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ZPĚT 

Daně, poplatky  

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Kompetence a povinnosti obcí v oblasti správy místních poplatků AK/PV-51/2018 6 výuk. hod. 

 

Doprava, pozemní komunikace 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích     AK/PV-27/2020 6 výuk. hod. 

Obec a pozemní komunikace   AK/PV-28/2020 6 výuk. hod. 

 

Evidence obyvatel, doklady 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi AK/PV-143/2015 6 výuk. hod. 

Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel AK/PV-146/2011 6 výuk. hod. 

Agenda evidence obyvatel - Czech Point a základní registry AK/PV-249/2013 6 výuk. hod. 

Agenda matrik v aktuální praxi AK/PV-713/2013 6 výuk. hod. 

Správní řízení na úseku matrik v praxi obcí a měst AK/PV-314/2011 6 výuk. hod. 

Zákon o cestovních dokladech v aktuálním znění AK/PV-167/2019 6 výuk. hod. 

Zákon o evidenci obyvatel AK/PV-145/2011 6 výuk. hod. 

Zákon o občanských průkazech v aktuálním znění AK/PV-168/2019 6 výuk. hod. 

 



ZPĚT 

Finance, hospodaření, účetnictví 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Co by měl vědět o dotacích poskytovatel nebo příjemce (dotace z pohledu kontroly) AK/PV-506/2016 6 výuk. hod. 

Nájem pro bydlení a podnikání AK/PV-161/2017 6 výuk. hod. 

Nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích AK/PV-508/2016 6 výuk. hod. 

Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí AK/PV-595/2017 6 výuk. hod. 

Obec jako vlastník nemovitostí v návaznosti na zákon o obcích, zákon o registru smluv,  
katastr nemovitostí a občanský zákoník 
 

AK/PV-162/2017 6 výuk. hod. 

Rozpočet a rozpočtový proces obce AK/PV-370/2017 6 výuk. hod. 

Smluvní právo a nejčastěji uzavírané typy smluv v podmínkách ÚSC AK/PV-53/2018 6 výuk. hod. 

Správná inventarizace majetku od A do Z AK/PV-597/2017 6 výuk. hod. 

Řízení rizik spojených s hospodařením AK/PV-428/2020 6 výuk. hod. 

Účetní závěrka ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací AK/PV-501/2010 6 výuk. hod. 

Účetnictví ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací - aktuální problémy AK/PV-502/2010 6 výuk. hod. 

Účetnictví ÚSC: DPH ve veřejném sektoru – aktuální stav AK/PV-421/2018 5 výuk. hod. 

Účetnictví ÚSC: Účtování o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové 
aspekty pohledávek aj. 
 

AK/PV-192/2012 6 výuk. hod. 

Vlastnictví, správa a účtování o dlouhodobém majetku AK/PV-376/2018 6 výuk. hod. 

Vymáhání a řešení pohledávek v praxi ÚSC AK/PV-666/2016 6 výuk. hod. 

 

 



ZPĚT 

Kontrola, interní audit 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě AK/PV-160/2017 6 výuk. hod. 

Kontrola hospodaření školských organizací zřizovatelem AK/PV-427/2020 6 výuk. hod. 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podrobně a prakticky AK/PV-505/2016 12 výuk. hod. 

 

Poskytování informací, ochrana dat 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů AK/PV-1141/2012 6 výuk. hod. 

Ochrana osobních údajů ve vztahu k zákonu o registru smluv a k zákonu  
o svobodném přístupu k informacím 
 

AK/PV-420/2018 6 výuk. hod. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím a jeho aplikace v praxi AK/PV-507/2016 6 výuk. hod. 

 

Přestupky 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku dle zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 

AK/PV-165/2017 7 výuk. hod. 

Aplikace správního řádu v přestupkovém řízení aneb přestupkovým řízením krok za krokem AK/PV-374/2018 6 výuk. hod. 

Přestupkové řízení na úseku životního prostředí AK/PV-596/2017 6 výuk. hod. 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu AK/PV-26/2019 6 výuk. hod. 

 



ZPĚT 

Sociální oblast  

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD AK/PV-404/2014, 
A2017/0717-SP/VP 

6 výuk. hod. 

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, 
zneužívaných a týraných v praxi a právu - úvod do problematiky 
 

AK/PV-707/2017, 
A2017/0718-SP/VP 

6 výuk. hod. 

Rodinné právo a jeho aplikace v praxi  AK/PV-441/2014 6 výuk. hod. 

Sociální práce a opatrovnictví AK/PV-713/2016, 
2016/0693-PC/SP/PP 

6 výuk. hod. 

Zákon o sociálních službách v aktuálním znění AK/PV-1300/2012, 
2016/478-PC/SP/VP 

8 výuk. hod. 

 

Školství 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám  
a školským zařízením 
 

AK/PV-226/2011 6 výuk. hod. 

Konkurzní řízení ve školství z pohledu zřizovatele AK/PV-31/2020 6 výuk. hod. 

  

 

 

 

 

 



ZPĚT 

Veřejná správa 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Aplikace zákona o obcích v praxi AK/PV-485/2010 7 výuk. hod. 

Legislativní novinky a nejčastější problémy v oblasti územní samosprávy      AK/PV-118/2020 6 výuk. hod. 

Právní minimum ve veřejné správě AK/PV-546/2015 6 výuk. hod. 

Přenos výkonu přenesené působnosti včetně veřejnoprávních smluv AK/PV-146/2020 6 výuk. hod. 

Správní řád v praxi územních samospráv AK/PV-1344/2012 7 výuk. hod. 

Správní řízení ve II. stupni – náprava vadných aktů správního orgánu AK/PV-148/2011 6 výuk. hod. 

Úřední deska a doručování písemností AK/PV-109/2015 6 výuk. hod. 

Vidimace a legalizace AK/PV-95//2011 6 výuk. hod. 

Vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, možnosti regulace, proces tvorby v přípravě 6 výuk. hod. 

   

Pohřebnictví v praxi územních samospráv AK/PV-437/2012 7 výuk. hod. 

Regulace hazardu v kompetenci územně samosprávných celků AK/PV-561/2016 6 výuk. hod. 

   

Spisová služba a spisový řád AK/PV-313/2011 6 výuk. hod. 

Správa elektronických / digitálních dokumentů AK/PV-54/2018 6 výuk. hod. 

Životní cyklus analogového a digitálního dokumentu v přípravě 6 výuk. hod. 

 

 

 



ZPĚT 

Životní prostředí 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Povinnosti původců odpadů se zaměřením na obce AK/PV-164/2017 7 výuk. hod. 

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu AK/PV-555/2014 6 výuk. hod. 

Správa a hospodaření v obecních lesích v praxi AK/PV-518/2014 6 výuk. hod. 

 

Vstupní vzdělávání 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků 
(kombinovaná forma -  prezenční a samostudium) 
 

AK/VV-1/2012 40 výuk. hod. 

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků  
(distanční forma – webinář a samostudium) 
 

AK/VV-3/2021 40 výuk. hod. 

 

Vzdělávání vedoucích úředníků 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část AK/VEPO-26/2016 36 výuk. hod. 

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část: Modul zaměřený na vnitřní správu a 
administrativu 
 

AK/VEPO-4/2018 12 výuk. hod. 

 

 

 

 



ZPĚT 

Ostatní 

Bezpečnost, prevence kriminality 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Bezpečná lokalita, bezpečná obec, bezpečné město neakreditováno 6 výuk. hod. 

Informační a kybernetická bezpečnost v podmínkách ÚSC AK/PV-705/2017 6 výuk. hod. 

Zajištění bezpečnosti při pořádání městských kulturních, sportovních a společenských akcí neakreditováno 6 výuk. hod. 

Základy ochrany měkkých cílů a jak se chovat v mimořádných bezpečnostních situacích neakreditováno 6 výuk. hod. 

 

Digitální gramotnost a e-Government  

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Nástroje e-governmentu a základní registry pro úředníky     AK/PV-145/2020 6 výuk. hod. 

Bezpečně na internetu neakreditováno 6 výuk. hod. 

Zajímavé nástroje Wordu a Excelu neakreditováno dle potřeb 

Office 365 - základní kancelářský balík - Word, Excel, One Note, Power-Point, Outlook 
(základní/pokročilé funkce, desktopová/cloudová varianta) 

neakreditováno dle potřeb  

Office 365 - řízení pracovního týmu - Outlook, Calendar, Planner, One Note, Teams, Share Point 
(základní/pokročilé funkce, desktopová/cloudová varianta) 

neakreditováno dle potřeb 

Office 365 - zpracování, vyhodnocení a prezentace dat  - Excel, Access, Power BI 
(základní/pokročilé funkce, desktopová/cloudová varianta) 

neakreditováno dle potřeb 

Google Apps – kancelářské aplikace (Gmail, Meet, Chat, Kalendář, Disk, Dokumenty, Tabulky, 
Prezentace, Formuláře (cloudové služby) 

neakreditováno dle potřeb 

Řízení kanceláře na dálku prostřednictvím mobilních digitálních technologií - využití smartphonů, 
tabletů a dalších mobilních zařízení 

neakreditováno dle potřeb 

 



ZPĚT 

Manažerské dovednosti 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Analýza a řízení rizik v podmínkách veřejné správy, metoda IPR neakreditováno 6 výuk. hod. 

Motivace úředníků úřadů územních samospráv neakreditováno 6 výuk. hod. 

Minimum o Age managementu pro vedoucí pracovníky a personalisty neakreditováno 6 výuk. hod. 

Příprava a interaktivní vedení porad neakreditováno 6 výuk. hod. 

Styly řízení, delegování pravomocí a odpovědností  neakreditováno 6 výuk. hod. 

Vedoucí pracovník a organizace jeho času - Time management neakreditováno 6 výuk. hod. 

Zdokonalení manažerských technik při řízení lidských zdrojů neakreditováno 6 výuk. hod. 

 

Personalistika, lidské zdroje 

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Pracovněprávní vztahy v úřadech územních samosprávných celků AK/PV-93/2011 6 výuk. hod. 

Výběrová řízení dle zákona o úřednících krok za krokem AK/PV-664/2017 6 výuk. hod. 

Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi AK/PV-665/2017 6 výuk. hod. 

 

 

 

 



ZPĚT 

Psychosociální dovednosti, osobní rozvoj  

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Čeština v administrativní praxi neakreditováno 6 výuk. hod. 

Dovednosti písemné komunikace aneb jak napsat správně dopis neakreditováno 6 výuk. hod. 

Efektivní asistentka, sekretářka, recepční neakreditováno 14 výuk. hod. 

Asertivní komunikace neakreditováno 6 výuk. hod. 

Jak se ubránit manipulativnímu jednání v komunikaci neakreditováno 6 výuk. hod. 

Zvládání náročných komunikačních situací neakreditováno 6 výuk. hod. 

Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání neakreditováno 6 výuk. hod. 

Profesní empatie úředníka při jednání s občany neakreditováno 6 výuk. hod. 

Neverbální komunikace - řeč těla neakreditováno 6 výuk. hod. 

Prezentační dovednosti      neakreditováno 18 výuk. hod. 

Konflikty na pracovišti a předcházení jejich vzniku neakreditováno 6 výuk. hod. 

Jak si získat autoritu na pracovišti neakreditováno 6 výuk. hod. 

Odolnost vůči stresové zátěži neakreditováno 6 výuk. hod. 

Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření neakreditováno 6 výuk. hod. 

Rovnováha osobního a pracovního života (Work-life balance) neakreditováno 6 výuk. hod. 

Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života neakreditováno 6 výuk. hod. 

Osobní rozvoj úředníka neakreditováno 12 výuk. hod. 



ZPĚT 

Trénování paměti – Brain jogging neakreditováno 6 výuk. hod. 

Zdravý životní styl pro úředníky I. a II. neakreditováno 7 výuk. hod. 

  

Regionální rozvoj, projektové řízení  

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Aktuální dotační tituly pro ÚSC a nejčastější chyby v čerpání dotací AK/PV-97/2016 6 výuk. hod. 

Možnosti financování projektů v aktuálním programovacím období AK/PV-474/2015 6 výuk. hod. 

Nejčastější chyby v čerpání dotací a jejich náprava AK/PV-475/2015 6 výuk. hod. 

Projektové řízení  AK/PV-1299/2012 7 výuk. hod. 

Příprava projektového záměru a žádosti o dotaci  AK/PV-1298/2012 7 výuk. hod. 

Příprava zadání projektu stavby určené pro obecní účely AK/PV-29/2020 6 výuk. hod. 

 

Veřejné zakázky  

Název/Lektorské zajištění Akreditace Délka 

Veřejné zakázky malého rozsahu AK/PV-566/2018 6 výuk. hod. 

Veřejné zakázky v praxi územních samospráv - pro začínající AK/PV-696/2013 7 výuk. hod. 

Veřejné zakázky v praxi územních samospráv - pro pokročilé AK/PV-549/2014 7 výuk. hod. 

Stavební veřejné zakázky      AK/PV-117/2020 6 výuk. hod. 

 



ZPĚT 

Podmínky realizace a ceník služeb  

 

Cena zakázkových kurzů je stanovována dohodou v závislosti na délce kurzu, počtu účastníků (v rozmezí 8 – 50 osob) 

a dalších nákladech souvisejících s realizací kurzu: 

 Kurzy v délce 4 - 5 výuk. hod. >> 10 000 – 16 500 Kč, 

 Kurzy v délce 6 - 7 výuk. hod. >> 12 500 – 18 000 Kč, 

 Kurzy v délce 8 výuk. hod. >> 14 000 – 19 500 Kč, 

 Kurzy vícedenní kalkulovány samostatně. 

V ceně kurzu není zahrnuto občerstvení pro účastníky a nájemné výukových prostor v případě, že je kurz na 

požadavek objednatele realizován v prostorách s komerčním pronájmem.  

Fakturace vzdělávacího kurzu a jeho úhrada ze strany objednatele probíhá zpětně po jeho realizaci, faktury jsou 

standardně vystavovány s 30ti denní dobou splatnosti. VISK není plátcem DPH. 

Podmínky realizace vzdělávání, zejména termín, čas, místo konání a obsah kurzu, jsou dle možnosti přizpůsobovány 

potřebám objednatele. 

V místě konání vzdělávacího kurzu je třeba zajistit PC, datový projektor, projekční plátno (pokud není možné 

promítat na bílou stěnu), případně i flipchart. Pokud objednatel nedisponuje tímto vybavením nebo jej nemůže 

bezplatně pro účely kurzu zajistit, zajistí toto vybavení VISK. VISK dále zajišťuje veškeré výukové materiály a pomůcky 

pro účastníky kurzu, a dále osvědčení, které je účastníkům předáno na závěr vzdělávací akce. Organizační garant 

kurzu je přítomen po celou dobu jeho konání. 

 

 



Kontakt 

 

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje 

Vzdělávací středisko Praha 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 00641111 

E-mail: prahavs@visk.cz 

Telefon: 

+420 733 642 647 

+420 601 370 150 

+420 257 280 795 

 

www.visk.cz  
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