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Regionservis – vzdělávací a informační
program pro veřejnou správu 
v České republice – připravil na konci
května již III. ročník Mezinárodního
sněmu regionů. O krátké shrnutí jsme
požádali ředitele Regionservisu, pana
Lukáše Tesaře.

Pane řediteli, nedávno proběhl v Českém Krumlově další
Sněm regionů. Čím byl tento třetí ročník výjimečný?
„Výjimečný byl především velmi příjemnou atmosférou,
kterou nabídlo město Český Krumlov. I díky tomu letos na
sněmu panovala doslova přátelská komorní nálada, kterou po
celé tři dny využilo mnoho velmi významných představitelů
naší i zahraniční veřejné správy. Se zástupci velvyslanectví
Polské republiky, Rakouské republiky, Ruské federace,
Slovenské republiky a Slovinské republiky jsme diskutova-
li především na téma postavení slovanských národů
v Evropské unii a nad společným postupem slovanských
regionů s Rakouskou republikou při čerpání finančních
prostředků a při zahraniční spolupráci v regionální politice
EU. Samotný odborný program byl letos zaměřen na rozvoj
regionů, měst a obcí, a to v úzké vazbě na členství České
republiky v EU. Jednalo se tedy především o penězích
z evropských fondů a o podpoře regionů ze strany státní
správy. Zazněla zde však také témata týkající se cestovního
ruchu, image měst, evropského hospodářského prostoru
a mnoho dalších.“

Nastaly v poslední době nějaké změny v oblasti zahraniční
spolupráce krajů, regionů či mikroregionů?
„Jsem pevně přesvědčen, že proti zkušenostem z minulých let
zcela jistě ano. Kraje nabraly doslova vítr do plachet.
Především je znát, že připravily strategii a již nyní má mnoho
z nich aktivní zahraniční spolupráci napříč zeměmi EU. Cíl
i motivace je jasná – vytěžit maximum z členství v EU
a podpořit regionální rozvoj.“

Co připravuje Regionservis v současnosti?
„V současné době pořádáme setkání starostů a místo-
starostů ve všech krajích, a to ve spolupráci s volenými
představiteli krajských samospráv, tzn. především přímo
s hejtmany nebo vicehejtmany. Tato setkání se zaměřují
právě na možnosti společných postupů při využívání
nástrojů EU. Díky těmto setkáním se dá velice úzce

At the end of May Regionservis – 
an educational and information programme
for public administration in the Czech
Republic – prepared the 3rd annual
International Assembly of Regions. 
Mr. Lukáš Tesař, Manager of Regionservis
provided us a brief résumé of this event.

Mr. Tesař, another Assembly of Regions has been held 
in Český Krumlov recently. What was exceptional 
at this third annual assembly?
“First of all it was exceptional by its very pleasant atmosphere
offered by the town of Český Krumlov. Also thanks to this fact
the assembly's atmosphere was very friendly and intimate, the
advantage of which was taken by many of prominent public
administration representatives both of our and foreign
countries. Together with representatives of the embassies of
Poland, Slovakia, and Slovenia we discussed especially the
topic of the Slavic nations position in the European Union, the
common policy of the Slavic regions and Austria in funds
drawing, and international cooperation in the regional policy
of the EU. This year the agenda itself was concentrated on
regions, towns and municipalities development in close
connection with the Czech Republic's membership in the EU.
So first of all finance from the European funds and regions
support by the state administration were talked about. Besides
that also topics of travel industry, towns image, European
economic area, and many others have been mentioned.”

Have any changes taken place recently in the field 
of regions and micro regions cooperation?
“I'm firmly convinced that in comparison to last years'
experience they surely have. Literally everything played into
their hands. First of all it can be seen that regions have prepared
a strategy and now many of them are actively cooperating with
EU countries. Target and motivation are clear – to make the most
of the EU membership and to support the regional development.”

What is Regionservis preparing at present?
“At present we organize a meeting of mayors and deputy 
mayors in all regions in cooperation with the elected 
regional administration representatives, that is especially with 
the governors and deputy governors. These meetings are
concentrated just on possibilities of common strategies in the EU
instruments utilization. Thanks to these meetings it is possible to
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seznámit s danými kraji a jejich rozvojem. Většina krajů
chce obcím přinést především lepší infrastrukturu,
průhledný přísun dotací, také zahraniční partnerství
a podpořit podnikatele regionu i mezinárodní obchod.
Samozřejmě za vším stojí hodně práce a ne všude probíhají
všechny aktivity krajů dle očekávání starostů. Regionservis
je tu od toho, aby podpořil informovanost krajů, malých
i velkých měst a obcí i jejich připravenost lépe rozvíjet
bohatství naší země. Chceme pomáhat zprostředkováním
zkušeností a informací včas, ve správné formě a na
správném místě. To se nám zatím daří a zdůrazním, že bez
dotací. Musíme se snažit nabízet žádané služby a nikoliv
tahat z kapes daňových poplatníků peníze na dotace chodu
naší agentury. Nejen tím se odlišujeme od řady
konkurenčních agentur.“

Účastníci setkání využili pohodlí českokrumlovských
penzionů a hotelů, ať už hotelu Černá Růže, nebo hotelu Old
Inn, které jsou situovány v samém centru Českého Krumlova
na půvabném náměstí Svornosti. Nově zrekonstruovaný
4hvězdičkový hotel Old Inn s původním názvem Měšťák
překvapil, neboť ač se to na první pohled nezdá, disponuje
celkem 52 prostornými pokoji a apartmány. Hotel nabízí svým
hostům posezení a občerstvení dokonce ve 3 restauracích
a cukrárně. Speciální pokrmy na dřevěném uhlí byly
připraveny jako za středověku v Plzeňské pivnici, která se
nachází v unikátních – nedávno objevených sklepeních hote-
lu ze 13. století. Účastníky také mile překvapil vysoce
profesionální přístup personálu, který byl navíc oblečený do
historických kostýmů. Pro pobavení hostů posloužilo hotelové
kasino, kulečníkový sál a hotelové obchody. ❑

get closely acquainted with particular regions and their
development. Most regions above all want to bring municipalities
better infrastructure, transparent subsidies flow, international
partnership, and support of regional entrepreneurs and also
international trade. Of course, there is a lot of work in the
background and not in every place all the regional activities fulfil
the mayors' expectations. Regionservis is there to help awareness
of the regions, small and large towns and municipalities, and their
readiness to better development of our country's riches. We want
to assist in experience and information obtaining in time, in the
right form and in the right place. We succeed in doing it and
I want to point out that without any subsidy. We have to provide
the services required without drawing money out of the taxpayers'
pockets in order to finance operation of our agency. That's not the
only thing making us different from many rival agencies.”

Participants in the meeting took advantage of the comforts of
guesthouses and hotels in Český Krumlov, such as the Černá
Růže Hotel or the Old Inn Hotel, situated in the very centre
of Český Krumlov in the charming Svornosti Square. The
newly renovated 4-star hotel, the Old Inn, originally the
Měšťák Hotel, was a surprise, because despite appearances it
offers a total of 52 large rooms and apartments. The hotel
also provides its guests with a choice of 3 restaurants and
a coffee-house for meals, refreshments and convivial drinks.
The Plzeň Pub, situated in the hotel's unique, only recently
discovered 13th-century cellars, offered special dishes
prepared on charcoal in medieval style. Participants were
also pleasantly surprised by the highly professional staff,
dressed in historical costumes. Guests could enjoy the hotel
casino, billiards room and hotel shops. ❑

Hotel Old Inn – Český Krumlov


