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Lektorský tým (ilustrativní výčet): 

 Mgr. Jaroslav FRANK, psycholog, lektor, konzultant, kouč zabývající se problematikou řízení lidských 
zdrojů 

 PhDr. Irena HAJZLEROVÁ, ředitelka Státního okresního archivu Karviná, autorka odborných publikací 
a článků, lektorka 

 Ing. Karel JANOUŠEK, dlouholetý odborník na problematiku cestovních náhrad, lektor 

 JUDr. Michael KINCL se veřejné podpoře věnuje od roku 2000, dříve právník a zástupce ředitele 
odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nyní asistent předsedy senátu 
Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a monografií zaměřených na problematiku veřejné 
podpory. Soudní znalec se specializací na veřejnou podporu  

 Ing. Bc. Roman KRČIL, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 

 Mgr. Soňa KULÍŠKOVÁ, učitelka odborných předmětů a metodik vzdělávacích programů na Vyšší 
odborné škole živnostenské v Přerově, lektorka kurzů obchodní korespondence a kurzů z oblasti 
andragogiky a řízení lidských zdrojů 

 Ing. Radim MARTYNEK, lektor, v roce 2011 se podílel na aktualizaci normy ČSN 01 6910 Úprava 
písemností zpracovaných textovými procesory 

 Mgr. Jiří MOSKALA, MPA, tajemník Městského úřadu Studénka, dlouholetý lektor, vysokoškolský 
pedagog 

 Květoslava NOVOTNÁ, daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188, bilanční účetní  

 Mgr. Jan POTMĚŠIL, vrchní ministerský rada, referent společné státní správy a samosprávy 
Ministerstva vnitra ČR, zaměřující se na přestupkové právo  

 JUDr. Jaromír RICHTER, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě 
a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

 Ing. TOMÁŠ SKLENÁŘ, spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, 
řadu let působil jako ředitel Odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní je 
poradcem ministryně pro místní rozvoj 

 JUDr. Michal ŠILHÁNEK, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice 
zadávání veřejných zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním 
veřejných zakázek včetně zakázek spolufinancovaných evropskými prostředky 

 RNDr. Ing. Eva URBANOVÁ, dlouholetá metodička spisové služby a datových schránek na Krajském 
úřadě Středočeského kraje, lektorka 

 JUDr. Myron ZAJONC, vrchní ministerský rada, odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra 

 PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ, Aktuálně působí jako školský a poradenský psycholog. Je autorkou 
metodiky pro pedagogy: "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami". 

 Mgr. Ivana ŠILHÁNKOVÁ, Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, následně 
pracovala v advokacii, v Kanceláři veřejného ochránce práv a na Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Je zaměstnána ve společnosti Public Market Advisory s.r.o. jako právník se všeobecnou 
agendou a dále se zaměřuje na oblast poskytování informací a právo na ochranu osobních údajů 
(GDPR). 

 JUDr. Miluška JAROŠOVÁ, zkušená lektorka v oblasti stavebního práva, patří k předním odborníkům 
v dané problematice s bohatou praxí, nyní působí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. 

 Ing. Bc. Petr KAMENÍK, bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na Ministerstvu průmyslu  
a obchodu ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a zákonu  
o živnostenských úřadech. 

 Bc. Břetislav VAŠÍČEK – vystudoval Vysokou školu Báňskou v Ostravě v oboru Ekonomika a provoz 
dopravy. Působil například jako vedoucí oddělení silničního správního úřadu Magistrátu města 
Karviné. Od roku 2015 dosud je tajemníkem Obce Petrovice u Karviné. 

 Mgr. Jan MANDÁT - právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání 
veřejných zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných 
zakázek včetně zakázek spolufinancovaných evropskými prostředky. 
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Nabídka seminářů akreditovaných MV ČR: 

Podzim/zima 2018: 

1. Proces vyloučení uchazeče, vyřízení námitek, ÚOHS (11. 9. 2018) 
LEKTOR: JUDr. Michal Šilhánek; Cílem semináře je poskytnutí základní informace o problematice 
procesu vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, procesu vyřizování námitek a jednání před ÚOHS, dále 
předání informace o stávajících legislativních opatřeních; CENA: 1390,-/osoba 

2. GDPR v praxi (20. 9. 2018) 
LEKTOR: Mgr. Jan Mandát; Cílem semináře bude poskytnout účastníkům komplexní přehled  
o problematice ochrany osobních údajů z hlediska teoretického i praktického. Základním kamenem 
bude ujasnění, jaké jsou požadavky GDPR a jak tyto požadavky jednoduše aplikovat v praxi. Tento 
seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají nebo hodlají zpracovávat osobní údaje třetích osob – 
ať už v rámci firmy, veřejné správy nebo jako jednotlivci, kteří zacházejí  
s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů; CENA: 1650,-/osoba 

3. Současné správní řízení v podmínkách obcí (25. 9. 2018) 
LEKTOR: JUDr. Jaromír Richter; Seminář seznámí účastníky se specifikacemi a praktickou aplikací 
základního kodexu správního práva procesního, tj. správního řádu v podmínkách výkonu přenesené 
působnosti obcí. Výklad je zaměřen nejen na právní vymezení základních institutů správního řízení,  
ale také na jejich aplikaci v praxi. CENA: 1390,-/osoba 

4. Veřejná podpora v praxi veřejné správy (11. 10. 2018) 
LEKTOR: JUDr. Michael Kincl; Seminář poskytne účastníkům odpovědi na otázky: Jaká opatření 
představují veřejnou podporu? Jaká pravidla veřejnou podporu upravují a jak ji poskytovat? Jaké jsou 
nejčastější formy včetně opatření, která veřejnou podporu nezakládají? Jak se pravidla EU dívají  
na financování sportu, kultury, investorů, majetkových dispozic veřejných institucí? Při výkladu bude 
použita aktuální rozhodovací praxe institucí EU v dané oblasti, včetně praktických zkušeností lektora. 
CENA: 1490,-/osoba 

5. Živnostenský zákon v praxi (16. 10. 2018) 
LEKTOR: Ing. Bc. Petr Kameník; Seminář se bude zabývat problematikou zákona č. 455/1991 Sb.  
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Budou prodiskutovány aktuální otázky a případy,  
se kterými se účastníci mohou v praxi setkat. Cílem bude seznámení účastníků s aktuální právní úpravou 
a prohloubení jejich znalostí v oblasti živnostenského podnikání. CENA: 1490,-/osoba 

 

 

Živnostenský zákon v praxi (16. 10. 2018) 
Ing. Bc. Petr Kameník, bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a zákonu o živnostenských úřadech. 

Přípravný seminář ke zkoušce odborné způsobilosti přestupkového zákona  
(4. 12. 2018) 
Ing. Bc. Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 

GDPR-obecné nařízení o ochraně osobních údajů (20. 9. a 20. 11. 2018) 
Mgr. Jan Mandát - právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 

zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně 

zakázek spolufinancovaných evropskými prostředky. 

 

! Nově akreditováno: 
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6. Stavební zákon – oblast stavebního práva, problematická místa (18. 10. 2018) 
LEKTORKA: JUDr. Miluška Jarošová; Cílem semináře je podání podrobného výkladu důležitých 
ustanovení novely stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - s důrazem 
na ta ustanovení, v nichž je nejvíce nejasností a v jejichž aplikaci se nejvíce chybuje. Současně budou 
tato ustanovení vyložena i ve vztahu k navazujícím právním předpisům. Výklad čerpá ze současné praxe 
a bude doplněn řadou příkladů a doporučení pro praktické postupy stavebních úřadů včetně 
seznámením s posledními novelami prováděcích předpisů a jejich dopadem do praxe.  
CENA: 1500,-/osoba 

7. Hodnocení zaměstnanců na úřadě (13. 11. 2018) 
LEKTOR: Mgr. Jiří Moskala, MPA; Cílem vzdělávacího programu je představit hodnotící rozhovor coby 
účinný nástroj v oblasti řízení lidských zdrojů, upozornit na jeho význam a přínos pro zlepšení vnitřního 
chodu organizací, a to vše s ohledem na jeho praktické využití v rámci činnosti úřadů územně 
samosprávných celků. CENA: 1390,-/osoba 

8. GDPR v praxi (20. 11. 2018) 
LEKTOR: Mgr. Jan Mandát; Cílem semináře bude poskytnout účastníkům komplexní přehled  
o problematice ochrany osobních údajů z hlediska teoretického i praktického. Základním kamenem 
bude ujasnění, jaké jsou požadavky GDPR a jak tyto požadavky jednoduše aplikovat v praxi. Tento 
seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají nebo hodlají zpracovávat osobní údaje třetích osob – 
ať už v rámci firmy, veřejné správy nebo jako jednotlivci, kteří zacházejí  
s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů; CENA: 1650,-/osoba 

9. Archivnictví a spisová služba u veřejnoprávních původců (27. 11. 2018) 
LEKTORKA: PhDr. Irena Hajzlerová; Seminář je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří mají  
na starosti jakoukoli agendu a hlavně pro ty, kteří zabezpečují chod podatelen a spisoven. CENA: 
1390,-/osoba 

10. Současný zákon o obcích (29. 11. 2018) 
LEKTOR: Mgr. Jiří Moskala, MPA; Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně 
samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí  
a vědomostí v praxi. Seminář je zaměřen na objasnění fungování obcí. Základem je výklad zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací. CENA: 1390,-/osoba 

11. Přípravný seminář ke zkoušce odborné způsobilosti přestupkového zákona  
(4. 12. 2018) 
LEKTOR: Ing. Bc. Roman Krčil; Cílem semináře je seznámit účastníky či prohloubit jejich dosavadní 
znalosti o legislativních předpisech, jejichž znalost je podmínkou složení zkoušky úředních osob 
oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. CENA: 1490,-/osoba 

12. Praktické uplatňování stavebního zákona - zejména na úseku územního 
plánování (11. 12. 2018) 
LEKTOR: Ing. Tomáš Sklenář; Seznámení účastníků s tím, jak na úseku územního plánování postupovat 
v praxi po významné novele. Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích 
dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, 
investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem 
dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče. Seminář bude 
zaměřen na nejaktuálnější informace a na aplikaci nových právních předpisů z oblasti územního 
plánování potřebné pro územně plánovací praxi. CENA: 1990,-/osoba 

13. Právní a psychologické minimum úředníka (18. 12. 2018) 
LEKTOR: Mgr. Jiří Moskala, MPA; Cílem semináře je představit v ucelené podobě penzum znalostí 
nezbytných pro každého úředníka ÚSC. Prostřednictvím představení (zopakování) základních právních 
předpisů, možných organizačních členění úřadů ÚSC, personálního minima, komunikačních dovedností, 
a dovedností spojených s organizováním vlastní pracovní činnosti, přispět k efektivnějšímu chodu úřadů 
ÚSC. CENA: 1290,-/osoba 

http://www.vzdelavaci.cz/
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Uvedené částky jsou osvobozeny od DPH v rámci průběžného vzdělávání úředníků.  
U ostatních účastníků je nutno přičíst 21 % DPH. 

Podrobnější informace k seminářům včetně přihlášek, naleznete na našich 
webových stránkách www.vzdelavaci.cz v sekci KALENDÁŘ ŠKOLENÍ. 

 

 

Ostatní akreditované semináře MV ČR: 

Cestovní náhrady ve veřejné správě 
Ing. Karel Janoušek, dlouholetý lektor a odborník na problematiku cestovních náhrad 

Datové schránky v praxi  
RNDr. Ing. Eva Urbanová, lektorka a dlouholetá metodička spisové služby a datových schránek na Krajském úřadě 
Středočeského kraje. 

Kontrolní řád v aplikační praxi 
Mgr. Karolína Plasgurová Holá, vrchní ministerský rada, odbor veřejné správy Ministerstva vnitra, mající zákon 
o kontrole od roku 2013 na starosti 

Manažerské a personální minimum pro vedoucí zaměstnance úřadů a organizace územně 
samosprávných celků 
Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník Městského úřadu Studénka, dlouholetý lektor a vysokoškolský pedagog 

Nejčastější pochybení zadavatelů z pohledu dotačních kontrol   
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 

Nesprávné postupy v řízení podle správního řádu, jejich důsledky a náprava  
Ing. Bc. Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 

Nový občanský zákoník a jeho aplikace v činnosti měst a obcí  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě 
a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Odpovědnost úředníků obcí za škodu při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních 
vztazích  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě 
a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

! PŘIPRAVUJEME K AKREDITACI: 

Zákon o pozemních komunikacích 

LEKTOR: Bc. Břetislav Vašíček – vystudoval Vysokou školu Báňskou v Ostravě v oboru Ekonomika a provoz 

dopravy. Působil například jako vedoucí oddělení silničního správního úřadu Magistrátu města Karviné. Od 

roku 2015 až dosud je tajemníkem Obce Petrovice u Karviné. 

Doručování ve veřejné správě 

LEKTOR: Ing. Bc. Roman Krčil - vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu 

Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 
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Pokladna, podkladní doklady v praxi 
Květoslava NOVOTNÁ, daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188, bilanční účetní - certifikát 
bankovního institutu. Je majitelkou účetní firmy. Lektorské činnosti na téma účetnictví se věnuje od roku 1993,  
od roku 1996 přednáší i problematiku daní. Má více než 30 let praxe v oboru účetnictví a 20 let praxe v oblasti 
daňového poradenství 

Pracovněprávní postavení zaměstnanců a úředníků měst a obcí  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě 
a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Registr smluv včetně praktických ukázek na PC 
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 

Registr smluv 
Mgr. Ivana Šilhánková, Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, následně pracovala v 
advokacii, v Kanceláři veřejného ochránce práv a na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je zaměstnána ve 
společnosti Public Market Advisory s.r.o. jako právník se všeobecnou agendou a dále se zaměřuje na oblast 
poskytování informací a právo na ochranu osobních údajů (GDPR). 

Shromažďovací právo v aplikační praxi 
JUDr. Kateřina Jamborová, vrchní ministerský rada, pracovnice odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra 
ČR, odbornice na extremismus v ČR, dlouholetá lektorka  

Smlouvy uzavírané ve veřejných zakázkách 
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 

Střet zájmů a nesprávný úřední postup v činnosti měst a obcí 
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě 
a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Úprava obchodních a úředních písemností podle normy ČSN 01 6910 
Mgr. Soňa Kulíšková, učitelka odborných předmětů a metodik vzdělávacích programů na Vyšší odborné škole 
živnostenské v Přerově, lektoruje kurzy obchodní korespondence a kurzy z oblasti andragogiky a řízení lidských 
zdrojů 

Ing. Radim Martynek, dlouholetý lektor, v roce 2011 se podílel na aktualizaci normy ČSN 01 6910 Úprava písemností 
zpracovaných textovými procesory 

Veřejná správa České republiky 
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě 
a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Veřejná zakázka po podpisu smlouvy 
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi 
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký 
zákon) 
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Ing. Bc. Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím 
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Ing. Bc. Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích 

Mgr. Jan Potměšil, vrchní ministerský rada, referent společné státní správy a samosprávy Ministerstva vnitra ČR, 
zaměřující se na přestupkové právo  

JUDr. Myron Zajonc, vrchní ministerský rada, odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra 

Zákon o zadávání veřejných zakázek obecně 
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 

Závazková (relativní) práva v novém občanském zákoníku a jejich aplikace v praxi 
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě 
a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Zjednodušené podlimitní řízení 
JUDr. Michal Šilhánek, právník a lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných 
zakázek a lektorské činnosti. Disponuje bohatými zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek včetně zakázek 
spolufinancovaných evropskými prostředky 

Nabídka seminářů akreditovaných MSPV ČR: 

 
Základní kurz první pomoci (22. 11. 2018) 
Bc. Jiří Vildomec, dlouholetý záchranář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, metodik 
vzdělávacích aktivit, lektor kurzů první pomoci 

Formy porozvodového uspořádání péče o děti (podzim/zima 2018 – bude doplněno) 
PhDr. Kateřina Fořtová, lektorka, psycholožka, psychoterapeutka. Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje 
se na diagnostiku školní zralosti, výukové a výchovné obtíže dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných, 
integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 

Je autorkou metodiky pro pedagogy: "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami". 

Sociální práce ve sporech rodičů o děti 
Mgr. Dana Vrabcová, mediátorka, lektorka, metodička, sociální pracovnice, krizová interventka 

Zjišťování názoru dítěte 
PhDr. Kateřina Fořtová, lektorka, psycholožka, psychoterapeutka. Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje 
se na diagnostiku školní zralosti, výukové a výchovné obtíže dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných, 
integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.  

Nabídka seminářů zaměřených na rozvoj tzv. měkkých a manažerských 
kompetencí: 

 Asertivita, Argumentační dovednosti 

 Delegování odpovědnosti a pravomocí 
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 Dovednosti pro personalisty a vedoucí pracovníky – výběr uchazečů, interaktivní vedení 

pohovorů, AC/DC, hodnocení zaměstnanců 

 Komunikační dovednosti 

 Konfliktní situace, jednání s konfliktním klientem 

 Managerské dovednosti 

 Managerské dovednosti pro začínající vedoucí pracovníky 

 Motivace 

 Prezentační dovednosti 

 Projektové řízení 

 Stress management, Time management 

 Vedení týmu, Vyjednávací techniky 

 A mnoho dalších… 

 

Výše uvedená témata lze rovněž kombinovat a zahrnout do jednoho jednodenního  
či vícedenního semináře uspořádaného na míru Vašim potřebám. 

 

PhDr. Vladimír Baslík, lektor, konzultant, kouč 

Mgr. Jaroslav Frank, psycholog, lektor, konzultant, kouč 

Ing. Dušan Jelínek, lektor, konzultant, kouč 

Ing. Alena Gebauerová, lektorka, trenérka, koučka 

Mgr. Ing. Petr Mateřánka, lektor konzultant, kouč 

 

Nabídka dalších neakreditovaných seminářů (výběr): 

Diskriminace a prostředky ochrany před diskriminaci  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské 
sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Korupce a prevence korupce ve veřejné správě  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské 
sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti měst a obcí  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské 
sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Služební zákon a jeho aplikace v praxi  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské 
sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Správní řízení a řízení o přestupcích  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské 
sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 

Technika mluveného projevu  
Mgr. Nikola Birklenová, lektoruje a vede kurzy rétoriky, moderuje společenské akce, divadelní a televizní herečka, 
rozhlasová moderátorka 

Zákon o obcích a jeho vztah ke správnímu řádu  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské 
sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 
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Zákoník práce v podmínkách obcí a krajů  
JUDr. Jaromír Richter, advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské 
sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR 
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