


 
 

III.  Setkání starostů  a  místostarostů  Zlínského kraje 
 

 
          
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dámy a pánové,   

 
srdečně vás vítáme společně s panem poslancem Tomášem Úlehlou a partnery  na III. Setkání starostů 
a místostarostů Zlínského kraje, které organizuje Regionservis a děkujeme vám také jménem 
našich partnerů za přízeň. 
 
Krajské setkání probíhá v době, kdy se opět připravuje řada reforem a kdy se stále více musí samosprávy 
spoléhat samy na sebe a své rozpočty s tenčící se pomocí státu. Dobrou budoucnost samosprávě zajistí 
jedině účinné strategické plánování, podpořené dotacemi z EU a tenčícím se objemem národních dotačních 
titulů.   
 
Letos vám přinášíme zajímavé novinky:  

• Rozšířili jsme řady našich partnerů z podnikatelského světa, díky čemuž získají obce na  
našich akcích ceny v hodnotě více než 12 mil Kč.  

• Řešíme strategii rozvoje obcí, vypracováváme strategické plány rozvoje a řešíme pro obce  
konkrétní dotace z EU. 

• Školíme volené zastupitele. Obdrží přehled o možnostech rozvoje obce, informace o tom jak 
probíhá financování, kde jsou příležitosti atd. S kolegy, kteří mají informace se pracuje lépe, což 
lépe víte z vlastní zkušenosti ze zastupitelstva. Pokud máte o podobné školení zájem, kontaktujte 
nás. 

• Vypracováváme daňové příjmy obcí s výhledem a statistikou do minulosti. 

• Pokračují naše granty pro obce a města „Fond na podporu rozvoje obcí a měst“.  

• V letošním roce bychom Vám rádi přednesli zcela novou myšlenku, neboť dle našeho 
názoru je současný stav toku veřejných financí - jak v ČR, tak v EU - v nesouladu se smyslem 
demokratického zřízení. Na místo toho, aby daně vybrané od občanů rozdělovali na naše potřeby 
námi zvolení politici, rozhodují o přerozdělení daní úředníci (ať čeští či evropští). Pro podpořte 
PETICI „Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám“. Podstatou petice je posílit 
rozpočty obcí a měst o peníze, které utíkají do dotací a vzdalují se obcím a městům. Pokud 
podpoříte tuto petici, je tu velká šance až zdesetinásobit daňové příjmy obcí bez 
dopadu na státní rozpočet. Potřebujeme vaši politickou podporu, abychom společně změnili tok 
peněz z rozhodování státních úředníků do rozhodování samospráv.  

 
Regionservis je centrum služeb pro samosprávy. Jedině u nás získáte výhody od širokého spektra 
našich partnerů. Pomůžeme vám s rozvojem vašeho města nebo obce. To, že své výroky měníme v činy 
dokládá i velmi výrazné rozšíření tzv. „Fondu na podporu rozvoje obcí a měst“, ze které jsme 
v loňském roce ve spolupráci s našimi obchodními partnery věnovali na podporu obcím téměř 2.000.000,- 
Kč. V letošním roce plánujeme věnovat obcím výhody, ceny a finanční pomoc v nominální hodnotě celkem 
12.000.000,- Kč  
 
Vážení přátelé, zachovejte nám a našim partnerům nadále přízeň a užijte si dnešní setkání. 

Život je především o zážitcích a radosti z práce. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    Lukáš Tesař 
ředitel a majitel spol. Regionservis s.r.o. 
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PROGRAM: 
 
 
 
 
 

I II.  Setkání starostů  a  místostarostů  Zlínského kraje 

termín: 15. dubna 2008 (úterý) 

místo konání: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Velký sál Reduty, U Reduty 256, 686 01 
 
ZAMĚŘENÍ:  

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY, ROZVOJ OBCÍ - AKTUALITY A PŘÍLEŽITOSTI OBCÍ DO ROKU 
2013, POSÍLENÍ PŘÍJMŮ SAMOSPRÁV, DOTACE, EKOLOGIE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
 
Prezence účastníků od 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části v 15:00 hod.  

9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis s.r.o. 
Přivítání účastníků: Ing. Libor KARÁSEK, starosta města Uherské Hradiště 
 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 

 
I. Odborný panel: REGIONÁLNÍ ROZVOJ A OPERAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE 

9:45 Význam a podpora regionální a euro regionální spolupráce a rozvoje, 
 Mgr. Tomáš ÚLEHLA, člen Rady města Zlína, člen Výboru regionů v Bruselu, poslanec, předseda euroregionu, 

president Contact group v radě Evropy, předseda komise pro strategický rozvoj a EU na radnici ve Zlíně, člen kraj. výboru 
pro záležitosti EU, člen poslaneckých výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí. 
 

10:15 Regionální operační programy a postupy čerpání dotací z Evropské unie 
 Ing. Karel HOLOUBEK, vedoucí Odd. kontroly a plateb Zlín, Úřad R. rady  reg. soudrž. Stř. Morava 

následuje diskuze k uvedeným tématům a 15 minut přestávka na občerstvení 
 
 
Komerční panel: PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ 
11:15 Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti, TR Antoš s.r.o. 

11:15 Luděk BÁRTEK, majitel společnosti, Bártek  Rozhlasy s.r.o. 

 

II. Odborný panel: POSÍLENÍ FINANCOVÁNÍ OBCÍ A DOTACE Z EU V PRAXI,  

11:45 Reálné cesty posílení financí obcí – rady pro volené zástupce samospráv  
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

12:30 Dotace z EU pro volené zástupce samospráv v praxi – možnosti, aktuality a zkušenosti  
Jakub ZAHRÁDKA, odborník na čerpání dotací z EU, obchodní a marketingový ředitele EU centrum  

následuje diskuze k uvedeným tématům a 45 minut přestávka na oběd 
 
 
III. Odborný panel: INFORMAČNÍ SYSTÉMY, EKOLOGIE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

14:00 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. 

14:30 Odpady – aktuálně novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství  
 odborník na problematiku odpadového hospodářství (bude upřesněno) 

 
V cca 15:00 ukončení odborné části,  
 
následuje losování o ceny a informace ke grantům na podporu rozvoje obcí atd. 
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DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY AKCE 15. dubna 2008 
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste  ve hře o hodnotné ceny – losování na konci akce) 
 

Obecné informace

Název vašeho města:       

Vaše příjmení:       
Vaše funkce: 
(zakroužkujte) STAROSTA MÍSTOSTAROSTA ZASTUPITEL JINÁ 

Kontakt (telefon nebo email):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se vám: 
 

Líbí Nic moc Nelíbí     Hlavní důvod proč (uveďte):                                      
 

 
 

 
 

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

 

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

Hodící se prosím zaškrtněte, nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme 

Uveďte prosím název společnosti, která u Vás sváží  
odpad: …………………………………………………..  

ANO NE Jste spokojeni s kvalitou prováděné služby 

ANO NE Je Vám známa značka a společnost AVE  

ANO NE Je ve Vaší obci provozován Sběrný dvůr   
 

Co byste chtěli ve Vaší obci aktuálně nebo v krátkém 
výhledu řešit? 

 Komplexní dotační servis na klíč 

 Rádi bychom bezplatnou konzultaci k dotacím z EU 

 Moderní a výkonné osvětlení (šetřící energii)  

 Nouzové osvětlení (i pro krizové situace apod.) 

 Dětské / ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek: 

            realizace v roce 2008 
       realizace v následujících letech (výhledově) 

 Výstavbu nebo rekonstrukci staveb města/obce 
(škola, školka, bytové domy, úřad, sportoviště apod.)  

 

 
 Co nejlevnější úvěr 

 
 Strategický plán rozvoje 

 

 Výpočet daňových příjmů na r. 
2008 a 2009 včetně dopadů novely 
RUD + grafy a tabulky 10letého 
vývoje příjmů a výdajů naší obce 

 

 Archivnictví a regálové systémy  
 

 Účetní a daňové poradenství, 
controlling čerpání dotací ze státního a 
evropského rozpočtu apod. 
 

 Mám zájem o vypracování nezávazné 
modelové nabídky na bezdrátové 
informační systémy (rozhlas apod.) 
přímo pro naše město či obec 

 jiné, uveďte: 

………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
 

VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI. 
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A N K E T A
Vážená paní, vážený pane, 
dovolte, abychom Vám položili několik otázek: 
 

1.  Máte předchozí zkušenosti s čerpáním podpory 
z veřejných prostředků ?   ANO     

  NE     
       

2.  Které z podporovaných oblastí jsou pro Vás 
prioritní ? 

Rozvoj města / obce 
Infrastruktura, volnočasové aktivity…     

Cestovní ruch 
Ubytovací a stravovací zařízení, infocentra, … 

   

Určete pořadí priorit Plánu rozvoje vašeho města / obce známkou 
od 1 do X. 

Doprava 
Obnova a výstavba místních komunikací,, … 

   

Životní prostředí 
ČOV, kanalizace, nakládání s odpady, … 

   

Vzdělávání 
Zaměstnanci veřejné správy, škol, … 

   

Bydlení 
Rekonstrukce a oprava panelových domů, ... 

   

Obnova kulturního dědictví     

V případě potřeby připojte komentář: …………………………………………………………………………. 

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

 

3.  Máte‐li vážný zájem o předložení podrobné nabídky naší firmy, vyplňte prosím následující 
tabulku: 

 

Název obce / města: 

Kontaktní 
osoba 

jméno a funkce: 

telefon: 

e‐mail: 
 
 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte u stánku SUPPORT EUCENTRUM.

 
Děkujeme Vám
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SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ
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Regionservis „Fond na podporu rozvoje obcí a měst“ 
POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ GRANTU OD SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS 

 
Obecná ustanovení, základní informace: 
„Fond na podporu rozvoje obcí a měst“ společnosti Regionservis s.r.o., je udělován obcím a městům, které 
pravidelně navštěvují akce pořádané naší společností. Financování fondu probíhá formou kumulace kapitálů 
z registračních poplatků, které hradí účastníci na krajská setkání. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 200 – 500,- Kč 
včetně DPH 19%.  
 
Jelikož setkání pořádané společností Regionservis s.r.o. jsou financována výhradně ze zdrojů soukromých, 
partnerských firem, chceme využít vybrané peněžité prostředky od obcí zpětně na podporu jejich rozvoje. Celková 
částka, jenž bude rozdělována v daném roce je přímo závislá na počtu platících účastníků našich setkání. V roce 2008 
odhadujeme výnosy ve výši cca 300.000,- Kč. Regionservis s.r.o. si vyhrazuje právo podmínky Fondu upravit, změnit 
apod.  a to vždy na uvedený rok. Prostředky z grantu nelze vymáhat soudní cestou či se odvolávat (jedná se o prostředky 
soukromé společnosti). Grant není loterií (ale marketingovou akcí spol. Regionservis s.r.o.). 
 
Po výběru finančních prostředků v daném roce jsou finance v dalším roce rozdělovány na projekty tímto 
způsobem: 
 
Výše dotace, předpoklad podpořených projektů ročně a výše plnění:  

30.000,- Kč – 3 projekty ročně minimální fin. podíl grantu na projektu 20%  (tj. max. 150.000,- Kč)  

50.000,- Kč – 2 projekty ročně minimální fin. podíl grantu na projektu 30% (tj. max. 150.000,- Kč) 

100.000,- Kč – 1 projekt ročně minimální fin. podíl grantu na projektu 50% (tj. max. 200.000,- Kč) 
 
POSTUP VÝBĚRU VÍTĚZE:  

V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého 
kola: 

1. celkové tj. 100% náklady projektu nesmí přesahovat (150.000,- Kč resp. 200.000,- Kč) 
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání (viz. podporované priority níže)     
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce 
4. realizovaný projekt musí sloužit pro veřejné účely a pokud možno co nejširšímu procentu obyvatel. 

 
2. kolo:  
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před 
ostatními žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači známky jednotlivým žádostem. Vítězem 
se stává žádost s nejlepší známkou. Postupující je povinen uhradit náklady (pronájem místnosti, stravování, 
technika atd.) na druhé kolo (ve výši cca 500,- Kč na osobu dle místa konání).  
 
DATUM UZÁVĚRKY  
podání projektů pro Zlínský kraj na „FOND REGIONSERVIS 2008“: 31. května 2008 
Postupujícím oznámíme emailem termín 2. kola „obhajoby žádosti“. 
 
Datum čerpání dotace:  
okamžitě na základě sestavení rozpočtu projektu, vyúčtování  nejpozději do konce roku 2008 ! 
 
Forma podání: nejlépe emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz 
 
PODPOROVANÉ PRIORITY V ROCE 2008:  

1. Bezdrátový, obecní rozhlas  
2. Dětská hřiště (i s dopomocí, spoluúčastí obyvatel či jiných partnerů)  
3. Obnova mobiliáře (veřejné osvětlení, značení, zastávky, radary, atd.) 
4. Oprava historické, kulturní nebo přírodní památky 
5. Výsadba zeleně, cyklostezky, turistické stezky (i značení) 
6. Obnova objektů v majetku obce či nákup jakékoli techniky pro údržbu obce 
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ZCELA 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., Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 - Zbraslav 
 
Příjemce:  

1. Územní samospráva 
2. Organizace zřízená obcí 

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

• Údaje o žadateli  
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce dph, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje 
atd.) 
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany 
• Rozpočet projektu (prosíme této části věnovat zvláště pozornost, velmi důležité pro úspěch) 
• Partneři projektu  (pokud jsou) 
• Případná fotodokumentace (pokud je) 

 
 
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. výměnu veřejného osvětlení celé 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! Dále je nutné, aby v popisu žádosti byla část, na 
kterou žádáte dotaci oddělena od celkového projektu. Např. pokud obec buduje kompletní mobiliář za stovky 
tisíc Kč, je nutné oddělit např. značení v hodnotě požadované dotace a na samotné značení žádat o naší 
dotaci. Celkový projekt však nesmí být financován z dotací státu či Evropské unie, neboť to nedovoluje 
legislativa. Samozřejmě je možné projekt „dofinancovat“ pomocí jiných soukromých či obecních zdrojů (tj. 
z vlastního obecního rozpočtu, nebo pomocí bankovního úvěru či spoluúčasti jiné soukromé firmy „partnera 
- sponzora“.)  
 
Mohu žádat i na více produktů? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.) 

Samozřejmě to je možné.  
 
Jak čerpání probíhá? 

Po Vašem úspěchu ve druhém kole „obhajobě“, s vámi naše společnost uzavře jednoduchou smlouvu o 
vzájemné spolupráci, jelikož naším cílem není jednorázová pomoc, ale komplexní a dlouhodobá spolupráce 
s obcemi za účelem rozvoje. Regionservis s.r.o. uhradí náklady Vašeho projektu dle uvedených podmínek 
formou přefakturace nákladů na realizaci projektu, nebo zálohovou fakturou jejíž pokladem je oboustranně 
schválený rozpočet s konečnými cenami od dodavatelů apod.   
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O-CONSULT S.R.O. 
Sídlo: Baarova 48/4 Liberec, 460 01 

Kancelář: Vzdušná 63 / 11, 460 01, Liberec 1 
Tel.: 485 102 546 Fax: 485 102 547 E-mail: o-consult@o-consult.cz   internet: http://www.o-consult.cz   
Audity obcí, obecně prospěšných společností, nadací 
Kromě předepsaných oblastí z auditorských směrnic se zaměřujeme na oblast plnění rozpočtů a naplňování jeho příjmové 
a výdajové části. Zaměřujeme se však především na správné vyčíslení (a vykazování) majetku, jeho úplnost a evidenci. 
Samozřejmě kontrolujeme i oblasti, na kterých je zvláštní zájem o prověření ze strany objednatele. Součástí kontroly 
může být i prověření hospodaření v účelových zařízeních obce, resp. v jimi zřízených obchodních společnostech. 
Zaměření auditů neziskových společností a obcí je i na zásadní posouzení správnosti vykazování ziskových činností, 
podléhajících zdanění dani z příjmů. 
 

 
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a. s. 
Ředitelství společnosti 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1  

tel.: 224 951 111  fax: 224 933 551  e-mail: sekretariat@ssz.cz web. stránky: www.ssz.cz 
Společnost Stavby silnic a železnic (SSŽ) patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v 
oblasti dopravního stavitelství. Firma staví na svých bohatých mezinárodních zkušenostech, špičkovém technologickém 
zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 13 dceřiných společností. Na českém trhu působí již více než 50 let. Na 
podzim 2006 se stoprocentním vlastníkem SSŽ stala francouzská společnost EUROVIA. Ta je členem skupiny VINCI – 
největšího stavebního a koncesního koncernu na světě, který působí v 16 zemích. Mezi hlavní aktivity SSŽ patří zejména 
silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, železniční stavby, mosty, sportovní stavby a rekonstrukce 
městských komunikací včetně historických center. 
 
 
sídlo firmy Bártek Rozhlasy, Podlesí 418, 757 01   Valašské Meziříčí , tel / fax 571 616 678 / 571 616 679  
   
Luděk Bártek - majitel 602 112 277 
ozvuceni@rozhlasybartek.cz  
Tomáš Kelnar - obchodní oddělení 602 795 223 
kelnar@rozhlasybartek.cz  
webové stránky www.rozhlasybartek.cz 
 
V současné době již instalujeme nový bezdrátový rozhlas SARAH s digitálním kódováním a vyhodnocením. Tento systém 
splňuje všechny požadavky a kritéria, která po nás zákazníci vyžadovali. 
Systém bezdrátového rozhlasu se tím stal nejpoužívanějším a nejoblíbenějším. Dle evidence Českého telekomunikačního 
úřadu využívá bezdrátový rozhlas několik stovek měst a obcí v České republice. A to nejen k varování obyvatel v krizových 
situacích (požár, povodně apod.), ale zejména k běžnému hlášení.  
 
Provádíme zdarma nezávazné konzultace, měření signálu a k dodávce vypracování technickoekonomické studie, která 
slouží jako podklad pro žádost o dotace. Připomínáme, že systém SARAH lze napojit na JSVV MV GŘ HZS ČR. 
 
Dodávky bezdrátového rozhlasu provádíme v rozsahu :  

• měření signálu  
• vypracování technickoekonomické studie  
• vypracování projektu  
• dodávka systému  
• na klíč  
• po etapách  
• revize  
• pravidelné kontroly a servis  
• zaškolení obsluhy  
• poradenství - okamžitě a zdarma  
• pomoc při žádání dotací  
• leasing 
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REZERVACE ÚČASTI NA SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 2008 
rezervujte si již dnes místo na našich úspěšných akcích pro starosty a místostarosty krajů. Fota a programy 
předchozích ročníků viz. www.regionservis.cz Ceny jsou včetně celodenního stravování. 
Rezervujte nám  místo Chystaný 

ročník 
Termín konání Poplatek

/ osoba 
Počet 
osob 

(uveďte) 

Var. 
symbol 

akce 

Cena 
celkem vč. 
19% DPH 

Konference o bezpečnosti 
dopravy v obcích a městech 

Praha II. 29. 4. 2008 400 Kč       1104       

Královéhradecký kraj Zámek 
Dětenice 

V. 13. 5. 2008 500 Kč       15105       

Národní setkání starostů Praha III. 10. 6. 2008 500 Kč       1106       
Plzeňský kraj Plzeň IV. 16. 9. 2008 300 Kč       13109       
Jihomoravský kraj Znojmo III. 16. 10. 2008 300 Kč       3110       
Středočeský kraj Praha IV. 30. 10. 2008 300 Kč       5300       
Vysočina Hrotovice III. 11. 11. 2008 300 Kč       5100       
Pardubický kraj upřesníme IV. 27. 11. 2008 300 Kč       5200       
REZERVACE ÚČASTI NA SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 2009 
 
Olomoucký kraj Olomouc IV. 20. 1. 2009 300 Kč       6101       
Jihočeský kraj Hluboká n.Vltavou IV. 29. 1. 2009 400 Kč       9101       
Liberecký kraj Liberec V. 5. 2. 2009 300 Kč       3102       
Moravskoslezský kraj Ostrava IV. 17. 2. 2009 300 Kč       8102       
Ústecký kraj Ústí nad Labem IV. 3. 3. 2009 300 Kč       17103       
Karlovarský kraj Mariánské lázně IV. 17. 3. 2009 300 Kč       11103       
Zlínský kraj upřesníme IV. 14. 4. 2009 300 Kč       4104       
 
Cena celkem k úhradě:                                     Kč 

POTVRZUJEME, že jsme poukázali platbu pod var.s. akce na účet č.: 35-9730640297/0100 KB a.s.  
Údaje o objednateli 

 
Název samosprávy: 
 
Jméno, příjmení a 
funkce účastníka/ů 

 
      
 
      
      

 
ZUJ : 
IČO: 
DIČ: 

 
Č. účtu plátce: 

 
      
      
      
 
      

Kontaktní osoba (jméno):
Tel:

Email:

 
      
      
      

 
Po vyplnění prosíme faxujte na: 257 199 615 nebo zasílejte nascanované emailem: 
podatelna@regionservis.cz nebo posílejte poštou na adresu: Regionservis, spol. s r.o. Elišky Přemyslovny 429, 156 00 
Praha 5 – Zbraslav (objednat lze také telefonicky na: 257 199 614)

podpis oprávněné osoby a razítko: 
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        MPA 
 

 

Vysoká škola CEVRO Institut nabízí v roce 2008/2009 
studium nového atraktivního oboru MPA  

 - Master of Public Administration – 
 

• MPA je prestižním studiem určeným zejména  pro manažery v oblasti 
veřejného sektoru  

• Odborný garant programu: Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 
• Zárukou kvality programu MPA je spolupráce na jeho realizaci se 

zahraničními partnery a zkušený lektorský tým  
• Prestižní profesní titul MPA je uznáván po celém světě  

 

Co je MPA? 

 
• MPA je prestižní studium určené zejména pro manažery v oblasti 

veřejné správy a NGO uznávané a respektované po celém světě  
• MPA představuje variantu studia MBA, uplatňovaného v privátní sféře, 

zohledňující specifika veřejné správy v tom nejširším slova smyslu  
• MPA je ucelený vzdělávací systém pro vedoucí úředníky místních 

samospráv i státní správy, pro ředitele a další manažery 
příspěvkových organizací a organizačních složek, pro velící pracovníky 
Policie a dalších složek Integrovaného záchranného systému, stejně 
jako pro manažery neziskových organizací 

Pro koho je studium MPA určeno ? 

• Studium MPA je určeno zejména všem vedoucím pracovníkům, 
úředníkům a manažerům v oblasti veřejné správy v tom nejširším 
slova smyslu  

• Studium MPA je určeno všem těm, kteří neustrnou na standardu 
získaných znalostí a dovedností, ale mají ambici se stát kvalitními 
manažery ve svém oboru  

• Studium MPA je určeno absolventům jakéhokoliv 
vysokoškolského studia 
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        MPA 
Forma studia MPA 

• studium MPA je formou celoživotního vzdělávání zajišťovaného 
vysokou školou CEVRO Institut  

• studium probíhá v rámci odborně zaměřených modulů zakončených 
zpracováním samostatné práce  

• výuku v rámci modulů zajišťují přední odborníci z akademické sféry i z 
praxe  

• studenti MPA mohou využívat studijní opory ve formě interaktivního e-
learningu  

• studenti MPA mají možnost individuálních konzultací s lektory a 
garanty modulů  

• studium je zakončeno obhajobou disertační práce zpracované pod 
vedením zkušeného garanta  

Profil absolventa programu MPA 

Komplexní a rozšiřující znalosti: 

• fungování veřejné správy 
• řízení veřejné správy a vedení pracovního kolektivu 
• vlastní specializace ve veřejné správě 

     Další předpoklady pro kariéru: 

• široký rozhled 
• zvýšené sebevědomí a umění komunikace 
• dobré kontakty 

     Uplatnění:  

• manažeři v orgánech státní správy a samosprávy 
• manažeři a volení představitelé v politických subjektech 
• odborní pracovníci mezinárodních organizací 
• neziskový sektor 

Organizace studia MPA 

- standardní doba studia:  3 semestry 
- délka semestru:                    12 týdnů 
- délka zkouškového období:     6 týdnů 
- zakončení předmětů:            závěrečné předmětové práce 
- zakončení studia:    obhajoba závěrečné práce 

Více informací získáte na webových stránkách www.vsci.cz nebo na 
studijním oddělení VSCI (tel.: 221 506 706) 
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