Podrobná anotace kurzu
Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka,
včetně připravovaných změn
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Triniti Office Center na Trnité 491/3,

Lektor Mgr. Jiří Moskala, MPA

vedle Galerie Vaňkovky

Termín 9. dubna 2020, 9.00 - 15.00
Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s praktickou aplikací zákona o obcích v každodenní praxi
úředníků měst a obcí včetně aktuálně připravovaných změn tohoto zákona (vždy v aktuální
podobě a stavu).
Kurz je tak vhodný pro všechny úředníky měst a obcí, zejména pro úředníky zajišťující organizační
agendu, agendu volených zástupců, personalisty a v neposlední řadě i pro tajemníky obecních úřadů.
V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s problematickými aspekty jednotlivých institutů
zakotvených v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s tímto
je nutné ovládat nejen tento právní předpis, který se týká obce jakožto veřejné korporace, ale také
ostatní právní předpisy, které danou problematiku rozpracovávají – např. zákon o úřednících,
zákoník práce, včetně příslušných metodik MV ČR.
V rámci kurzu budou probrány kompetence jednotlivých orgánů obce, jejich vzájemná
provázanost a nejčastější chyby, kterých se orgány obce při výkonu své pravomoci dopouští.
V rámci kurzu bude také zahrnuta problematika jednacích řádů orgánů obce, jednání orgánů obce, a
to ve vazbě na připravovanou novelu zákona o obcích (zejména povinné zveřejňování zápisů ze
zasedání zastupitelstva obce a dále i přijatá usnesení rady obce na elektronické úřední desce), atd.
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3
pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail moskala@kolumbuspm.cz.
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Obsah kurzu
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Charakteristika pojmu veřejná správa, obec, územně samosprávný celek a další
Obec jako veřejnoprávní korporace
Samostatná a přenesená působnost
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
Orgány obce a jejich kompetence
Zastupitelstvo obce
Rada obce
Starosta, primátor
Obecní úřad
Výbory a komise
Jednací řády orgánů obce
Související právní předpisy
Dotazy
Závěr

Lektor kurzu
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. V letech 2010 až 2017 externě působil na Vysoké škole
sociálně správní v Havířově. V současné době externě vyučuje v Britském
institutu v Novém Jičíně, kde přednáší v manažerském postgraduálním
studiu MBA a MPA. V lektorské činnosti se zaměřuje na právo v praxi veřejné
správy, personální práci a manažerské dovednosti. Přednáškové činnosti se
věnuje od roku 2010.
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