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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

ZÁKON O OBCÍCH včetně připravovaných změn 

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 a taktéž výklad připravovaných změn v tomto 

zákoně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

15. 4. 2021 

8.00 – 13.00 

 

CENA: 

1 990 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda. 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 
1. Postavení měst a obcí ve veřejné správě - Vymezení pojmu 

územně samosprávný celek, vztah ÚSC k ústředním a územním 

správním úřadům, obec jako veřejnoprávní korporace, vztah obcí  

a krajů, instituce ovlivňují a kontrolující výkon veřejné správy městy 

a obcemi, právní subjektivita obce. 

2. Zákon o obcích a výkon samostatné a přenesené působnosti 
3. Orgány obce  - rozbor členění orgánů obce podle jejich zřizování 

nebo ustavování, podle složení členů orgánů, podle působnosti, 

zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a jejich složení 

4. Zastupitelstvo obce (členové zastupitelstva obce) a jeho orgány 

- vymezení zastupitelstva obce podle zákona o obcích, vznik 

zastupitelstva a jeho působnost, vztah zastupitelstva obce k ostatním 

orgánům obce, formy konání zastupitelstva obce, 

uvolnění/neuvolnění členové zastupitelstva, jejich práva a povinnosti, 

výbory, komise 

5. Městský a obecní úřad -  složení úřadu, zaměstnanci a úředníci 

úřadu, vztah orgánů obce a úřadu, pracovněprávní postavení úředníků 

dle zákona o úřednících ÚSC, tajemník městského úřadu 

6. Právní předpisy související 

7. Diskuse 

LEKTOR: Mgr. Jiří Moskala, MPA 
je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

oboru andragogika a postgraduálního manažerského studia MPA 

absolvovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  

Ve veřejné správě působí od roku 1992. Současně působí jako tajemník 

Městského úřadu Studénka, lektor a pedagog v oblasti řízení lidských 

zdrojů, personalistiky, komunikace a práva, sociologie a etiky. 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Slezské vzdělávací centrum  
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát  

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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