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VEŘEJNÁ SPRÁVA
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Historie veřejné správy
„Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna
1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny.“
Je absolventem Právnické fakulty UK a ryzí akademik: až na
roční působení jako soudce Ústavního soudu ČSFR prakticky
celou svoji profesní karieru strávil na vysokých školách.
V současnosti působí jako docent na Právnické fakultě ZČU
Plzeň a Vysoké škole finanční a správní v Praze. Zabývá se
správním právem se zaměřením na správní trestání a egovernment
ve
správním
právu.
Napsal sám a jako spoluautor řadu monografií, několik učebnic,
mimo jiné i o historii veřejné správy u nás a kolem 300 článků v
odborných časopisech našich i zahraničních.
Pracuje také pro stát jako místopředseda komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

JUDr. Josef František Staněk, MBA
Správní právo
Vzděláním právník a pedagog.
Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti
s legislativní činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní
správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry.
V minulosti měl možnost pracovat jako podnikový právník a
manažer rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě
podnikatelských subjektů soukromého sektoru. Zastával
řadové i top manažerské pozice. Má rozsáhlé zkušenosti
s lektorskou a následně i pedagogickou činností.
V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně
pedagogické činnosti a sebevzdělávání. Učil na několika
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středních a vyšších odborných školách. Byl také odpovědný za činnost a vedení
konzultačního střediska BIVŠ Jihlava.
V současné době učí na Střední veřejnoprávní škole v Jihlavě, je akademickým pracovníkem
Bankovního institut VŠ a tutorem oboru MBA na Central European Management Institut.
Při své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního, obchodního a pracovního
práva, učí také kriminalistiku, kriminologii a penologii. Je doktorandem oboru andragogika
Univerzity Jana Amose Komenského.

Ing. Stanislav Pimek
Informační systémy veřejné správy
Studoval na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni
(nyní Západočeská univerzita) obor Elektronické počítače.
Po studiích se v podniku PVT a.s. nejprve podílel na vývoji
databázového systému evidence obyvatel pro ohlašovny
občanů. Později vedl tým vývoje a údržby informačního
systému pro řízení provozu pekáren v Karlovarském kraji.
Zároveň působil jako poradce IT pro organizace státní
správy v okrese Cheb.
V roce 1994 uspěl v konkurzu na místo správce lokální sítě a
provozních aplikací na Fakultě ekonomické v Chebu
Západočeské univerzity v Plzni. Zde postupně působil také
jako lektor kurzů informatiky pro zaměstnance fakulty,
školní inspektory a pracovníky MěÚ a také jako lektor
certifikátového školení pedagogických pracovníků řízeného
MŠMT. Získal zkušenosti ve využívání technických prostředků pro vzdělávání dospělých,
zejména v oblasti e-learningových systémů, které využil například jako správce elearningového centra a lektor kurzů v projektu Koordinace v oblasti informačních a
komunikačních technologií a centrum e-learningu Evropského sociálního fondu (ESF) v letech
2006-2008.
V roce 2005 převzal na fakultě výuku předmětu Informační systémy veřejné správy a od roku
2012 se podílí na výuce předmětu Projektový management.
Od roku 2007 je členem a od roku 2011 předsedou Komise pro informační záležitosti,
poradního orgánu Rady města Cheb.
Na začátku roku 2013 získal u Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR certifikát
Profesionální lektor.
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Ing. Jana Krbová, Ph.D.
Management ve veřejné správě, Územní samospráva a finance, Veřejné zakázky, projekty a
rozvojové fondy EU
Jana Krbová se narodila v roce 1962; vystudovala Provozně
ekonomickou fakultu na ČZU v Praze; doktorát získala na VŠE
v Praze v oboru regionalistka a veřejná správa. Absolvovala
řadu certifikovaných kurzů.
Od roku 1997 pracuje na Fakultě managementu v Jindřichově
Hradci Vysoké školy ekonomické v Praze jako odborný
asistent. V letech 2008 – 2012 byla na této fakultě vedoucí
katedry Managementu veřejného sektoru.
Profesní zaměření J. Krbové je v oblasti veřejných financí,
managementu veřejné správy, projektového managementu a
regionálního managementu.
Je členkou významných odborných organizací (ČSE, RSAI, – slovenská sekce, Rady
celoživotního vzdělávání vysoké školy CEVRO Institut), externě přednáší v rámci kurzů
celoživotního vzdělávání dospělých a spolupracuje se subjekty veřejné správy na regionální a
místní úrovni v oblasti strategického řízení a projektového managementu.

Ing. Markéta Novotná
Risk Management
Vystudovala Fakultu řízení na VŠE Praha, během své bohaté
praxe působila např. jako ředitelka Vzdělávacího centra pro
veřejnou správu ČR, o.p.s., vedoucí sekce Strukturálních
fondů EU v Unii MSP ČR, projektová manažerka a
hodnotitelka projektových záměrů v SPGroup a.s. Od roku
2010 působí jako manažerka projektu CEBBIS (podpora
transferu technologií v regionu Střední Evropa – OP
Nadnárodní spolupráce Střední Evropa) při CSP ČVUT.
Absolvovala řadu stáží a konferencí, včetně kurzu Krizové
intervence v komunitním rozvoji (Haifa, Izrael), konference
Active Cizizenship (Brusel, Belgie) či semináře OECD Social
Economy (Trento, Itálie).
Publikační činnost: Grantis, Ekonom, HK, Lidové noviny
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JUDr. Zdeňka Beranová
Právo Evropské unie
Narodila se 25. 7. 1966 v Liberci. V roce 1984 absolvovala
gymnázium, Právnickou fakultu University Karlovy v Praze pak
v roce 1988. V roce 1989 vykonala státní rigorosní zkoušku.
Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Ve své
dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní – ex
offo, bytové a pracovní právo. Je zkušený správce konkursní
podstaty a likvidátor a rozhodce při Asociaci leasingových
společností, rozhodce společnosti HONESTA.
Každým rokem je nominována v soutěži Právník roku. Jejími
klienty byly a jsou obchodní společnosti, kterým zajišťuje
kompletní právní servis, včetně zastupování u obecných soudů
až po soud ústavní. Po dobu čtyř let publikovala články
zaměřené na právní problematiku v rubrice expert radí v celostátním deníku Mladá Fronta
Dnes.
Též vyučuje občanské právo a obchodní právo na dvou soukromých vysokých školách, MIPP a
Metropolitní universitě. V rámci studijního programu MBA vede kolokvium na téma rozhodčí
řízení na Ústavu práva a právní vědy.

Ing. Jiří Matoušek
Krizová komunikace ve veřejné správě
Vystudoval obor Mezinárodní obchod na VŠE v Praze.
Absolvoval nejrůznější odborné kurzy zaměřené převážně na
management, řízení a vedení pracovníků, marketing a prodejní
dovednosti, zákaznický servis, externí komunikaci a PR
dovednosti (včetně krizové komunikace s médii).
V současné době je externí pedagog na Vysoké škole obchodní
v Praze, kde se soustředí na cestovní ruch a letectví. Zároveň je
spoluvlastníkem společnosti Matcom Events, která se
specializuje na organizování akcí, video produkci a
poradenství.
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Mimo jiné zastával funkci předsedy sdružení CEPA (Central European Private Aviation) sdružení profesionálů v obchodní letecké dopravě ve střední Evropě. Dále působil jako
výkonný ředitel ve společnosti zajišťující soukromé i firemní akce či konference. Nejdelší
časový úsek své kariéry strávil na pozici regionálního manažera pro střední a jihovýchodní
Evropu ve Skandinávských aerolinkách pro země České republiky, Slovenska, Maďarska,
Rumunska, Bulharska a dalších zemí na Balkáně. Byl presidentem Sdružení zástupců
leteckých společností v České republice. Hovoří anglicky, německy, slovensky, španělsky a
rusky.
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