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 Zavedením Akcelerátoru pro úřad získáte:

Kompletní know-how pro vedení úřadu.

Přehled o aktuální legislativně potřebné k mana�erskému zvládnutí chodu celého úřadu.

Online poradenství od odborníků a tvůrců programu.

U�ivatelsky přívětivé prostředí k vyu�ití všech potřebných funkcí programu.

Poradenský servis ka�dému, kdo akcelerátor u�ívá.

U�ívání slu�eb programu nepřetr�itě 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Jistotu aktualizace v reakci nejen na novou legislativu.

Neustálý růst a vývoj.



JUDr. Jan Šťastný, MPA, tajemník, finalista soutě�e Mana�er roku 2020

„Akcelerátor managementu veřejné správy je pro tajemníky a vedoucí úředníky platforma, která velmi usnadňuje práci, 
orientaci a í urychluje agendy, které musíte řešit. Nástroje, které platforma zahrnuje, pomáhají zvládat neustálé novinky 
ve veřejné správě. Aplikace, kalkulátory, metodiky a šablony ušetří velké mno�ství času a nervů. Součástí je poradenství 
a mo�nost zasílat dotazy nebo si nechat vytvořit audit před ohlášenou kontrolou vašeho úřadu. Tajemníkům pomáhá 
Akcelerátor být o krok napřed, zajišťuje jim prevenci před chybami a porušováním zákona.” 

Doporučení on-line nástroje Akcelerátor managementu veřejné správy do soutě�e Chytrá města (Město Humpolec)

REFERENCE:

NAPSALI O NÁS:



připravovaný zákon „O ochraně oznamovatelů“
které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“)

PRÁVNÍ RÁMEC:
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob,

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

OSOBNOST ROKU 2022 - E-GOVERMENT GORDIC - 3. MÍSTO

KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

www.spmo.cz/fosy

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

PROBLEMATIKA:
Dne 17. prosince 2021 uplynula lhůta pro přijetí českého zákona „O ochraně oznamovatelů“, tzv. 

whistleblowingu. I přesto by se však obce a jim podřízené organizace i firmy měly připravit na to, že v 
současné době bude princip whistleblowingu nekompromisně uplatňován podle pravidel směrnice.

Všechny povinné subjekty již musí po tomto datu mít zajištěny příslušné osoby zodpovědné za chod nově 
zavedeného vnitřního oznamovacího systému. Povinné organizace (mezi které spadá veřejná správa) si 
především musí být vědomy toho, že oznamující osoby se vůči nim budou dovolávat ochrany plynoucí přímo 
ze směrnice a po 17. prosinci 2021 a budou také uplatňovat náhradu újmy. Připravovaný zákon ještě rozšíří 
okruh povinných osob, tak se na to připravte.

ŘEŠENÍ:
Povinnost řešit tuto problematiku a zavést vnitřní oznamovací systém je v současnosti aktuální také pro 

většinu organizací veřejné správy. Máme pro vás připravenu a prověřenou implementaci oznamovacího systému, 
kdy připravíme potřebné podklady pro informování všech zainteresovaných stran (směrnice, informace na webu, 
proškolení - seznámení zaměstnanců s problematikou) a jsme připraveni převzít tuto agendu v pozici příslušné 
osoby (máme vytvořen i vlastní softwarový nástroj). To vše ale platí v případě, že v dohledné době chcete vše 
vyřešit jednoduše, elegantně, kompletně a s přijatelnými náklady.

GARANT:

 FÉROVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - FOSY
WHISTLEBLOWING
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E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591

Kancelář: (+420) 371 585 438
Web: www.catania.cz
DS: metu6xs

C 135558
vedená u Městského soudu
v Praze

REFERENCE:
 Jedná se o novou službu, ale za tak krátkou dobu jsme již implementovali systém FOSY pro více jak 70 klientů. 

Zároveň aplikace FOSY byla vyhodnocena jako druhá nejlepší v soutěži Osobnost E-govermentu Gordic 2022. 

FOSY V TV:
ČT1 Události v regionech 29.12.2021 - Systém ochrany Whistleblowerů

OCENĚNÍ:

NAPSALI O NÁS
The BEST 2021, str. 67 - 68 - Generátor 106 - aplikace pro vyřizování žádostí o informace



PRÁVNÍ RÁMEC:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) - GDPR
Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů

Petr Fojtík tajemník z Čerčan

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:

https://spmo.cz/p-linka-informace-o-sluzbe/

 Ji� více jak tři roky je do státní správy implementováno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, na které následně 

reagovala česká legislativa zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Zavedení „GDPR“ tak dopadlo 

na všechny obce a také zřizované příspěvkové organizace (ve většině případů).

ŘEŠENÍ:

PROBLEMATIKA:

 Pokud není váš pověřenec schopen garantovat kvalitu svých slu�eb nebo s ním nejste spokojeni, přinášíme vám 

řešení, které umí na výše uvedenou problematiku pru�ně reagovat. Máme pro vás připraven komplexní systém pro ochranu 

osobních údajů, kdy provedeme nejen analýzu stávajícího stavu, ale zaktualizujeme i tabulku účelů, povinně zveřejňované 

informace či mapu rizik. Samozřejmostí je, �e zavedeme i nově po�adované směrnice. Pravidelně 1x ročně školíme 

zaměstnance a vydáváme o tomto školení certifikát. Jsme připraveni převzít tuto správu jako příslušná osoba - pověřenec.

REFERENCE:

Všechny osoby zodpovědné za chod těchto orgánů, institucí a firem tak musely povinně zavést všechna opatření tak, 
aby postupy při zpracování osobních údajů byly v souladu novou právní úpravou. Povinnost jmenovat pověřence 
pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mají 
kromě orgánů veřejné moci také orgány zřízené zákonem, které plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. 
Pověřenec ve veřejné správě uplatňuje především svou poradenskou roli pro správné zavedení všech principů GDPR. Měl 
by také pru�ně reagovat na podněty od oznamovatelů, konzultovat případné pochybení s ÚOOÚ a navrhovat pro 
zúčastněné subjekty správné řešení.

KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

 „Dovolte mi, abych krátce zhodnotil spolupráci s naším „pověřencem“. V době, kdy jsme museli zajistit funkci 

pověřence v rámci zajištění GDPR jsem na základě doporučení oslovil společnost CATANIA GROUP s.r.o. S ohledem na nejen 

dobré finanční podmínky, jsme jako obec, podepsali smlouvu a tím začala naše spolupráce s pověřencem Ing. Janem 

Gubášem. Ochotně, rychle a odborně nám pomohl vytvořit základní nutné povinnosti pro GDPR. Od té doby jsem se ji� 

vícekrát mohl spolehnout na pomoc pana in�enýra při řešení „všetečností“, které bych sám nezdolal. Mohl bych napsat, �e 

jsem s jeho spoluprací spokojen, ale já bych raději familiárně řekl, �e jsme rádi, �e ho máme. A pokud bych směl někomu 

poradit při výběru pověřence, tak „pana Gubáše z Catanie“, mohu jen odpovědně doporučit.” 

GARANT:
Ing. Jan Gubáš, MPA

 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích

V roce 2012 jsme byli osloveni firmou s nabídkou poskytování slu�eb v oblasti tvorby vnitřního organizačního 

předpisu (směrnice) pro stanovení postupů v procesu vymáhání pohledávek. Proto�e v té době nebyli na Úřadu řádně 

nastaveny a popsány jednotlivé procesy, zaměstnanci mnohdy nevěděli, v jakých lhůtách, jak a komu předávat informace a 

jednotlivé případy v oblasti pohledávek, neváhali jsme.

Na doporučení byl proces nastaven do konečné podoby a firma jej zpracovala ve formě vnitřního organizačního 

předpisu, který byl poté vydán tajemníkem Úřadu jako Směrnice pro vymáhání pohledávek.

§ 8 zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád
§ 161 a § 162 zákona č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád

Bc. Vlastimil Veselý, MPA, LL.M.

PRÁVNÍ RÁMEC:

REFERENCE:

Brzy po vydání směrnice se ukázalo, �e to byl krok správným směrem, uplatňování pohledávek se zrychlilo, díky 

spolupráci s vybraným exekutorským úřadem došlo i ke zvýšení úspěšnosti vymo�ených případů.

§ 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)

Firma při osobních návštěvách na Úřadu postupně zmapovala v jakých oblastech vznikají pohledávky Městské 

části, kteří zaměstnanci se s nimi zabývají, jaká byla v dané době legislativa, podle které se jednotlivé typy pohledávek 

uplatňovali. Na základě této analýzy pak doporučila upravit proces tak, aby byl efektivnější. Veškeré konzultace a činnosti s 

jednotlivými odbory Úřadu byly předem domluveny tak, aby co nejméně zasahovaly do chodu odboru.

PROBLEMATIKA:
Obec je podle zákona o obcích povinna trvale sledovat, zda dlu�níci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby 

nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Zároveň jednotlivé odbory mají dbát vzájemného souladu 

všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s tými� právy nebo povinnostmi dotčené osoby a vzájemně 

spolupracují v zájmu dobré správy. Pohledávky však podle našich zkušeností trápí většinu obcí. Hlavní problém přitom 

zpravidla spočívá v nastavení procesu evidence, správy, řízení a odpisu pohledávek.

ŘEŠENÍ:
Pokud se vás tato problematika dotýká, nabízíme vám vytvoření Směrnice pro pohledávky, který mů�e být 

dokumentem vydaným tajemníkem úřadu nebo radou obce. Dokument je jakousi „kuchařkou“ pro všechny zaměstnance, 

kteří se zabývají pohledávkami v jakémkoliv stádiu. Směrnice pro správu pohledávek musí odpovědět na otázky: kdo, co, 

kdy, jak a proč.

Ka�dý úřad a obec je jiná. Proto je nutné provést analýzu stávajícího stavu na místě, prodiskutovat tuto situaci se všemi 
zainteresovanými stranami a připravit směrnici „na míru“ danému úřadu či obci. Směrnice je v rámci AKCELERÁTORU pak 
automaticky ročně aktualizována podle platné legislativy nebo změny v procesu u objednatele.

GARANT:

„Poskytování poradenské a konzultační činnosti – tvorba a aktualizace Směrnice pro vymáhání pohledávek. Firma 

CATANIA GROUP s.r.o. se dostala do povědomí zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18 kolem roku 2010, v rámci 

vzdělávání úředníků v oblasti problematiky daňového řádu a daňových pohledávek.

 SMĚRNICE SPRÁVY POHLEDÁVEK

CATANIA GROUP s.r.o. 
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Proto�e Úřad nemá v řadách svých zaměstnanců �ádného právníka, veškerý právní servis zajišťuje externí advokátní 

kancelář, bylo jen dalším, logickým krokem uzavření smlouvy na poradenskou a konzultační činnost, spojenou s průbě�ným 

upozorňováním a zasíláním změn v oblasti uvedené problematiky a také pravidelnou aktualizací příslušného vnitřního 

předpisu.

Znalosti firmy v oblasti pohledávek, zejména daňových, jsou na velmi vysoké úrovni, její lektoři jsou profesionálové 

na svém místě. V�dy rádi, ochotně a kvalifikovaně odpoví na dotazy, není problém se na ně kdykoli obrátit.”

 Bc. Lucie Kubíčková, MPA - vedoucí odboru kanceláře tajemníka

Směrnice je tak stále �ivým dokumentem, který slou�í příslušným zaměstnancům k usnadnění orientace v 

problematice a usnadnění práce s pohledávkami.

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

https://spmo.cz/smernice-pohledavek-informace-o-sluzbe/

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:

KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

CATANIA GROUP s.r.o. 
E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591

Kancelář: (+420) 371 585 438
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Zákon o svobodném přístupu k informacím zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro 
poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Podle tohoto zákona má 
povinnost poskytovat informace vztahující se na jeho působnost státní orgán, územní samosprávný celek a jejich orgány 
a veřejné instituce. Všech obcí a jejich organizací se tato problematika týká, proto�e téměř ka�dá obec má svého 
„kverulanta“, který mů�e znepříjemňovat práci úřední osoby nebo zaměstnance úřadu.

Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

JUDr. Jan Šťastný, MPA

GARANT:

PRÁVNÍ RÁMEC:

PROBLEMATIKA:

ŘEŠENÍ:
Nabízíme unikátní a na českém trhu jedinečnou aplikaci GENERÁTOR 106. Práce s touto aplikací je rychlá a snadná. 

Po vybrání příslušné operace (zda chcete poskytnout informaci, odkázat na zveřejněnou informaci, �ádost o upřesnění 
apod., ale i například výroční zprávu), doplníte dotaz a odpověď a aplikace vám vygeneruje dokument přesně podle 
zákona, a to během pár sekund. Celá operace trvá v řádu minut a je ulo�ena v systému, kde ji mů�ete opravovat nebo s ní 
jinak nakládat. Jednotliví zaměstnanci mají individuální přístup jen ke svým odpovědím, ale mů�e se zároveň vytvořit 
generální přístup, například pro schvalování vytvořených odpovědí vedoucím pracovníkem.

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:

https://spmo.cz/info-generator-106/

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

REFERENCE:
„Akcelerátor managementu veřejné správy vyu�íváme od ledna 2021 a jsme s ním velice spokojeni. Ji� v minulosti 

jsme vyu�ívali infolinky od SPMO společnosti CATANIA GROUP s.r.o. a školení jejich lektorů. Součástí Akcelerátoru 
managementu veřejné správy je aplikace GENERÁTOR 106, který také vyu�íváme pro vyřizování �ádostí o informace, a 
dokonce jsme její pou�ívání zakomponovali přímo do směrnice pro poskytování informací. Díky němu jsou dokumenty 
podle zákona č. 106/1999 Sb., které jinak úředníci připravovali i několik dní, hotové v řádu minut.”
Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ Humpolec.

NAPSALI O NÁS:
Moderní obec 8/2021, str 50-51 – „Jak zrychlit a automatizovat chod úřadu při vyřizování žádostí podle 

informačního zákona“

OCENĚNÍ:

KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

 GENERÁTOR 106

CATANIA GROUP s.r.o. 
E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591
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DS: metu6xs
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The BEST 2021, str. 67 - 68 - Generátor 106 - aplikace pro vyřizování žádostí o informace

Manažeři se lvíčkem, str. 46-51 - "Snažím se jít příkladem a neházet úkoly na ostatní."

OSOBNOST ROKU 2022 - E-GOVERMENT GORDIC - 3. MÍSTO



Tabulka kompetencí rady a zastupitelstva

Metodika pro správce osobních údajů - P-linka

Lhůty podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.

Univerzální výpočet data konce lhůt

Výpočty lhůt, poplatků za komunální odpad pro rok 2022

Lhůty platebního výměru za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Metodika pro ekonomické odbory - E-linka

Procesy podle zák. 106/1999 Sb.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Lhůty a termíny podle zákona o obcích

Lhůty platebního výměru pro místní poplatky – obecně

… a přibývají další

ŘEŠENÍ:

§ 8 zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád
Zákon č. 12/2020 Sb., Zákon o právu na digitální slu�by a o změně některých zákonů

PROBLEMATIKA:

Nabízíme vám platformu, která zahrnuje jak odborný základ pro práci na úřadě, tak aplikace zrychlující práci, 
kalkulátory na výpočty lhůt, nástroje vyhodnocující jaké kompetence má rada a jaké zastupitelstvo nebo starosta, kdy je 
nutné splnit některé úkony, poradenství pro tajemníky, vedoucí odborů, pracovníků jednotlivých odborů, pověřence nebo 
ekonomické odbory a mnohem více.

GENERÁTOR 106:

PRÁVNÍ RÁMEC:

Metodika pro tajemníky, zastupitele, vedoucí odborů apod. - T-linka

 APLIKACE AKCELERÁTORU MANAGEMENTU VEŘEJNÉ SPRÁVY

CATANIA GROUP s.r.o. 
E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591

Kancelář: (+420) 371 585 438
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https://spmo.cz/akcelerator/

KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

Mgr. Pavel Nedvěd, MBA

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:
Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

JUDr. Jan Šťastný, MPA

https://spmo.cz/vypocty-beta/

Ing. Jan Gubáš, MPA

S ohledem výše uvedené i na nízké náklady na pořízení této online platformy jsme s Akcelerátorem managementu 

veřejné správy velmi spokojeni a věříme, �e takový nástroj pomáhá skutečnému rozvoji oblasti Smart City a E-governmentu.” 

Mgr. Jiří Fiala, Tajemník MěÚ Humpolec

Ing. Jan Mareš, MPA

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M

REFERENCE:

GARANT:

Ing. Ladislav Toman MPA

NAPSALI O NÁS:
Innovation 10/2021 – Téma Mana�er roku, „Úřady obcí je mo�né zrychlit chytrým řešením“

“Akcelerátor managementu veřejné správy vyu�íváme od ledna 2021 a jsme s ním velice spokojeni.  Ji� v minulosti 
jsme vyu�ívali infolinky od Slu�by pro města a obce CATANIA GROUP s r.o. la školení jejich lektorů. Online nástroj Akcelerátor 
managementu veřejné správy ovšem není jen poradenství, ale jde mnohem dál v komplexnosti pomoci úřadům. Velmi 
výrazně ulehčuje chod městského úřadu, pomáhá nám jako poradna, zdroj dokumentů a vzorů, ale i díky sadě unikátních 
online nástrojů pro řešení chod úřadu, jako jsou výpočty lhůt, online platforma pro vyřizování všech úkonů poskytování 
informací podle informačního zákona.

Domnívám se, �e v této podobě jde o unikátní nástroje, které ani nikdo jiný nenabízí, nebo o něčem podobném nevíme. 

Jde tak o opravdu průkopnický projekt, jak lze zautomatizovat chod veřejné správy a jak pro činnosti úředníků je mo�né 

pou�ívat online nástroje.

O Smart City a E-governmentu se často mluví, nicméně většina projektů vy�aduje statisícové náklady, tedy zdroje, které 

města naší velikosti nemají, a jejich u�itek je někdy spíše sporný. Akcelerátor managementu veřejné správy vzešel naopak 

z praxe, díky dlouhodobé spolupráci CATANIA GROUP s.r.o. s městskými úřady, vedoucími úředníky a tajemníky. Díky tomu 

dobře vědí, které činnosti je nutné podpořit funkčními nástroji.

CATANIA GROUP s.r.o. 
E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591

Kancelář: (+420) 371 585 438
Web: www.catania.cz
DS: metu6xs

C 135558
vedená u Městského soudu
v Praze



KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:
Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

https://spmo.cz/vzdelavani/profesni-vzdelavani/

Je pro mne velkým přínosem účastnit se seminářů, které jsou velmi aktivně pojaty ze strany jednotlivých přednášejících. 

Důle�itá je i výměna zkušeností mezi účastníky programu.

ŘEŠENÍ:

“ Vzhledem k tomu, �e pracuji ve veřejné správě více jak 20 let, tak jsem hledal další mo�nosti vzdělávání a zvyšování  

kvalifikace. Zvolil jsem specializovaný program MPA při Akademii krizového řízení a managementu s.r.o. v Uherském 

Hradišti, která na MPA a LL.M. vzdělávacích programech spolupracuje s CATANIA GROUP s.r.o.

PROBLEMATIKA:

GARANT:
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M

Lektory zúčastněné hodnotím pozitivně. Oceňuji zaměření výuky na praxi. Nabyté znalosti v oblasti ekonomiky, 

legislativy a daní jsem v praxi začal vyu�ívat okam�itě. Studium naplnilo moje očekávání. Bonusem bylo setkávání 

se s kolegy z jiných krajů a jiných typů organizací, které pro mě bylo velkou  inspirací. Studium mi mj. přineslo mo�nost 

nahlédnout do dalších oborů veřejné správy a získat a rozšířit si náhled a přehled o ní.

Pro následné studium LL.M. studijního programu, jsem se rozhodl proto, �e jsem si chtěl sám pro sebe rozšířit znalosti 

právních oborů, kdy mi přeci jen od státnic v oblasti správního práva a správního soudnictví na VŠE Praha uplynulo rovně� 

více jak 20 let.

Nabízíme na trhu unikátní a cenově dostupnější model studia MPA nebo LL.M. Účastníkům studia je v�dy 

prezentováno téma z dané oblasti s přihlédnutím na aktuální stavy v legislativě, judikatuře, metodice i společenském a 

profesním �ivotě. Celkový garantovaný počet přednášek za program je stanoven na šestnáct (akreditovaných kurzů) a dvě 

neakreditovaná školení. Posluchač zde nemusí nutně splnit všechny předměty zapsané v seznamu. 

Všechny akreditované kurzy jsou na základě § 20 odstavce 1 zákona č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů uznávány (certifikovány) jako průbě�né vzdělávání, které zahrnuje 

prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním 

samosprávném celku. Úředník tak splní zákonnou povinnost, prohloubí si znalosti a zároveň s tím mů�e získat některý 

z titulů.

Od studia dostávám mnohem víc, ne� jsem očekával, a to nejen v oblasti práva, ale i v dalších tématech osobnostního 

rozvoje, které mě v rámci profesních znalostí a dovedností posouvají neustále vpřed. Pozitivně hodnotím rovně� organizaci 

výuky a formu kombinace prezenčního vzdělávání a webinářů, které se i pro pracovně vytí�ené posluchače uskutečňují 

v dobrých časech, kterým nemám problém se přizpůsobit.”

 Ing. Jan Mareš, MPA, vedoucí odboru ekonomiky, Statutární město Chomutov (Magistrát města Chomutova), člen Finanční 

komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, analytik a metodik finančních agend a lídr pracovní skupiny Finance 

Benchmarkingové iniciativy BI2005, VCVSČR o.p.s.

Co znamená titul MPA a LL.M. pro vás a vaše zaměstnance? Zvyšování profesní kvalifikace v systému řízení a práva a 

jeho vyu�ití v praxi. Právě zaměření na praxi je stě�ejní výhodou studia MPA i LL.M. Absolventi s titulem MPA a LL.M. mají 

kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul MPA a LL.M. není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem 

akademickým, ale profesním. Studium MPA a LL.M. představuje profesně vzdělávací program určený především vedoucím 

pracovníkům, ale i ostatním pracovníkům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání 

všeobecného profesního nadhledu.

REFERENCE:

§ 20 odstavce 1 zákona č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávn. celků a o změně některých zákonů

PRÁVNÍ RÁMEC:

 PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - AKADEMIE MPA A LL.M

CATANIA GROUP s.r.o. 
E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591

Kancelář: (+420) 371 585 438
Web: www.catania.cz
DS: metu6xs

C 135558
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PRÁVNÍ RÁMEC:

PROBLEMATIKA:

§ 20 odstavce 1 zákona č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávn. celků a o změně některých zákonů

Na základě § 17 odstavce 5 zákona č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů je povinností obce připravit plán vzdělávání, který obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace 

úředníka v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let. Územní samosprávný celek je povinen 

vypracovat plán vzdělávání do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně jedenkrát za 3 roky plnění tohoto 

plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést jeho aktualizaci. Podle § 20 odstavce 1 tého� zákona pak průbě�né 

vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností 

v územním samosprávném celku.

ŘEŠENÍ:
Nabízíme vám celou škálu akreditovaných kurzů v nejvyšší kvalitě vedené špičkovými odborníky. Naše kurzy lze 

absolvovat jak prezenční formou, tak i online tzv. „webinářovou formou“. V�dy však v kontaktu s lektorem a s mo�ností 

pokládat mu dotazy na aktuální témata. Ke kurzům je mo�né si online stáhnout podklady a zároveň lektorovi zaslat předem 

dotazy na dané téma. 

“Semináře, školení a kurzy od společnosti CATANIA GROUP s.r.o. jsou organizovány ve vysoké kvalitě, k aktuální 

problematice a jsou vedeny zkušenými lektory. Příjemným překvapením je skutečnost, �e lektoři dbají na zá�ivné formě 

sdělení, zaměřené na praktické řešení situací, podpořené dobrými tipy a zodpovězení případných otázek ji� v průběhu 

semináře. Samozřejmostí přehledná skripta, které jsou předem k dispozici s mo�ností doplňovat si je svými poznámkami. 

Akreditované kurzy a školení od společnosti CATANIA GROUP s.r.o. mohu tedy jen doporučit.”

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:

REFERENCE:

Mgr. Michal Kuchta, Tajemník MÚ Hořice

KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

GARANT:
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M

https://spmo.cz/vzdelavani/#aktualniskoleni

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

 VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

CATANIA GROUP s.r.o. 
E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591

Kancelář: (+420) 371 585 438
Web: www.catania.cz
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REFERENCE:

Kontrola samostatné působnosti, která probíhá v souladu se zákonem o kontrole a v souladu se zákonem o obcích 

bývá nepříjemná a je jedno zda jde o kontrolu po podnětu či udání nebo namátkovou kontrolu. Kontrolní orgán při kontrole 

zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly ulo�eny 

na základě těchto předpisů. Je potřeba se na ni řádně připravit, aby nebylo v zápisu o kontrole zapsáno porušení zákona.

 Vá�ený pane Veselý, ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu na poradenské slu�by v oblasti zákonných povinností měst 

a obcí, které jsme si objednali u společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Dovolte mi tedy i touto cestou JUDr. Janu Šťastnému velmi poděkovat a ocenit ho za jeho profesionalitu a ochotu 

pomoci. V neposlední řadě mé díky patří i panu Vlkovi ze společnosti CATANIA, který nám ji� v minulosti doporučil Generátor 

106, jen� aktivně vyu�íváme (a kontrolní skupina z MV to ocenila) a zkontaktoval nás s JUDr. Šťastným.”

GARANCE NEJNI�ŠÍ CENY:

Včera nás navštívila kontrolní skupina z Ministerstva vnitra a její závěry nás velmi potěšily, jeliko� nemáme �ádná 

porušení zákona.

KDE TO V AKCELERÁTORU NAJDETE:

Pokud vám někdo nabídne za srovnatelné slu�by ni�ší cenu, ne� je ta naše, pak ji dorovnáme!

§ 5, § 14–18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Konzultantem, který nám slu�by poskytl, byl JUDr. Jan Šťastný. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, �e je 

odborníkem na svém místě. Byla s ním nejen výborná komunikace, ale velmi si vá�ím i jeho ochoty osobně navštívit náš 

úřad. Pečlivě a zodpovědně s námi probral povinnosti, které musíme plnit jak dle zákona o obcích, tak o svobodném přístupu 

k informacím, tak dle správního řádu. Z jeho bohatých praktických zkušeností nám doporučil úpravu, popř. změnu některých 

postupů a výstupů, pečlivě se věnoval předlo�eným dokumentům a poskytl nám maximální součinnost.

GARANT:
JUDr. Jan Šťastný, MPA

PROBLEMATIKA:

§ 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích)

Poradenské slu�by JUDr. Jana Šťastného a společnosti CATANIA GROUP s.r.o. doporučuji všem městům, a to nejen těm, 

které mají takové „štěstí“ jako my, �e se na ně v intervalu kontrol MV jednou za 60 let dostalo právě nyní.

Bc. Jiřina Štučková, tajemnice MěÚ Bakov nad Jizerou.

https://spmo.cz/poradenske-sluzby-zakonne-povinnosti

§ 26 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Nabízíme vám metodické poradenství v oblasti zákonných povinností měst a obcí spočívající v odborné pomoci 

kontroly a úpravy zákonných povinností prostřednictvím připravené metodiky. Metodická pomoc probíhá kontrolou 

webových stránek, tak na místě se všemi zainteresovanými stranami. Výstupem je dokument, který zhodnotí připravenost 

na případnou kontrolu samostatné působnosti. Tuto slu�bu nemusíte nutně pou�ít „a�, kdy� přijde kontrola“. Je k dispozici 

pro všechny, kteří chtějí mít vše v pořádku i průbě�ně.

PRÁVNÍ RÁMEC:

ŘEŠENÍ:

 PORADENSKÉ SLU�BY
V OBLASTI ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ MĚST A OBCÍ

CATANIA GROUP s.r.o. 
E-mail: info@catania.cz

IČ: 28253591
DIČ: CZ28253591

Kancelář: (+420) 371 585 438
Web: www.catania.cz
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