
 

 
 

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 
 

           

 

Vážená paní, vážený pane,   
 

 

srdečně Vás vítám na II. Odborném setkání starostů a místostarostů Olomouckého 

kraje, na které jsme Vás společně s panem primátorem Statutárního města Přerova  

Ing. Jiřím Lajtochou a partnery pozvali. 

 

 

Toto Vaše setkání probíhá v době, kdy se opět připravuje řada reforem a v době, kdy se stále více 

a více musí samosprávy spoléhat sami na sebe bez pomoci státu. Neproběhla žádná reforma 

státních úřadů, zato pro obce přibývají povinnosti a peněz na realizaci cílů samospráv se 

nedostává. Také pro to podpořte PETICI „Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám“. 

Podstatou petice je posílit rozpočty obcí a měst o peníze, které utíkají do dotací anebo se vzdalují 

obcím a městům. 

 

 

Velice rád bych aby Vám mohl Regionservis více pomoci. Pomáháme Vám Bez 

dotací bez potřeby veřejných prostředků. Angažujeme komerční sektor, který má o rozvoj 

měst a obcí zájem. Je mi ctí, že našimi partnery, kteří Vás podporují jsou společnosti jako 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., společnost Microsoft s.r.o., Elstav lighting s.r.o. 

a další partneři. 

 

Vážení přátelé, zachovejte nám a našim partnerům přízeň a užijte se dnešní akci. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Lukáš Tesař 
ředitel a majitel 

 



 
 
 
 

 
                       P R O G R A M  R E G I O N S E R V I S tm 

Program Regionservis je zaměřený na podporu zvyšování kvality služeb, vzdělávání a informovanosti ve 
veřejné správě a dalších oborech souvisejících s rozvojem komunální, regionální i státní politiky, včetně 
mezinárodních a zahraničních vztahů. 

Vzdělávací akce 
Zaměřujeme se na vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, kurzy, semináře, konference, diskusní panely, 
diskusní fóra, soustředění, kulaté stoly, aj. pro veřejnou správu, školství, nevládní organizace aj. 
Průměrně realizujeme 5-10 vzdělávacích akcí měsíčně, které probíhají v rámci celé ČR, tak abychom 
zájemce o problematiku mohli kvalitně uspokojit. Kromě těchto kurzů, seminářů a soustředění pořádáme 
také celostátní, regionální i mezinárodní konference. Mezi nejvýznamnější regionální konference patří 
pořádání "Setkání starostů a místostarostů" v jednotlivých krajích ČR. Jako celostátní konference 
můžeme zařadit již tradiční, "Ekonomické fórum České republiky", "Strategie rozvoje území", tyto 
konference se konají vždy jednou za kalendářní rok. Mezinárodní aktivitou je také již tradiční akce 
"Mezinárodní sněm regionů". Právě díky i těmto významným aktivitám se program Regionservis zavedl 
na trhu vzdělávacích institucí jako kvalitní vzdělávací a informační program pro veřejnou správu s dobrým 
jménem a netradičním know-how, které vnímá konkrétní potřeby v jednotlivých stupních řízení veřejné 
správy. Mezi naše top prestižní akce patří „Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR“, 
dále jsme portfolio akcí obohatili o „Ples starostek a starostů“ a „Celostátní konferenci o 
bezpečnosti dopravy“. 

Konzultace a poradenství 
Regionservis pomáhá s realizací cílů obcím a městům, ale nabízíme své služby také krajům, úřadům 
a institucím státní správy.  Mezi naše hlavní produkty dosud patří zejména pravidelná setkávání a 
vzdělávání starostů a manažerů samospráv. Nově jsme se zaměřili na vyhledávání těch 
nejlepších služeb a produktů na trhu pro obce. vyjednáváme velmi výhodné podmínky pro všechny 
obce v ČR, které využijí služeb Regionservisu. Například z každé realizované zakázky s našimi 
Obchodními partnery získají obce zpět do svého rozpočtu dotaci. 
  
Prosazujeme silně individuální přístup, takže se snažíme pomoci a poradit každé obci. Zejména se 
specializujeme na přípravu a realizaci různých cílů a větších i středních projektů. Pomůžeme však také 
zajistit finance nebo se sháněním investorů. Poradíme a zprostředkujeme velmi výhodné podmínky 
všem zájemcům z řad samospráv v ČR. 

Individuální poradenství v oblastech:  
Racionalizace úřadů a moderní metody řízení pro starosty a manažery úřadů. Financování obcí a krajů. 
Příprava a realizace velkých projektů. Projektové řízení, Procesní audit, CAF, ISO atd. Pořádáme vzdělávání 
manažerů veřejné správy. Poskytujeme poradenství a konzultace nebo také školení na zakázku. 
 
www.regionservis.cz 

Spravujeme informace ve výše vyjmenovaných oblastech. Dále na serveru zveřejňujeme nabídku na 
vzdělávací akce programu a upozorňujeme na reprezentativní setkání, sněmy, konference a zveřejňujeme 
jejich výsledky a očekávání.Poskytujeme poradenství ve všech vyjmenovaných oblastech. Podporujeme, 
vyhledáváme a vytváříme projekty, zprostředkováváme kontakty do zahraničí a realizujeme propagaci a 
reklamu partnerů, kteří podporují rozvoj obcí a měst. 

V současné době disponujeme portfoliem cca 2500 volených představitelů veřejné správy - měst, 
obcí, krajů, a více jak 4000 pracovníků a úředníků, působících při obecním výkonu státní správy. V 
rámci zahraniční spolupráce se kvalitně rozvíjí vztahy na municipální úrovni především se zástupci ze zemí: 
Francie, Rakousko, Ruská Federace, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Lotyšsko a další. 

Našimi mediálními partnery jsou časopisy Travel in the Czech, Senior revue a mediální agentura 
Evropské vydavatelství, Evropské noviny, Krajské noviny, Komunální technika, Parlament 
vláda samospráva a další 

 
 

 

  
Velkotržnice - Lipence s.r.o.
čestný partner Regionservisu    



 
PROGRAM: 
 
 
 
 
 
 

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 

termín: 26. dubna 2007 (čtvrtek) 
 
místo konání: PŘEROV, Hotel Jana****, ul. Koliby 2, http://www.hotel-jana.cz 
 

zaměření a hlavní tématika:  

DOTACE EU, FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, vodní hospodářství, bezpečnost dopravy, informační 
systémy Systémová řešení politických cílů starostek a starostů. Efektivní metody financování rozvoje samospráv, 
externí zdroje příjmů pro investice a nástroje pro zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro občany ! 
 

programem provází RNDr. Radovan Kunc  

 

9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:30 hod.  

9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 

9:35 Pozdravení účastníků: Ing. Jiří LAJTOCH, primátor Statutárního města Přerova  

9:40 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 

 
I. Dopolední panel:  

KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ KRAJE, HLAVNÍ CÍLE V ROCE 2007 - DISKUZE  

10:00 Integrované bezpečnostní systémy a vliv měst a obcí na bezpečnost a plynulost dopravy 

 Ing. Jan SUCHOŇ, odborný konzultant na bezpečnost měst a obcí 
 
10:30 Evropské dotace, regionální politika státu a rozvoje samospráv 

Ing. Daniel TOUŠEK, náměstek ministra pro evropské záležitosti MMR ČR 
 

11:00 Vodní hospodářství – aktuální informace Ministerstva zemědělství 

Ing. Karin GEORGIVEVOVÁ, oddělení programu prevence před povodněmi a vody v krajině MZE ČR  

Bohuslav BARTÁL, oddělení řízení státní správy MZE ČR  
 

11:30 20 minutová diskuze k uvedeným tématům 

12:00 Představení Hlavních partnerů setkání; následuje 20 min. přestávka na kávu a občerstvení 

 

II. Dopolední panel:  

OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ, PŘÍKLADY, NÁSTROJE 

12:45 FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ POLITICKÝCH CÍLŮ SAMOSPRÁV, vývoj ekonomiky a souvislosti 

Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů 
  

13:15 INFORMAČNÍ MĚSTO, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti informatiky 

Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o. 
 

13:45 BEZPEČNÉ MĚSTO, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti bezpečnosti dopravy 

Ing. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Fakulta dopravní ČVUT v Praze   
 

14:15 PRAXE, OTEVŘENÁ DISKUZE ÚČASTNÍKŮ S ODBORNÍKY, POLITIKY A POZVANÝMI HOSTY 

Po celý den budou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb 

14:30 ODPOLEDNÍ STYLOVÝ KULTURNÍ PROGRAM S POHOŠTĚNÍM a hudbou   

 
 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu programu !), 
 Krátké diskuze s přednášejícími budou probíhat vždy po skončení jejich příspěvku,  

 

 



 
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ŘEČNÍKŮ: 
 
Vodní hospodářství – kanalizace, vodovody, problematika čištění vod, dotace z Mze a EU  
Ing. Karin GEORGIVEVOVÁ, oddělení programu prevence před povodněmi a vody v krajině MZE ČR 
Bohuslav BARTÁL, oddělení řízení státní správy MZE ČR  
 
PREVENCE PŘED POVODNĚMI 
 
Zvýšení výskytu velkých až katastrofálních povodní v posledních letech a probíhající  klimatické výkyvy a změny 
opodstatňují obavy, že četnost výskytu i intenzita extrémních hydrologických situací, a to jak povodní, tak sucha, může 
nadále trvat nebo dokonce vzrůstat. Od července roku 1997, kdy postihla severní Moravu, Slezsko a  severovýchodní 
Čechy katastrofální povodeň, postihly území naší republiky další extrémní povodně, které si vyžádaly desítky lidských 
životů, poškodily nebo zcela zničily desítky tisíc domů, stovky hospodářských zařízení a objektů. Bilance škod 
způsobených povodněmi od roku 1997 až po červencovou povodeň loňského roku vykazuje následující hodnoty: 
 

Povodně v letech 1997 – 2006 z hlediska počtu ztrát na lidských životech  a výše povodňových škod 

Povodňové škody 
[mld. Kč] Povodňová situace 

[rok] 
Počet ztrát na lidských 

životech 
celkové 

z toho na státním  VH 
majetku  

1997 60 62,6 

1998 10   1,8 
   6,6 

2000 2   3,8    0,61 

2001 0   1,0  0,1 

2002 16        70,0   4,63 

2006 9     6,0  2,24 

Celkem  
1997 - 2006 

97      145,2               14,17 

     
Analýza příčin a průběhu těchto povodní, funkčnosti systému protipovodňové ochrany, vzniklých škod i průběhu 
obnovy postižených území, je zpracována v dokumentech „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“ a  
„Návrh strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“. V gesci MZe pak je věcný cíl obou dokumentů 
naplňován v letech 2002 – 2007 realizací protipovodňových opatření na tocích v rámci programu Prevence 
před povodněmi, dnes nazývaného jako I. etapa a na roky 2007 – 2012 v rámci programu nazvaného Podpora prevence 
před povodněmi II. Zatímco I. etapa byla zaměřena na povodí zasažená povodněmi do roku 2000, tedy na povodí řek 
Moravy, Odry a povodí horního Labe a představuje výběr investičních záměrů pro nejohroženější části území ČR 
s plánovanými náklady ve výši 4,15 mld. Kč, jsou věcné cíle II. etapy orientovány jak na protipovodňová opatření 
stavebního charakteru, tak na získání věrohodných informací a podkladů pro návrhy protipovodňových opatření v 
budoucnu. V rámci programu  se realizují jak opatření na drobných vodních tocích, která napomáhají pozitivnímu 
ovlivňování vývoje odtoku z horních částí toků, tak opatření pro zvládání extrémních povodňových situací 
na významných vodních tocích.  

 
Na léta 2007 – 2012 svým usnesením č. 1304/2006 schválila vláda České republiky finanční prostředky 
na 3 protipovodňové programy v gesci MZe v celkové výši 15,2 mld. Kč, z toho: 

• na program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II je určen rozsah dotačních prostředků ve výši 10,5 
mld. Kč, 

• na program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží ve výši 4,2 
mld. Kč, 

• a na pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření ve výši 1,0 mld. Kč. 
 
II. etapa programu Prevence před povodněmi je rozčleněna do čtyř podprogramů: 

129 122  Podpora protipovodňových opatření s retencí, který je zaměřen na: 
a) výstavbu a obnovu suchých nádrží (poldrů) 
b) výstavbu a obnovu vodních nádrží 
c) rekonstrukci stávajících nádrží a poldrů 
d) výstavbu a rekonstrukce objektů území určených k rozlivům povodní, 

129 123  Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků se zaměřením na: 
a) zvyšování kapacity koryt vodních toků 
b) ochranné hráze 
c) odlehčovací koryta a štoly 
d) zvyšování průtočné kapacity jezů 
e) rekonstrukci hrází 
f) stabilizaci koryt vodních toků, 



129 124  Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl, jehož cíl je patrný z názvu, 

129 125  Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových poměrů, sem patří i vymezování území ohrožených 
zvláštní povodní.  

Program „Podpora prevence před povodněmi II“ se od  I. etapy Prevence před povodněmi odlišuje jednak způsobem 
posuzování a výběru akcí, jednak zapojením obcí, sdružení obcí a krajů.  
Ve výběru akcí je především kladen zvýšený důraz na to, aby navrhovaná opatření byla založena na znalosti rozsahu 
rizik a dopadů povodňových situací při pečlivém zvažování ekonomických parametrů – tedy na posouzení nákladů 
a užitků. Hlavním kriteriem při hodnocení opatření je obnovení původní nebo vytvoření nové protipovodňové funkce 
u příslušného projektu či akce a výše potenciálních škod, které budou příslušným opatřením odvráceny. 

Při stanovení hodnoty ohroženého majetku je třeba vzít v úvahu, jaký majetek je povodní ohrožen, jaké škody na něm 
mohou vzniknout, jaké škody mohou vzniknout na životním prostředí, je třeba zvažovat i rizika škod, která mohou 
vzniknout druhotně, např. zatopením a vyplavením chemického provozu. Je rovněž nutno posuzovat na jakou úroveň 
ochrany jsou opatření navrhována. Vlastní stanovení absolutní hodnoty možných škod je samozřejmě velmi složitou 
úlohou a těžko lze očekávat, že se potenciální škody podaří zcela exaktně vyčíslit – je nesnadné hodnotově vyjádřit např. 
na životním prostředí, na historických památkách a pochopitelně i v případě zmařených lidských životů. 

Dalším významným kriteriem každé investiční akce jsou náklady na její realizaci. Ty je rovněž nutno posuzovat 
komplexně, včetně veškerých nákladů na výstavbu podmiňujících i vyvolaných investic. Vyčíslená hodnota ohroženého 
majetku je pak použita společně s investičními náklady navrženého opatření ke stanovení měrného nákladu, kterým se 
určí efektivnost vložených investičních prostředků. 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že jde o problematiku velmi složitou a náročnou na odbornost. Všechny aspekty musí 
postihnout posudek tzv. strategického experta (sdružení stavebních fakult ČVUT Praha a VUT Brno) vypracovaný podle 
metodiky vypracované experty na katedře hydrotechniky ČVUT na základě výzkumu probíhajícího od roku 1996. Tato 
metodika byla pro účely II. etapy programu schválena Ministerstvem zemědělství. Na jejím základě lze stanovit pořadí 
akcí navržených k realizaci podle efektivity vložených (státních) prostředků.  
Kritéria pro posuzování akcí byla volena tak, aby byla: racionální, objektivní, transparentní, jednotná, výstup posouzení 
jednoznačný, číselně vyjádřitelný, umožňující stanovení pořadí.  
 
Program Podpora prevence před povodněmi II je na rozdíl od  I. etapy určen i pro ostatní subjekty, než jsou správci 
vodních toků. Rozlišuje se „Navrhovatel“ protipovodňového opatření a „Žadatel v programu = investor“. 
Navrhovatelem může být správce vodního toku, ale též subjekt chráněný navrhovaným opatřením (obec, město, 
sdružení obcí) nebo kraj. Žadatelem je vždy správce vodního toku, který bude investorem opatření,  po realizaci však za 
podmínek stanovených v Rozhodnutí může dílo (lokální opatření) nebo jeho část převést do vlastnictví navrhovatele 
(chráněného subjektu). Žadatel je oprávněn vyžadovat na navrhovateli smluvní závazek o převedení díla (realizovaného 
opatření) do vlastnictví navrhovatele.  
 
Vládou schválená dokumentace programu počítá s tím, že podíl vlastních zdrojů vložených do programu správci 
vodních toků z řad s.p. Povodí a Lesy ČR, s.p. a žadateli z řad určených správců drobných vodních toků (podle § 48 
vodního zákona) a vložených zdrojů navrhovatelů protipovodňového opatření bude ve výši 500 mil. Kč, t.j. cca 
5% z celkových nákladů programu. Předpokládá se, že navrhovatelé z řad obcí a krajů budou financovat zejména 
přípravu dokumentace k územnímu řízení. Cca 95% nákladů bude financováno z dotačních prostředků. Ministerstvo 
zemědělství jako správce programu předpokládá, že ochráněný subjekt bude ochoten se na symbolickém 5% 
spolufinancování tímto způsobem podílet. Vychází ze zkušenosti, (kterou velmi oceňuje), že některé kraje deklarují 
ochotu akce programu svými zdroji podpořit a projevily připravenost ke spolufinancování, tak jako tomu bylo v  I. etapě 
programu. Zároveň je třeba zmínit, že bude umožněno spolufinancování rovněž z fondů Evropské unie a to v návaznosti 
na novou směrnici o povodních, jejíž přijetí se očekává v roce 2007.    
 
Pokud jde o opatření jako je odstranění hrází a obnova přirozených inundací podél vodních toků, včetně zatravnění 
pozemků, budou tato opatření na základě dohody mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí 
realizována z Operačního programu Životní prostředí. 
 
Program 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ (dokumentace dosud 
není schválena) 

Hlavní věcné cíle tohoto programu jsou: 

1) zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a obnova vodohospodářských funkcí rybníků a 
vodních nádrží s ohledem na jejich význam při snižování důsledků extrémních hydrologických situací - povodní a sucha  

2) zvýšení bezpečnosti rybníků a vodních nádrží za povodní (součást protipovodňové ochrany – prevence před 
nebezpečím vzniku zvláštní povodně)  

3) odbahnění rybníků s cílem obnovit zanesený zásobní objem nádrže využitelný pro vodohospodářské účely (zejména 
posílení retence nádrže pro snížení kulminace povodní a akumulace vody pro nadlepšování průtoků v období sucha) 

4) podpora výstavby nových vodních nádrží, které budou zapojeny v systému protipovodňové ochrany, nebo poslouží i 
k nadlepšování průtoků v období sucha, s předpokládaným využitím i pro extenzivní chov ryb 

5) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených povodní a jednotlivě 
přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků 
schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. 

 



 

Předmět podpory je:  

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až  30 ha, u kterých   vrstva sedimentu převyšuje 
průměrnou výšku 40 cm (u obnovy a rekonstrukce hrází a objektů bez prováděného odbahnění není plocha rybníka 
omezena  

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní 

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném 
dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, 
v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem a je 
povolen pouze extenzivní chov ryb. 

Žadateli mohou být: 

- právnické osoby, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsané 
v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2 f zákona č.  52/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

- fyzické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů 

- organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu  

- další 2 vyjmenované subjekty.  

Žadatelé předkládají doklad, že rybářsky hospodaří na více než 20 ha vodní plochy.  

Využití dotačních prostředků v souladu s cíli programu zajišťuje kontrola plnění podmínek pro přiznání dotace. Jsou to:  

- u výstavby vodních nádrží v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanoveno, že každoročně v období 
od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá 
nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově 
vybudované soustavy nádrží  

- vyčlenění retenčního ochranného prostoru o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i 
neovladatelného) prostoru rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před 
realizací akce) 

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok 
odpovídající Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy. Úhrada nákladů je možná do výše 100% nákladů na 
vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních 
nádrží i na výkupy pozemků. Na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3  
vytěženého sedimentu.  

Poskytování finančních prostředků na oba programy „Podpora prevence před povodněmi II“ a „Podpora obnovy, 
odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ se  řídí „Závaznými pravidly poskytování finančních 
prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití“, která jsou každoročně přílohou zákona o státním rozpočtu. Pro 
rok 2007 je to příloha č. 11 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.  
 
Pro oba programy bude působit tým Environmentálního experta, který má pro spolufinancující Evropskou investiční 
banku i pro správce programů zkoumat vliv na životní prostředí a vydávat rozhodující stanovisko pro zařazení akce do 
programu, a tým strategického experta, který bude každou akci posuzovat z hlediska její efektivity.  Poskytování 
finančních prostředků programů bude koordinovat meziresortní pracovní skupina, která byla na Ministerstvu 
zemědělství ustavena na základě usnesení vlády č. 496/2006. Jejími členy jsou zástupci Ministerstev zemědělství, 
životního prostředí, financí, dále Ing. Dejmal, jako expert pro environmentální problematiku, a ze stavební fakulty 
ČVUT Praha jako vodohospodářský expert Doc. Ing. Satrapa, CSc.  
 
Pozemkové úpravy 

Vyčleněné finanční prostředky budou využity na pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření tam, kde 
bude účelné uspořádat vlastnické vztahy v řešeném území nebo jeho části ještě před vydáním stavebního povolení 
pro protipovodňové opatření. Tam příslušný Pozemkový úřad zváží možnost  urychleného řešení pozemkových úprav 
využitím formy jednoduchých pozemkových úprav ve zvlášť vedeném řízení. Dále jsou tyto finanční prostředky určeny 
na směny státní půdy pro usnadnění uspořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v rámci realizace programu 
„Podpora prevence před povodněmi II“. 
 
Ing. Karin GEORGIVEVOVÁ  
oddělení programu prevence před povodněmi a vody v krajině MZE ČR  
tel.:221 812 243 
e-mail:karin.georgievová@mze.cz 
 

 

BEZPEČNÉ MĚSTO, PREZENTACE ŘEŠENÍ K DOSAŽENÍ POLITICKÝCH CÍLŮ OBCÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI 

Ing. Dagmar KOČÁRKOVÁ, fakulta dopravní ČVUT v Praze 

1. ÚVOD 

Bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích v ČR je třeba věnovat pozornost, neboť podle statistik dopravních 
nehod je u nás situace stále nepříznivá. Na území obcí se stane přibližně 70% dopravních nehod, tyto nehody mají na 
svědomí 38% usmrcených, 52% těžce zraněných, 59% lehce zraněných a přes 60% odhadu hmotných škod. 



 
Řízení bezpečnosti v ČR je řešeno na vládní úrovni. Byla schválena Dopravní politika, ze které se odvíjí další strategické 
dokumenty, např. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která stanovuje okruhy, které je třeba rozpracovat 
na nižší úrovni. Řízení bezpečnosti na úrovni měst a obcí je podmíněno stávající právní úpravou provozu na pozemních 
komunikacích a finančními možnostmi krajů, měst a obcí. 
V současnosti neexistuje v ČR zákonná povinnost začlenit bezpečnost silničního provozu do plánů rozvoje měst a obcí. 
Kladným příkladem může být např. Švédsko, kde od roku 1991 platí pro města a obce zákonná povinnost vytvářet 
místní plány zvyšování zdraví obyvatel, jejichž součástí je i problematika bezpečnosti silničního provozu. 
V ČR začaly po roce 1994 vznikat projekty, kde je bezpečnost pojímána v širších souvislostech, tj. ve spojení se zdravým 
způsobem života a ohledem na životní prostředí. V rámci projektu Bezpečná komunita byla v r. 1994 založena asociace 
Národní síť Zdravých měst (www.nszm.cz), kterou v současnosti tvoří několik desítek měst, obcí, mikroregionů a krajů. 
Dále se uplatňují projekty Nadace partnerství v rámci programu Doprava pro 21. století. 
 
2. ÚPRAVY KOMUNIKACÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 

Velké množství dopravních nehod ve městech a obcích se stane na přechodech pro chodce, v blízkosti zastávek 
hromadné dopravy a na křižovatkách. V menších městech a obcích jsou nejrizikovějším místem průtahy silnic, které 
tvoří zpravidla v místě hlavní komunikaci a kde dochází ke zvýšenému pohybu chodců a cyklistů. 
Kolektiv řešitelů z ČVUT v Praze Fakulty dopravní v letech 2001 až 2005 řešil ve spolupráci s CDV Brno výzkumný 
projekt MD „Výzkum zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí dopravně – 
inženýrských a dopravně – organizačních opatření“. Projekt se zaměřil na výše jmenovaná kritická místa ve městech z 
hlediska vzniku dopravních nehod. Byla sledována opatření, která mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti. 
 
2. 1 Přechody pro chodce 

Nehodovost chodců v ČR je až 5x vyšší než je průměr zemí EU. V roce 2005 bylo u nás na přechodech pro chodce 
usmrceno 244 chodců, z toho 11 dětí. Proto je třeba bezpečnost chodců považovat za prioritu. Přitom i jednoduché 
stavební úpravy, pokud jsou správně provedené, zvyšují bezpečnost a komfort chodců za přijatelnou cenu. 
 
Doporučení pro bezpečné uspořádání přechodu 

• zkrácení délky přecházení vložením středního dělícího ochranného ostrůvku (obr. 1), 
• vysazené chodníkové plochy, které zužují profil přecházené komunikace a zajišťují lepší podmínky pro rozhled 

jak pro chodce, tak pro řidiče (obr. 2), 
• zvýšení plochy přechodu – integrovaný příčný práh, 
• optimalizované šířky jízdních pruhů, které přispívají k nižší rychlosti motorových vozidel, 
• kvalitní osvětlení a dostatečné vybavení, tj. zajištění včasné viditelnosti chodce na přechodu za zhoršených 

podmínek a v noci. 
 

Obr. 1 – Přechod pro chodce se středním dělícím  
ostrůvkem (Mělník – Tyršova) 

Obr. 2 – Vysazené chodníkové plochy (Cheb) 

  
 
2. 2 Zastávky hromadné dopravy 
Dalším rizikovým místem na pozemní komunikaci, kde dochází ke zvýšenému pohybu chodců, jsou zastávky hromadné 
dopravy. 
 
Doporučení pro bezpečné uspořádání autobusové zastávky 
 

• zastávkový záliv (typ I) se doporučuje pouze tehdy, je-li počet spojů zastavujících v zastávce > 24 autobusů/hod 
a intenzita projíždějících vozidel > 800 voz/hod, 

• upřednostňují se zastávky na jízdním pruhu (typ II), příp. upravené jako tzv. zastávky zátkové (typ III) - 
(stavebně je zamezeno předjetí autobusu za ním stojícími vozidly) – výhodou je preference MHD, úspora 
nákladů, zklidnění dopravy (obr. 3). 

•  
 
 
 
 



 
Typy autobusových zastávek 

• typ I – zastávkový záliv, I > 800 voz/hod, > 24 bus/hod 
 

 
 
 

• typ II – zastávka na jízdním pruhu, I < 500 (800) voz/hod, < 12 bus/hod, doba stání bus v zastávce < 20 sec 
 

 
 
 

• typ III – zastávka typu „zátka“, I < 500 (800) voz/hod, < 12 bus/hod, doba stání bus v zastávce < 20 sec 
 

 
 
Doporučení pro bezpečné uspořádání tramvajové zastávky 

• eliminace zastávek s výstupem na vozovku – nevýhodný výškový rozdíl při nástupu a výstupu, ohrožování 
cestujících automobily, 

• zastávkové mysy – jízdní pruh je v prostoru zastávky nahrazen chodníkem, automobily jsou vedeny po kolejích, 
• vídeňské zastávky – zastávka se zvýšenou vozovkou (obr. 4). 

 
 

Obr. 3 – Zastávka typu „zátka“ (Plzeň – Na Dlouhých) 
Obr. 4 – Zastávka „vídeňského typu“ (Brno – 

Banskobystrická) 

 
 

 
Zastávky je třeba uspořádat tak, aby k nim byl zajištěný bezpečný přístup cestujících a pohyb chodců byl usměrněn. 
Současně s úpravou zastávky je tedy třeba také upravit, příp. zřídit přechod pro chodce. Přechod pro chodce by měl být 
upraven v souladu se zásadami uvedenými v předchozí kap. 2. 1. Tím dojde ke snížení rychlosti dopravního proudu 
v oblasti zastávky, zlepší se estetický dojem komunikace. 
 
2. 3 Průtahy silnic obcemi 

Průtahy silnic obcemi zpravidla tvoří hlavní komunikaci v obci, dochází zde ke zvýšenému výskytu pohybu chodců a 
cyklistů. Jestliže nedojde ke změně příčného uspořádání komunikace na území obce, zůstane toto komfortní, stejné 
jako v extravilánu, umožní vozidlům pohybovat se vyššími rychlostmi. Zpravidla nejsou podél průtahu vybudovány 
chodníky, často zde chybí přechody pro chodce. Hlavním cílem úprav průtahů je vytvoření takového prostoru 
komunikace, kde bude umožněn bezpečný pohyb všech účastníků provozu. V prvé řadě je třeba upozornit řidiče na 
změnu dopravního režimu a snížit rychlost vozidel, dále upravit přechody pro chodce a okolí zastávek hromadné 
dopravy. 
 
 
 



 
Doporučení pro bezpečné uspořádání průtahu 

• úprava přechodu extravilán – intravilán, např. přestavba průsečné křižovatky na vjezdu do města na okružní, 
příp. vložení vjezdového ostrůvku (obr. 5), 

• úprava přechodů pro chodce vložením např. středního dělícího ostrůvku (obr. 6), 
• vkládání vysazených chodníkových a zelených ploch do parkovacích pruhů. 

 
Obr. 5 – Vjezdový ostrůvek do obce (Bedihošť) Obr. 6 – Úprava průtahu (Dobřany) 

 

 
 
Význam uvedených opatření na bezpečnost 
Podle výsledků pilotních projektů došlo k poklesu usmrcených při dopravních nehodách o ¾, vážně zraněných o ½ (za 
srovnatelné období), opatření na vjezdu do obce upozorní řidiče na změnu dopravního režimu (dojde zpravidla k zúžení 
a směrovému vychýlení komunikace), realizováním úprav dojde ke snížení rychlosti vozidel, zlepší se podmínky pro 
pěší a zatraktivní pro cyklistickou dopravu, úpravami není ovlivněna kapacita komunikace, dochází k menšímu počtu 
konfliktů mezi automobily a chodci (zjednodušení přecházení). 
 
2. 4 Okružní křižovatky 
Ve městech dochází k přestavbě průsečných křižovatek na okružní zpravidla kvůli snížení nehodovosti, dále pro 
efektivnější nahrazení křižovatky řízené světelnou signalizací, při nutnosti propojení více než čtyř křižovatkových větví. 
 
Doporučení pro bezpečné uspořádání okružní křižovatky 

• včasná postřehnutelnost v komunikační síti, vyznačení typu křižovatky, souvisí zejména s předností pro dosud 
hlavní proudy, 

• správné dopravní značení na příjezdech, 
• správná dispozice křižovatky 

o optimální poměr okružního pásu a pojížděného prstence (obr. 7), negativní příklad – naddimenzovaná 
šířka okružního pásu (obr. 8), 

o kolmé vedení paprsků křižovatky, zamezení tangenciálních průjezdů křižovatkou, 
o dodržení správných rozhledových poměrů, 
o jednotnost počtu pruhů na okruhu, vjezdech a výjezdech, 
o zajištění dobré viditelnosti v noci a za zhoršených podmínek. 

 
Obr. 7 – Okružní křižovatka (Jáchymov) Obr. 8 – Špatná dispozice okružní křižovatky 

  

 
3. ZÁVĚR 
Cílem příspěvku bylo seznámit odbornou veřejnost s moderními trendy při úpravách komunikací ve městech a obcích, 
které přispívají ke zvýšení bezpečnosti. Často i jednoduché stavební úpravy mohou přispět ke značnému zvýšení 
bezpečnosti. 
Podkladem veškerých opatření, která se realizují pro zvýšení bezpečnosti, musí být analýza dopravní nehodovosti a 
dopravní průzkumy. 
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Ing. Luděk Tesař 
ekonom a specialista na financování a rozvoj samospráv 
 
Vážené starostky a starostové, vážené dámy a pánové, 
je mi ctí vám sdělit informace a názory na budoucnost rozvoje našich obcí. ČR je z pohledu obcí v těžké situaci nejen 
nestabilním řízením státních úřadů, které částečně způsobuje politická situace, ale je tu celá řada dalších vlivů. Je 
nedořešená reforma a kraje dostávají almužnu ve vlastních příjmech, často se mění pravidla dotací pro obce a změny 
daňového systému mají často nepříjemné dopady na obce. Vedle toho je na obcích zastaralá technika zajišťující služby 
pro lidi, málo informací z centra nebo je informací moc, ale jsou protichůdné. Dotace z EU křiví podnikání a vysoká 
míra korupce a administrativní zátěže dokončuje neblahý vliv na podnikatele i samosprávy u nás. Nechci však sýčkovat 
a láteřit, tím bych Vám nepomohl. Je třeba se naučit i v takto drsném prostředí žít. Protože jenom ta obec, která to 
zvládne přežije, a co více, rozkvete na vzdory všem.  
 
Jak na to ? Především je třeba se dobře orientovat v informacích a vědět které z nich a jak se dotknou obce. Dále je 
nutné, pokud chcete zlepšit život v obci, najít cestu, která posune obec v jejím rozvoji. Za svou praxi jsem měl tu čest 
poznat obce, ministerstva, Úřad vlády i krajský úřad. Jsem sice o mnoho moudřejší než jsem býval, ale univerzální cestu 
stanovit neumím. Je třeba aby obce vycházeli ze své jedinečnosti, ze svých podmínek. pro každou obec je prospěšné a 
aktuální něco jiného. Přesto existuje několik universálních cest jak zlepšit život v našich obcích. Mám několik 
individuálních doporučení.   
 
Doporučuji více se zabývat lidmi na obecních úřadech, politiky nevyjímaje. Vy nebo oni budete jednou sedět ve vládě, vy 
budete rozhodovat a jednat. Kdyby ne ve vládě, tak již dnes jednáte a pracujete pro spoustu lidí ve svých obcích. Aby 
v dnešní době obec dokázala udržet krok je dobré aplikovat a rozvíjet projektové řízení a mít jasný cíl. Tím se dají 
zajistit a zvládnout z obecního hlediska větší cíle. Minimálně nutné je projektové řízení při tom čerpání těch 
nesmyslných dotací z EU. Proč říkám nesmyslných ? Protože o penězích se stále častěji rozhoduje mimo samosprávy. 
Dříve na okrese a v Praze, dnes v Praze a v Bruselu, kdoví kde budou naše peníze zítra. Jistě že naše peníze, protože EU 
není finančně výhodná, jak si někteří bláhoví nebo vypočítaví politici mysleli. Stejně bláhové bylo a je se domnívat, že 
Euro bude zavedeno v ČR roce 2010, ale o tom třeba jindy.  
 
Města mají oproti obcím malinko lepší výchozí situaci třeba mohou lépe kumulovat kapitál na investice, ale malé obce 
se bez dotací z EU obejdou jen těžko. Paradox je, že právě zde v těchto malých obcích (malá obec z pohledu EU je obec 
do 2000 obyvatel) je komplikovaná situace s nedostatkem odborníků. Velká města by se měla, po zvládnutí 
projektového řízení, soustředit na racionalizaci procesů. I když mají městečka a malé obce těžkou situaci, není důvod si 
zoufat. Je mnoho řešení jak řešit např. zastaralý park technických služeb nebo bezpečnostní a komunikační systém 
v obci. I malá obec totiž nepřijde o svou největší devizu, kterou jsou dosud, vedle samosprávy, pravidelné toky peněz 
z celostátních výnosů daní. Na této vlastnosti, kterou mají v ČR pouze státní rozpočet, obce a kraje a Státní fond 
dopravní infrastruktury, je třeba stavět. Dobré je využívat expertních a komplexních služeb. Nekupovat auto nebo stroj 
nebo kabel k počítači nebo software, ale službu, výsledek auta, stroje, kabelu... Dobré je kombinovat takový způsob 
nákupu s moderními nástroji financování jako jsou pronájem, leasing, úvěr apod. U malých obcí, které mají skutečně 
zanedbatelné příjmy v porovnání s potřebami je nezbytně nutné spolupracovat mezi sebou. Zakládat sdružení a 
centralizovat rozpočty na základní služby.  
 
Vím, že se to snadno mluví a vy máte těžkou situaci, ovšem je to cesta kterou jste si zvolili a já jsem za to moc rád. Jsem 
připraven vám pomáhat. Moje poslání i má dosavadní profesní náplň byla spojena s pomocí samosprávám. Nejcennější 
na celém mém bytí jsou dobré vztahy s Vámi, lidmi, starostkami, starosty a přáteli. Štěstí, kdy se můžeme potkat 
kdekoliv za pár let a mít dobrý pocit z toho, že se známe a z toho co děláme.  
 
Takže přátelé, hlavu vzhůru, ať už je vláda jaká chce, ať už dělá EU co dělá, protože jedině tak pomůžeme našim obcím, 
když budeme pozitivní a nevzdáme to!     
 
Kontakt: 
tesar.ludek@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dobré služby starostům i tajemníkům obcí a měst, ale také krajům 
 
Ing. Luděk TESAŘ 
specialista na ekonomii a řízení veřejné správy 
certifikovaný projektový manažer dle mezinárodních standardů IPMA 
GSM: 602 690 061; IČO: 74372246   

 
Mám zkušenosti se zaváděním projektového řízení, metod kvality ISO a   
CAF na Úřadu vlády ČR, s procesním auditem na MF ČR. 8 let zkušeností  
z veřejné správy vás naučí, jak to ve veřejné správě chodí a dovedu proto 
v ledasčem starostům efektivně pomoci. Jelikož jsem zastával také 
manažerské pozice a vždy jsem se věnoval samosprávám, v posledních letech  
také problematice financování z EU, dovedu pomoci starostům, 
primátorům, zastupitelům ale také tajemníkům s řešením jejich 
problémů bez nutnosti přemrštěných výdajů. Mám zkušenosti 
z realizace řady projektů, jako jsou rozpočtové určení daní, procesní audit MF ČR, zavedení projektového řízení na ÚV 
ČR, zavedení ISO 9001:2001 na Institutu státní správy (ÚV ČR), zavedení CAF na ÚV ČR, celá řada školení pro 
zastupitele i úředníky, pomoc při sestavování rozpočtů a strategických plánů mnoha měst a obcí. Reference na 
vyžádání. 
 
Poskytuji poradenství a školení s individuálním přístupem. Zaměřuji se na oblasti: 
 
• Školení manažerů samosprávy na řízení (starostů, radních a zastupitelů, vedoucích úředníků, ekonomů, 

projektových manažerů...) 
• Příprava projektových manažerů a rozvoj projektového řízení v obci – projektové řízení je nezbytné 

také z pohledu projektů EU. Připravuji projektové manažery dle mezinárodních standardů IPMA, ale také poradím 
přímo s realizací konkrétních větších projektů, pomohu s vyjednáním výhodných podmínek... 

• Financování obcí, měst a krajů – střednědobé výhledy, rozpočty, poradenství se způsobem financování 
projektů, výhodné úvěry.  

• Poradenství a pomoc s konkrétními záměry obce. 
• Pomoc s přípravou strategických dokumentů obcí (programových dokumentů starosty, rady 

a zastupitelstva, rozpočtů a rozpočtových výhledů, komunitních plánů atd.) 
• Racionalizace a zkvalitnění úřadu – dodám kompletní návrh úspor a rozvoje služeb obce, včetně zavedení 

řízení kvality a sledování zpětných vazeb od voličů.   
• Pomoc se zaváděním CAF, ISO, projektového a procesního řízení.  
 
Cena: Dohodu. Orientačně. Jednodenní školení a poradenství cca 8000,- Kč včetně nákladů a daní, při delší spolupráci 
na konkrétním úkolu výrazné slevy nebo možnosti podílů na výsledku (při racionalizaci)  apod.  
 
Luděk TESAŘ - Výběr z profesního profilu. 

1998 – 2006 Ministerstvo financí. Do r 2002 odbor financování územních rozpočtů. Od roku 2002 do roku 2006 
externí poradce ministra financí, 1. místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). 

2002 – 2006 Úřad vlády ČR. Od roku 2004 v TOP managementu úřadu. Odbor reformy regulace a ústřední státní 
správy. 

11-2006 až 01–2007 Pardubický kraj. Kancléř hejtmana Ing. Michala Rabase (ODS). 

od 2 – 2007 Živnostník. Specialista na finance a řízení obcí a krajů veřejné správy (nestraník).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Dotazník pro představitele samospráv 

Obecné informace 
Název vašeho 
města/ vaší obce:       
Vaše jméno a 
příjmení:  
Vaše 
funkce: STAROSTA MÍSTOSTAROSTA RADNÍ ZASTUPITEL VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK JINÁ 

Kontakt (telefon nebo adresa, či email):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se vám: 
 

Líbila Nic moc Nelíbila 
       HLAVNÍ DŮVOD PROČ: 

 
Hodnocení uchazeče 

Co by ráda Vaše 
obec aktuálně 
řešila?  
(můžete zaškrtnout 
více kolonek) 

 
Co nejlevnější 

úvěr 

 
Bezpečnost 

a doprava 

 
Moderní 

obchodní 
středisko 

(supermarket) 

 
Odpady, technika 
a technologie pro 

využití odpadů atp. 

 
Levný bezdrátový 

rozhlas 

 
Veřejné 

osvětlení 

 
Jiné možnosti, 
 
Poznámky, doplnění: 
 
Chtěli byste být členy společného klubu samospráv a podnikatelů s cílem řešit investice do 
projektů města, které jsou výhodné jak pro město, tak pro soukromý sektor? 
 

 
ANO 

 
NE 

Máte zájem o externí 
poradenství ? 

 
ANO 

 
MOŽNÁ 

 
NE 

 
Pokud ANO,  
tak v oblasti: 

 projektové řízení (pomoc s projektem) 
 zlepšení bezpečnosti dopravy, zklidňovaní dopravy atd. (bezpečná obec) 
 účetní a daňové poradenství, controlling čerpání dotací ze státního a evropského rozpočtu apod.  
 vyjednat co nejlepší podmínky úvěru s bankou 
 velké investice (vč. EU či PPP projekty) 
 nakládaní s odpady, využití moderní technologie 
 PR a pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost, prezentace města a marketing 
 jiné:……………………………………………. 

 
Máte zájem o školení na 
zakázku pro vaší obec? 
(se zaměřením na zastupitele) 

 
ANO 

 
MOŽNÁ 

 
NE 

 
Pokud ANO,  
tak v oblasti: 

 efektivnější řízení a dosahování cílů pro starosty, radní, zastupitele (možno i pro úředníky - manažery) 
 nástroje racionalizace chodu úřadu pro politiky a vedoucí úředníky 
 projektové řízení v praxi města/obce a kraje 
 jiné: ............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................ 

Má Vaše obec nějakou kulturní památku vyžadující náročnou 
rekonstrukci? 

 
ANO 

 
MOŽNÁ 

 
NE 

 
Silná stránka Vaší obce je 
podle vás: 

 
 
 
 

VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE, Děkujeme 
Na konci akce dotazníky slosujeme a vybereme výherce lahodných přívlastkových vín ! 
 



 
GRANT PROGRAMU REGIONSERVIS  
NA PODPORU ROZVOJE MALÝCH OBCÍ 

 
POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE PROGRAMU REGIONSERVIS 

 
Výše dotace: 100.000,- Kč 
 
Postup výběru vítěze:  

V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého kola: 
1. celková částka v žádosti nesmí přesáhnout poskytovanou částku 
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání     
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce 
4. cílový počet občanů (či plocha území), kterým bude realizovaný projekt prospěšný 

 
2. kolo:  
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před ostatními 
žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači body jednotlivým žádostem. Vítězem se stává žádost 
s nejvyšším počtem bodů.  
 
Datum uzávěrky podání pro Olomoucký kraj: 31. května 2007 24:00 hod 
 
Datum vyhlášení postupujících do 2. kola:  
15. června 2007 postupujícím zasíláme emailovou zprávu. 
 
Datum čerpání dotace: září – prosinec 2007 
Forma podání: emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz 
 
Priority: bez omezení ! je možné žádat i dotaci na investiční (ziskový projekt) ! 

Doporučení: jako vhodný způsob užití uvádíme např. vybavení dětského hřiště, autobusové zastávky, výsadba  
zeleně či drobná rekonstrukce parku, obecní rozhlas, veřejné osvětlení, dopravní bezpečnost, vybavení obce. 
Nevhodné žádosti jsou např. financování provozních výdajů, projektové dokumentace, nákladů na povolení atp. 
 
Podmínka: dotaci lze čerpat výhradně na nový, již nespuštěný projekt ! 
 
Poskytovatel: Regionservis s.r.o. 
 
Příjemce:  

1. Územní samospráva 
2. Nezisková organizace zřízená obcí 

  
Poznámka:  
Platí výhradně pro účastníky akcí programu Regionservis, kteří uhradili poplatek a registrovali se tak do grantu ! 
 
Důležitý obsah žádosti: 

• Údaje o žadateli  
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje atd.) 
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany 
• Rozpočet projektu 
• Partneři projektu 
• Případná fotodokumentace 

 
Časté dotazy: 
Je nutný pro podání žádosti nějaký formulář ? 
Ne žádný formulář potřebný není a ani se nesnažíme „svazovat“ podání žádosti formulářem, neboť jej považujeme za 
zbytečný nástroj byrokracie kterou komplikovat podání nehodláme. 
 
Mohu žádat v rámci většího projektu tj. s vyšší částkou ? 
Ano můžete, pokud v rámci většího projektu, např. na výměnu veřejného osvětlení obce budete potřebovat sumu 
500.000,- Kč, můžete žádat aby část financování byla kryta naší dotací. To platí pouze v případě, že projekt není dále 
financován jinou dotací !  
 
Mohu žádat i na více produktů ? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.) 
Samozřejmě to je možné.  
 
 
 



 
 

P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2007 
var. 

symbol 
charakter 

akce název dny termín místo 

 K V Ě T E N 

1305 akreditovaný 
kurz   

Ochrana osobních údajů (JUDr. Kučerová) 1 3.5. (čt)  Praha 

1105 akreditovaný 
kurz   Komunikační a prezentační dovednosti, profesionální image (Tomáš Hančil PhD.) 1 9.5. (st) Praha 

1205 akreditovaný 
kurz   

Stavební právo – nový zákon (JUDr. Koukalová) 1 10.5. (čt) Praha 

1505 akreditovaný 
kurz   Právní minimum pro obce (JUDr. Kužvart) 1 16.5. (stř) Praha 

1405 akreditovaný 
kurz   Zákonná zmocnění pro vydávání právních předpisů obcí (Mgr.Šemora) 1 17.5. (čt) Praha 

15105 krajská 
konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje                               
 v roce 2005 pod záštitou hejtmana Ing. Pavla Bradíka a Jana Šestáka 1 15.5. (út) zámek 

Dětenice 

4204 alternativní 
termín 

III. Fórum k problematice církevního majetku a historických památek                           
& III. Vinobraní klubu přátel programu Regionservis HOGO - FOGO 2 22.-23.5.    

(út-st) 
Svatobořice-

Mistřín 
 Č E R V E N 

8106 krajská 
konference 

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje                           
pod záštitou hejtmana Ing. Evžena Tošenovského 1 19.června 

(út) 
Ostrava 

Hotel Atom 

1106 celostátní 
setkání II. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR                  1 7.června 

(čt) Praha 

 Z Á Ř Í  -  P R O S I N E C 

4109 mezinárodní 
setkání I. Č*A*S SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ČR a SR                     2 5.-6. září Luhačovice

13104 krajská 
konference 

III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje                                         
  pod záštitou pana hejtmana MUDr. Petra Zimmermanna   1 18.září (út) zámek 

Zbiroh 

1109 krajská 
konference 

III. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                       
 v roce 2006 pod záštitou hejtmana Ing. Petra Bendla 1 září okolí Prahy 

10110 krajská 
konference II. Odborné setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 říjen Jihlava 

5110 krajská 
konference 

III. Odborné setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                    
v roce 2005 pod záštitou hejtmana Ing. Michala Rabase                                                  1 říjen Pardubice 

      
  téma ekonomické, finanční, hospodářské a kontrolní v oblasti financí 
  téma vnitřní správy, legislativy a administrativy 
  téma bezpečnosti, zdraví a ochrany obyvatel 
  téma územního rozvoje a technické infrastruktury 
  téma komunální a zahraniční politika, regionální rozvoj, specializované akce pro volené zastupitele 
  téma životního prostředí a zemědělství 
  téma řízení úřadu, odborů a oddělení, metodika, legislativa aj., specializované akce pro manažery ve veřejné správě 
  téma školství, výchova mládeže, sociální politika, psychologie  
  téma specializovaná školení a semináře pro soukromoprávní společnosti, firmy       
  téma společenské akce s konzultacemi, setkání s odborníky, partnery a hosty   

pozn.: Změna termínů akcí vyhrazena ! - AK = akreditovaný vzděl. program u MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regionservis si Vás dovoluje pozvat na odbornou akci s doplňkovým programem plným relaxace a 
oddechu, která se koná v překrásném prostředí SLOVÁCKA, které „sa nesůdí“…  

I I I .  C E L O S T Á T N Í  F Ó R U M  N A  T É M A   
- církevní majetek a kulturní památky - 

 
variabilní symbol: 4204 
druh: odborné fórum - otevřená forma tématické diskuze 

termín:  22. – 23. května 2007 (úterý – středa) 

místo konání: SVATOBOŘICE – MISTŘÍN u Kyjova, Svatoborský sklípek, Pod Sokolovnou 1185    
internet – mapa místa konání a další informace: http://www.svatoborskysklipek.cz 
 
cílová skupina: krajský zastupitel, starosta, obecní zastupitel, ředitelé a vedoucí odb. a odd. ochrany 
památek, odbory správy města či obce, ředitelé tématicky zaměřených org. atd. 
  
zaměření: církevní majetek, legislativa, správa a vlastnictví, spolupráce s municipalitami, historické 

památky a jejich zachování, dotace, rozvoj atp. 
 
Program 1. den prezence 9:00 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:30 hod 

9:30 Zahájení fóra: Lukáš Tesař, ředitel programu Regionservis 
9:45     Úvodní slovo – historie a současnost obce Svatobořice - Mistřín, starosta obce Svatobořice - Mistřín 
 
Dopolední panel – vlastnické vztahy, legislativa, pozemky  

10:00   Úprava vlastnických vztahů k půdě a pozemkové úpravy 
  Ing. Helena Kmentová, vedoucí odd. Působnosti zákona o půdě Ústředního pozemkového úřadu 

ČR 
 
11:00   Správa původních zemědělských a církevních nemovitostí: 
Pozvána byla Ing. arch. Jiří Böhmová, předsedkyně výkonného výboru Pozemkového fondu ČR 
 
12:00 diskuze s hosty a přednášejícími 
12:30 cca 45 min. přestávka na oběd 
 
Odpolední diskusní panel - postoj municipalit, církve, hlavní problémy a návrhy řešení: 

13:00 Církevní majetek, pozemky a postoj samosprávy – zkušenosti a problematika v praxi 
 MgA. Jiří Jedlička, zastupitel obce Červená Rečice 

Strategie nového postupu církví a náboženských spol. v oblasti správy a zabezp. církevního majetku    
 Ing. Karel Fojtík, předseda Společné komise ERC a ČBK pro řešení vztahů mezi státem a církvemi 
 Ing. Karel Štícha, ekonom diecéze Arcibiskupství pražské  
  
Odpolední program (dotovaný partnerem, není financován z veřejných rozpočtů resp. kurzovného!):  
procházka a výlet do okolí… s doplňkovým programem 

18:00 přivítání moravskou slivovicí (meruňkovicí, hruškovicí, ořechovicí) 
18:15 teplá večeře 
18:45 degustace –  
ochutnávka vín s výkladem, možnost zakoupení vína do domácích zásob 
 
20:00 SPOLEČENSKÝ A ZÁBAVNÝ VEČER VE STYLU SLOVÁCKA 
s pohoštěním, domácími produkty za doprovodu cimbálové kapely a s doprovodným zábavným i soutěžním 
programem. Soutěžit budeme o titul Mistra Somiliéra a další... 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Program 2. den 10:00 hod zahájení, ukončení odborné části cca 13:00 hod 

 

Dopolední panel - dotace, správa, církevního majetku a historických památek, podpora a rozvoj  

10:00 Církve a postavení ministerstva kultury, financování a legislativa  
 pozván byl ministr kultury České republiky 

10:00 Program Evropské unie Culture 2000, výzva pro projekty v oblasti kult. dědictví 
 PhDr. Eva Lukášová, vedoucí sekce pro kulturní dědictví programu Culture 2000 

11:00 Specifikace péče o sakrální a historické památky 
 pozván byl předseda Národního památkového ústavu 

 

12:00 diskuze s hosty a přednášejícími 

 Pozváni jsou odborníci na památkovou péči a financování a dále politici (poslanci, 
senátoři apod.)  
 

V cca 13:00 hod., ukončení Fóra obědem  

 

CENA VČETNĚ UBYTOVÁNÍ A DPH 19%  

(odpolední volný program je v plné výši dotován partnerem, není kryt z kurzovného!): 

1 den……………………. 1 osoba 1500,- Kč 

2 dny……………………. 1 osoba 2900,- Kč / sleva, cena pro 2 osoby……………. 5000,- Kč 

 
V ceně je zahrnuto:  

• 1x UBYTOVÁNÍ 22. - 23. května včetně snídaně ! a poplatku MěÚ, 
• vstup na odborný program, vstup na doprovodný program, prohlídky apod.,  
• stravování 2x oběd a 1x večeře. 

 
Ubytovaní, místa si rezervujte u nás: 

Marie SVÁČKOVÁ 
manažerka  
tel./ fax.: 257 199 616, 723 139 905 
e-mail: marie.svackova@regionservis.cz  
 
Ubytování  - Složení pokojů: 
 
5 x dvoulůžkový - se sociálním zařízením 
6 x třílůžkový - se sociálním zařízením 
3 x čtyřlůžkový – sociální zařízení na hodbě 
1 x pětilůžkový – sociální zařízení na hodbě 

1 x dvoulůžkový – sociální zařízení na hodbě 
1 x třílůžkový – sociální zařízení na hodbě 
1x jednolůžkový – s wc a umyvadlem 

Pro 1, 3, 4 a 5 lůžkové pokoje jsou koupelny a wc na chodbě, zvlášť muži a ženy. Případnou větší potřebu 
ubytování zajistíme přímo v obci.  
 
Ubytování organizujeme dle Vašich přání a počtu účastníků, o podrobnostech vás budeme včas informovat. 
Pokud budete žádat výhradně soukromí, které nebude možné realizovat přímo ve sklípku, zajistíme Vám 
náhradní ubytování přímo v obci. Děkujeme Vám za pochopení. 
  

! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 15. KVĚTNA, 
po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

Přihlášky zasílejte nejlépe faxem či emailem na kontakty uvedené níže (jsou i v přihlášce), děkujeme. 
 
 
 
 
 
 



 
Registrační formulář R.S.V.P. 

III. Fórum na téma církevní majetek a kulturní památky 
 
NÁZEV INSTITUCE:………………………………………………………………………………. 

Závazně objednáváme tyto vzdělávací akce a zároveň souhlasíme se všeobecnými obchodními podmínkami platnými od 1.1.2003, jak  
jsou uvedeny na webové stránce REGIONSERVISU (odkaz smluvní podmínky v levém menu), což stvrzujeme svým podpisem. 

 

ÚČASTNÍCI: 

Jméno, příjmení a funkce: 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní osoba, vyřizuje: …………………………………………………………………………… 
 
Tel./GSM: …………………………….. Email: ……………………………………………………. 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
IČ: ……………………… DIČ: ……………………… Číslo účtu plátce:……………………………............................ 
 
 
Cena včetně ubytování a DPH 19% variabilní symbol akce 4204 (pro platbu):  
 
1 den……………………. 1 osoba 1500,- Kč (vypište jaký den):………………………….. 

2 dny……………………. 1 osoba 2900,- Kč / sleva, cena pro 2 osoby……………. 5500,- Kč 

Cena pro rodinné příslušníky (bez školení)……………………. 850,- Kč / 2 dny 1 osoba 

 

V ceně je zahrnuto: 

1x UBYTOVÁNÍ 22. - 23. května včetně snídaně ! Mám zájem o pokoj/e, vypište: ……………………………… 
vstup na odborný program, vstup na doprovodný program, prohlídky apod., stravování 2x oběd a 1x večeře 

 
ZÁLOHA celkem k úhradě: ______________,- Kč. POTVRZUJEME, že jsme zaplatili zálohu ve prospěch účtu 
číslo: 51-9093920287/0100 KB a.s.;  Platby realizujte pod variabilním symbolem příslušné akce, děkujeme 

 

ANO        NE        Objednatel souhlasí se zveřejněním jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Regionservis může tyto podrobnosti elektronického kontaktu využít pro potřeby šíření obchodních sdělení 
podle ustanovení  § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel může dodatečně tento souhlas odmítnout 
písemnou formou adresovanou Regionservisu. 
 
 
 
 
Datum, razítko a podpis:         

                   ……………………………………………………………….  

 

Vyplněné formuláře zasílejte nejlépe faxem případně poštou na adresu viz. níže  

! Registrace zpracováváme dle datumu přijetí až do vyčerpání maximální kapacity akce 40 míst ! 
 
 
Důležitě INFORMACE: 

 Svoji účast nám prosím potvrďte nejpozději do 15. května 2007, 
 Ubytování je zahrnuto v ceně, prosíme vyznačte si výše o jaké pokoje máte zájem 
 S sebou si vezměte neformální, sportovní oblečení, vhodnou obuv, dobrou náladu, soutěživost atp. 

 
 
 
 



 

Z  N A Š I C H  O D B O R N Ý C H  K U R ZŮ  V Y B Í R Á M E  
Z á r u k a  n e j n i ž š í  c e n y  n a  t r h u  a  d a l š í  v ý h o d y  p r o  n a š e  k l i e n t y  

 
S T A V E B N Í  Z Á K O N  -  N O V Ý   

 
variabilní symbol: 1205 
druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 10. květen (čtvrtek) 

místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“.   
rozsah: 1 den 

cílová skupina: starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, vedoucí úředníci a úředníci odborů územního 
plánování, stavebního řádu; tajemník a ředitel úřadu; úředníci vykonávající správní činnosti při územním plánování, 
územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.                      
 
z a m ě ř e n í :   
Seznámení úředníků s problematikou stavebního práva veřejného a jejich orientace v této oblasti. 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod., začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 

 
STAVEBNÍ ZÁKON - NOVÝ 
 
lektor: JUDr. Václava Koukalová 

1. Pojem „stavební právo veřejné“ 
2. Současná právní úprava stavebního práva a upozornění na změny, jež přinese nová úprava  
3. Správní řízení obecně v režimu stavebního práva 
4. Organizace, stavební úřady, příslušnost 
5. Územní řízení (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí) 
6. Stavební řízení o povolení stavby, ohlášení stavby (účastníci řízení, doručování písemností, 

lhůty, rozhodnutí) 
7. Stavební řízení o odstranění stavby – povolení, nařízení odstranění stavby  
8. uvádění staveb do užívání 
9. Správní delikty 
10. Povinnosti osob,  
11. Vybrané činnosti ve výstavbě 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 

Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ………. .. 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 20. dubna ………… cena 950,- Kč / osoba   
 

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 30. dubna, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM NEBO 
POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
POZOR SOUTĚŽ: Hrajte se námi o značkové domácí kino, v případě, že se přihlásíte přes naše internetové stránky 
dostanete se do slosování o domácí kino ! ke slosování dojde v červnu 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O C H R A N A  O S O B N Í C H  Ú D A JŮ  A  P O D M Í N K Y  P R O  

J E J I C H  Z P R A C O V Á N Í   
 

 
variabilní symbol: 1305 

druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 3. května (čtvrtek) 

místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“.   

rozsah: 1 den 

cílová skupina: starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, vedoucí úředníci a úředníci odborů a oddělení  
vedení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů; úředníci vykonávající správní činnosti  
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.                      
 
zaměření:  
ochrana osobních údajů a podmínky pro jejich zpracování, zejména při výkonu státní správy a samosprávy 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 16:00 hod. 

 
lektor: JUDr. Alena Kučerová, náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů 
 

1. Seznámení s předpisy EU, upravujícími problematiku ochrany osobních údajů. 
2. Seznámení s nejdůležitějšími předpisy právního řádu ČR, ze kterých právní úprava ochrany osobních údajů 

vychází. 
3. Seznámení s obsahem zákona č. 101/2000 Sb., o ohraně osobních údajů a o změně některých zákonů se 

zaměřením na hlavu I a II s důrazem na povinnosti správce. 
4. Seznámení s principy ochrany osobních údajů upravenými ve zvláštních zákonech, vysvětlení vztahu těchto 

zákonů k obecnému zákonu. 
5. Problém kolize právní úpravy práva na ochranu osobních údajů a práva na přístup k informacím podle zákona 

č. 106/1999 Sb. 
6. Diskuse k aktuálním otázkám aplikace zákona o ochraně osobních údajů. 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 
 
Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ………. .. 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 20.dubna ………… cena 950,- Kč / osoba   

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 27.dubna, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

 
OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM NEBO 
POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 

POZOR SOUTĚŽ: Hrajte se námi o značkové domácí kino, v případě, že se přihlásíte přes naše internetové 
stránky dostanete se do slosování o domácí kino ! ke slosování dojde v červnu 2007. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Z Á K O N N Á  Z M O C N ĚN Í  

P R O  V Y D Á V Á N Í  P R Á V N Í C H  PŘ E D P I SŮ  O B C Í   
 

 
variabilní symbol: 1405 

druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 17. 5. 2007 (čtvrtek) 

místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“.   
 
rozsah: 1 den 
 
cílová skupina:  
starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, vedoucí úředníci a úředníci odborů a oddělení legislativy;  
úředníci vykonávající správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku,               
 
zaměření: právní předpisy obcí (vyhlášky), dozor nad samostatnou působností obcí 
 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 

 
lektor: Mgr. Vítězslav Šemora 
 

• Dozor nad samostatnou a přenesenou působností obcí a krajů. 
• Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí a krajů. 
• Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů. 
• Vzory právních předpisů. 
• Diskuse. 
 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 

 
Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ……….... 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 30. dubna ………… cena 950,- Kč / osoba   
 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 9. května, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 
 
OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM NEBO 
POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
POZOR SOUTĚŽ: Hrajte se námi o značkové domácí kino, v případě, že se přihlásíte přes naše internetové stránky 
dostanete se do slosování o domácí kino ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P  R  Á  V  N  Í   M  I  N  I  M  U  M   P  R  O   O  B  C  E  

 
 
variabilní symbol: 1505   

termín: 16. 5. 2007 (středa) 
místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“.   

rozsah: 1 den 
cílová skupina: Starostové, vedoucí úředníci obcí a stávající úředníci obcí. 
 
zaměření: Cílem tohoto vzdělávacího programu je důkladné seznámení starostů a vedoucích  úředníků obcí, ale i 
stávajících úředníků obcí s ustanoveními zákona o obcích v jeho úplném znění a dalšími souvisejícími právními 
předpisy. 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 

 
lektor: JUDr. Ladislav Kužvart 
 

1) Ústavní principy obecního zřízení 
- veřejná moc a veřejná správa 
- co je to veřejná správa, její nositelé a kdo ji vykonává 
- co je to obec a její místo v systému veřejné správy, charakteristika a odlišnosti státní   správy a samosprávy, 
obec jako právnická osoba veřejného a soukromého práva 

2) Postavení a působnost obce, její orgány a orgány zastupitelstva a rady 
             - vznik, složení, činnost a jednání jednotlivých orgánů 
             - občané obce a jejich práva  
             - práva a povinnosti člena zastupitelstva obce, vznik a zánik mandátu, neslučitelnost                                   
             s jinými funkcemi a odměňování za výkon funkce 
             - samostatná a přenesená působnost obce 

•  Právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení obce) a interní předpisy 
- dozor nad vydáváním obecně závazných vyhlášek obcí a nad zákonností usnesení, rozhodnutí a jiných 
opatření orgánů obcí v samostatné působnosti  

             - dozor nad vydáváním a obsahem  nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných                     
            opatření orgánů obcí v přenesené působnosti 

• Odpovědnost obce, veřejných činitelů a úředníků za výkon veřejné správy 
- odpovědnost za škodu způsobenou výkonem veřejné správy 
- zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 

 
Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ……….... 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 4. května ………… cena 950,- Kč / osoba   
 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 10. května, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM NEBO 
POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
 
POZOR SOUTĚŽ: Hrajte se námi o značkové domácí kino, v případě, že se přihlásíte přes naše internetové stránky 
dostanete se do slosování o domácí kino ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á V A Z N Á  PŘ I H L Á Š K A  –  R E G I S T R AČN Í  F O R M U L ÁŘ    

a k r e d i t o v a n é h o  k u r z u  u  M i n i s t e r s t v a  v n i t r a  d l e  z á k o n a  č .  3 1 2 / 2 0 0 2  S b .  
 
NÁZEV INSTITUCE:………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktní osoba, vyřizuje: …………………………………………………………………………… 
 
Tel./GSM: …………………………….. Email: ……………………………………………………. 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
IČ: ……………………… DIČ: …………………… Číslo účtu přihlašovatele, plátce:……………………………… 
 
Závazně objednáváme tyto vzdělávací akce a zároveň souhlasíme se všeobecnými obchodními 
podmínkami platnými od 1.1.2003, jak jsou uvedeny na webové stránce REGIONSERVISU (odkaz smluvní 
podmínky v levém menu), což stvrzujeme svým podpisem. 
 
Variabilní symbol akce………………… Zkratkovitě název:……………………………………………………………   
 
Všechny dny: ANO / NE jen následující dny akce (datum): …………………… cena Kč:………………………... 
 
 
ÚČASTNÍCI: 
Jméno a příjmení, funkce, datum a místo narození (pro vystavení Osvědčení dle zákona č.312/2002 Sb.): 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Variabilní symbol akce………………… Zkratkovitě název:……………………………………………………………   
 
Všechny dny: ANO / NE jen následující dny akce (datum): …………………… cena Kč:………………………... 
 
 
ÚČASTNÍCI: 
Jméno a příjmení, funkce, datum a místo narození (pro vystavení Osvědčení dle zákona č.312/2002 Sb.): 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ZÁLOHA celkem k úhradě: ______________,- Kč. POTVRZUJEME, že jsme zaplatili zálohu ve prospěch účtu 
číslo: 51-9093920287/0100 KB a.s.;  Platby realizujte pod variabilním symbolem příslušné akce, děkujeme 

Objednatel souhlasí se zveřejněním jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.  Regionservis může tyto podrobnosti elektronického kontaktu využít pro potřeby šíření obchodních sdělení podle ustanovení  § 7 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel může dodatečně tento souhlas odmítnout písemnou formou 
adresovanou Regionservisu. 
 
 
 
 
Datum, razítko a podpis:         
                   ……………………………………………………………….  
 
Vyplněné formuláře zasílejte nejlépe faxem případně poštou na adresu viz. níže  
! Registrace zpracováváme dle datumu přijetí až do vyčerpání maximální kapacity kurzu !   

Pozn.: Uvedené ceny v programu akce jsou včetně DPH, účastník obdrží na akci zúčtovací daňový doklad, nebo bude 
zaslán nejpozději do 14ti dnů od termínu konání akce na adresu uvedenou v závazné přihlášce. Ubytování si hradí 
účastníci sami. 
 


