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Sdělení k žádosti o rozšíření formy vzdělávání akreditovaných prezenčních
vzdělávacích programů distanční formou
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo
dne 19. listopadu 2020 žádost vzdělávací instituce Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR, o.p.s., se sídlem: Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ:
26187639 (dále jen „žadatel“) ohledně možnosti konat níže uvedený akreditovaný
prezenční vzdělávací program:
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“
s přiděleným číslem akreditace AK I./PV-311/2004,
v distanční formě v podobě videokonference s tím, že za tímto účelem žadatel
zároveň předkládá naplnění požadovaných podmínek ze strany Ministerstva vnitra.
K tomu je možno stručně sdělit následující.
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, po posouzení žádosti
a doložených podmínek ke konání výše uvedeného akreditovaného prezenčního
vzdělávacího programu v distanční formě sděluje, že žadatel splnil stanovené
podmínky, a může tak po dobu platnosti akreditace předmětných vzdělávacích
programů v prezenční formě, bez podmínky reakreditace, nabízet a konat výše
uvedené akreditované prezenční vzdělávací programy v distanční formě v podobě
videokonference. V případě konání dotčených vzdělávacích programů on-line formou
je pak nutné s dostatečným předstihem (alespoň 3 pracovních dnů) zaslat
Ministerstvu vnitra přihlašovací údaje pro on-line přístup v reálném čase konání
vzdělávacího programu za účelem výkonu kontroly dle § 35 odst. 1 písm. m) zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), a to i včetně
zaslání výukových materiálů.
Výukové materiály i přihlašovací údaje prosím zašlete na mailovou adresu
odbordk@mvcr.cz.
Po uplynutí doby platnosti akreditace prezenčních vzdělávacích programů může
žadatel podle § 29 zákona o úřednících požádat o obnovení akreditace těchto
programů pouze v prezenční formě. V případě dalšího zájmu žadatele o poskytování
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týchž vzdělávacích programů v distanční formě jako videokonference, musí podat
novou žádost o akreditaci každého vzdělávacího programu ve formě
videokonference a v případě udělení akreditace bude vzdělávacímu programu
přiděleno nové číslo akreditace. Název nově akreditovaného vzdělávacího programu
bude nutné upravit dodatkem tak, aby byl odlišitelný od stejného programu
akreditovaného pro prezenční formu (např. webinář, videokonference).

Mgr. Jan Roneš
vedoucí oddělení

Rozdělovník:
1. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Praha 8 - DS: mbpb2bk
2. Stejnopis zůstává součástí spisu uloženého u Ministerstva vnitra.
Vyřizuje: Mgr. Iva Kocourková, MPA
tel. č.:
974 816 478
e-mail: odbordk@mvcr.cz
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