

 Ing. Jozef Ďurčanský 

 Ing. Antonín Špaček 
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4. Vzdělávací aktivity 

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo celkem 448 vzdělávacích aktivit. V nich se proškolilo celkem 6 372 
účastníků – zejména zaměstnanců obcí a sociálních služeb.  

Přehled vzdělávacích akcí a účastníků za jednotlivá pracoviště:  

Pobočka: Počet všech akcí: 
Počet odškolených 

dnů: 
Počet účastníků: 

Brno 105 107 1 489 

Olomouc 71 71 1 012 

Plzeň 90 91 1 172 

Praha – Střední Čechy 71 72 1 002 

Oddělení projektů* 111 146 1 706 

Celkem: 448 487 6 381 

*včetně workshopů v rámci vysoutěžených zakázek 

Z tohoto počtu bylo 296 otevřených kurzů s celkem 3 868 účastníky. 

 

 

 

V celkem 156 uzavřených kurzech – kurzech v rámci projektu, vysoutěžených zakázek a vzdělávacích akcí 
na zakázku - se proškolilo celkem 2 513 účastníků.  

Do vzdělávacích aktivit se v průběhu roku 2017 zapojilo celkem 90 lektorů. 
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Akreditované vzdělávací programy  

V roce 2017 mělo VCVS ČR celkem 203 akreditovaných vzdělávacích programů, což je o 16 kurzů 
více než v r. 2016, a to: 

 89 vzdělávacích programů akreditovaných u MV ČR  

 113 vzdělávacích programů akreditovaných u MPSV  

 1 vzdělávací program akreditovaný u MŠMT 

Z tohoto počtu bylo u MV ČR nově připraveno a akreditováno 37 programů a u 9 kurzů byla 
obnovena akreditace.   

U MPSV bylo v průběhu roku 2016 akreditováno 17 nových vzdělávacích programů. 

Nově jsme získali akreditaci instituce u MŠMT a zároveň akreditovali 1 vzdělávací program.  

Následuje přehled nových akreditací a reakreditací kurzů v roce 2017: 

Název vzdělávacích programů nově akreditovaných u MV ČR - v roce 2017 Rozsah Hodin 

Správní řád - aktuality a praxe 1 6 

Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách 1 6 

Přezkoumání hospodaření jako významný nástroj ÚSC 2 16 

Správní trestání na úseku stavebního řádu 1 6 

Veřejné zakázky malého rozsahu 1 6 

Etiketa pro úředníky a vedoucí úředníky 1 6 

Syndrom vyhoření 1 6 

Smlouvy a ceny ve výstavbě 1 6 

Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě 1 6 

Spisová služba  1 6 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1 6 

Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy 1 6 

Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků 1 6 

Ochrana osobních údajů a právo na informace 1 6 

Efektivní komunikace 1 8 

Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi 1 8 

Střet zájmů 1 6 

Exekuce a insolvence v daňovém řízení 1 6 

Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví 1 6 

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním 1 6 

Školení pro správce hřbitovů 1 6 

Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018 1 6 

Nová právní úprava správního trestání od 1. 7. 2017 1 6 

Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny 1 6 

Úvod do zákona o obchodních korporacích pro prac. obecních a městských úřadů 1 6 

Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského 
úřadu jako správního orgánu. 1 6 

Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s 
nemovitým majetkem obce a při činnosti stavebního úřadu. 1 6 

Správní trestání na úseku stavebního řádu 1 8 

Zákon o kontrole (kontrolní řád) 1 6 
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Dluhové poradenství 2 16 

Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb.    1 6 

Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb.           1 8 

Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona 1 8 

Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech 1 6 

Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a nezisk. organizace 1 6 

Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy (8) 1 8 

SPOD v právu a praxi: působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, 
zneužívaných a týraných  1 8 

CELKEM 37  
 

Název vzdělávacích programů reakreditovaných u MV ČR - v roce 2017 Rozsah Hodin 

Novinářská praxe 1 6 

Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů 1 6 

Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb 1 6 

Kronika 21. století 1 6 

Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky 1 6 

Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy  1 6 

Posuzování vlivů na životní prostředí EIA 1 6 

Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě 1 6 

Stavební řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy 1 6 

CELKEM 9  
 

Název vzdělávacích programů nově akreditovaných u MPSV ČR - v roce 2017 Rozsah Hodin 

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky 1 6 

Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí 1 8 

Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a 
jinými nelátkovými závislostmi 1 8 

ADHD - výchovné působení 1 8 

Sociální šetření 1 6 

Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace 1 8 

Komunikace a umění naslouchat 1 8 

Specifika sociální komunikace v gerontologii 1 6 

Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů 1 6 

Řešení konfliktních situací 1 6 

Případové konference a role facilitátora v praxi 1 6 

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria 1 6 

Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení 1 6 

Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro soc. pracovníky, opatrovníky 1 6 

Pěstounská péče 1 6 

Sociální práce s manipulativním rodičem 1 6 

Dluhové poradenství 2 16 

CELKEM 17  
 

Název vzdělávacích programů nově akreditovaných u MV ČR - v roce 2017 Rozsah Hodin 

Výchovné působení (specifické poruchy chování) 1 den 8 
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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. 2016 bylo členy BI celkem 74 měst; nově se zapojily Městská část Praha 7 a Opava. 

 

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

Dále se uskutečnilo: 

 pracovní jednání skupiny finančníků (PS F)  

 2 vzdělávací semináře Úvod do benchmarkingu 

 7 jednání minitýmů k vybraným agendám (finance, přestupky, územní plánování, SPOD a 
sociální problematika, životní prostředí, informatika a telefony, dopravně-správní agendy), 
s cílem prověřit a případně aktualizovat metodiku - definice dat a ukazatelů konkrétních 
agend. 

 6 dvoudenních setkání odborníků (specialistů městské policie, personalistů, k problematice 
marketingu, k problematice SPOD a sociální práce, finančníků, k problematice přestupků)za 
účelem představení benchmarkingových analýz, yýměny informací, zkušeností a dobrých 
prací a zprostředkování vzdělávání formou diskuzního semináře dle požadavků účastníků. 
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V r. 2016 členové BI sbírali data a porovnávali se v celkem 54 agendách. Každé členské město BI 
sebralo přes 1 000 dat, z nichž benchmarkingová databázová aplikace počítala 825 poměrových 
ukazatelů. 

Dalšími specifickými aktivitami BI 2005 v r. 2017 bylo:  

 16 celkových analýz výsledků benchmarkingového porovnávání (mj. Profil úřadu, Profil 
města, Analýza finančních agend, Analýza provozních agend, Analýza občansko-správních 
agend, Analýzy dopravních agend, Analýza přestupků, Analýza SPOD a sociální práce, Analýza 
školství, Analýza městské policie, atd.). Poprvé byla nově připravena Analýza finančního 
zdraví obce – rating měst. 

 nový web BI - http://www.bi2005.cz 

 upgrade databázové aplikace 

 

Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností 
a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci, registrační číslo 
projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001044  

Doba realizace projektu: srpen 2016 – červenec 2018 

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje a efektivního výkonu sociální práce ve správním 
obvodu obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti (ORP) a obcí s pověřeným úřadem (OPÚ). 
Prioritou projektu je vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců veřejné správy, zejména sociálních 
pracovníků odborů sociálních věcí městských úřadů a magistrátů, kteří se věnují přímé sociální práci 
s jednotlivci či s rodinami s dětmi. 

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje a efektivního výkonu sociální práce ve správním 
obvodu obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti (ORP) a obcí s pověřeným úřadem (OPÚ). 
Prioritou projektu je vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců veřejné správy, zejména sociálních 
pracovníků odborů sociálních věcí městských úřadů a magistrátů, kteří se věnují přímé sociální práci 
s jednotlivci či s rodinami s dětmi. 

 

http://www.bi2005.cz/
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V roce 2017 v rámci projektu proběhlo celkem 70 jednodenních a dvoudenních akreditovaných 
vzdělávacích programů (celkem 78 školicích dní) a úspěšným absolventům bylo vydáno 1107 
osvědčení. Kromě toho byl realizován také dlouhodobý vzdělávací program „Využití prvků rodinné 
terapie v sociální práci s rodinou“ v rozsahu 160 vyučovacích hodin (celkem 20 dní), který úspěšně 
absolvovalo 17 účastnic.  

Dále bylo uskutečněno 6 dvoudenních odborných workshopů (celkem 12 dní), kterých se zúčastnilo 
celkem 86 osob. 

Do projektu bylo v r. 2017 zapojeno 31 měst z 10 krajů. 

Vzdělávání se konala ve 22 městech 10 krajů (Brno, Břeclav, Děčín, Frýdek - Místek, Frýdlant nad 
Ostravicí, Hradec Králové, Chomutov, Jihlava, Kladno, Lanškroun, Luhačovice, Litoměřice, Litomyšl, 
Olomouc, Praha, Pardubice, Přerov, Slatinice, Sokolov, Zlín, Žamberk, Židlochovice) a do jejich 
realizace se zapojila 33 lektorů. 

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

Doba realizace zakázky: listopad 2017 – únor 2020.  

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

V prosinci 2017 bylo realizováno první vzdělávání zapojených aktérů v tematické oblasti „Legislativní 
rámce multidisciplinární spolupráce“ - 1 školicí den, kterého se zúčastnilo 21 osob. 

Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna:  
1. část – Právo a legislativa 

Doba realizace: 2. 10. 2017 – 30. 11. 2018 

Předmětem plnění této části zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města 
Kladna, pracovníků vybraných městských a obecních úřadů ve správním úřadu obce s rozšířenou 
působností Kladno a volených zastupitelů těchto ÚSC v rámci okruhu vzdělávání - Právo a legislativa, 
a to v celkem 32 tématech, což představuje 78 školících dní. 

V roce 2017 bylo realizováno celkem 11 kurzů, ve kterých bylo proškoleno 107 účastníků; z toho bylo 
9 kurzů akreditovaných u MV ČR. 

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov 
pod Radhoštěm 

Doba realizace: 18. 10. 2017 – 30. 11. 2018 

Předmětem plnění této části zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm v 15 oblastech, což představuje celkem 50 školících dní. 

Realizace byla zahájena v listopadu, kdy se uskutečnil první akreditovaný kurz za účasti 5 pracovníků 
úřadu. 
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Ostatní vysoutěžené zakázky a akce na zakázku 

 Úřad práce ČR: vzdělávání pro sociální pracovníky ÚP ČR; 11 školících dní 

 Město Havlíčkův Brod: vzdělávání pracovníků OSPOD; 6 školících dní 

 MAS Rýmařov: vzdělávání pro starosty, místostarosty a úředníky zejména malých obcí; 5 
školících dnů 

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

 Statutární město Plzeň: vzdělávání pro pracovníky magistrátu napříč odbory, 3 školící dny 

 Statutární město Kladno: vzdělávání pro pracovníky SPOD; 2 školící dny; a vzdělávání pro 
pracovníky stavebního úřadu magistrátu; 1 školící den 

 Statutární město Karviná: vzdělávání pro pracovníky magistrátu napříč odbory; 2 školící dny 

 Statutární město Přerov: vzdělávání pro pracovníky magistrátu napříč odbory, 2 školící dny 

 Město Bystřice pod Hostýnem: vzdělávání pro pracovníky úřadu napříč odbory; 2 školící dny 

 Město Jičín: vzdělávání pro sociální pracovníky SPOD; 2 školící dny 

 Město Krnov vzdělávání pro pracovníky úřadu napříč odbory; 2 školící dny 

 Město Žamberk: vzdělávání pro sociální pracovníky SPOD; 2 školící dny 

 MPSV ČR: vzdělávání pro odbor ochrany práv dětí; 2 školící dny 

Jednodenní vzdělávací kurzy / semináře pro: Statutární město České Budějovice, Statutární město 
Prostějov, Statutární město Opava, Město Sokolov, Město Kolín, Město Znojmo, Město Chodov, 
Město Příbram, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Městskou část Brno – sever, MAS Horňácko, Obec 
Bystřice nad Olší, Charitu Frýdek – Místek, Sociální služby pro seniory Libina.  

Pro Pardubický kraj: Zajištění správy, technické a uživatelské podpory benchmarkingové databáze 
sociálních služeb. 

6. Aktivity zaměstnanců 

 Ing. Voldánová byla v r. 2017 opět členkou poroty celostátního kola soutěže o nejlepší internetové 
stránky měst, obcí a regionů “Zlatý erb".  

7. Účast na konferencích  

 Ing. Marek a Mgr. Naidrová se zúčastnili konference Internet ve státní správě a samosprávě ve 
dnech 3. a 4. 4. 2017 v Hradci Králové 

 Ing. Voldánová se zúčastnila Výroční konference Sdružení tajemníků městských a obecních 
úřadů ve dnech 21. – 23. 5. 2017 ve Valči a Podzimního semináře STMOÚ 5. – 7. 11. 2017 
v Litomyšli.   

 Ing. Voldánová, Mgr. Naidrová a Mgr. Mozgová se zúčastnily konference Moderní veřejná 
správa ve dnech 1. – 2. 6. 2017 v Brně.  
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8. Finanční zpráva 

Finanční rozvaha 

Aktiva 

 

 



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

Výroční zpráva 2016                                                                                                                                  Strana 17                                                                                                                              

Aktiva - pokračování 
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Pasiva 
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Výkaz zisků a ztrát 

Náklady 
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Výnosy 
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Výrok auditora 
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Výrok auditora - pokračování 
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Výrok auditora - pokračování 
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