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Jednání rady a zastupitelstva obcí,  

měst a krajů v praxi 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky   

 

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

21. února 2023 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Jiří Moskala, MPA 

CENA 

1.990, - Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 

osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408, - Kč vč. DPH) 

  

CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je představit praktické aspekty jednání volených orgánů obcí, měst a krajů 

s akcentem na možnost pochybení, a naopak dobrou praxí.  Zmíněny budou také 

připravované legislativní změny v této oblasti. 

Kurz se zaměřuje na jednotlivé volené orgány (rada, zastupitelstvo) a jejich jednání 

v kontextu kompetencí jednotlivých volených orgánů. Současně se kurz i další podstatné 

aspekty jednotlivých volených orgánů (rada, zastupitelstvo), tak i jejich členů (radní, 

zastupitel). Předmětem kurzu tak bude např. běžně řešená problematika odměňování 

zastupitelů. 

Závěr bude věnován konzultacím, aktuálním problémům spojeným s jednáním volených 

orgánů v kontextu s pandemii COVID – 19. 
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OBSAH KURZU 

 

1. Základní vymezení terminologie ve vazbě na zákon o obcích a zákon o krajích 

 • Zastupitel 

 • Radní 

 • Kategorie zaměstnanců a osob vykonávajících práci pro obec a orgány obce (Obecní 

 úřad, Organizační složka, Městská policie, Příspěvková organizace, Zastupitelé 

 uvolnění, Zastupitelé neuvolnění) 

 

2. Zastupitel 

 • Kdy se stává zastupitel zastupitelem. 

 • Slib člena zastupitelstva. 

 • Práva a povinnosti zastupitele 

 • Uvolněný a neuvolněný člen zastupitelstva. 

 • Odměňování zastupitelů 

 

3. Zastupitelstvo 

 • Kompetence zastupitelstva 

 • Zasedání zastupitelstva 

 • Svolání jednání 

 • Termíny jednání 

 • Místo konání 

 • Jednací řád zastupitelstva 

 • Výbory a komise 

 

 

 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, lze 

posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail: 

moskala@kolumbuspm.cz.  
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4. Rada 

 • Kompetence rady 

 • Vztah rady obce a starosty / primátora / hejtmana 

 

5. Diskuse, konzultace a závěr 

 

 

 

LEKTOR KURZU 

   

Mgr. Jiří Moskala, MPA 

Jiří Moskala působí ve veřejné správě od roku 1992, dlouhodobě pak jako 

tajemník městského úřadu. 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. 


