
 
 



 
 

Držitel Certifikace jakosti ISO 9001:2000                                                                   

 

Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena, vytištěno na zařízení společnosti Océ Česká republika s.r.o. 
® Logo a název Regionservistm je registrovanou ochrannou známkou společnosti Regionservistm. Všechna práva vyhrazena 

 

 
PROGRAM: 
 
Programem provází: PhDr. Jana Kučerová 
 
ZAMĚŘENÍ:  
Finance měst a krajů, informace k přípravě rozpočtů měst a krajů na rok 2009, úpravě rozpočtových výhledů a 
aktuálním makroekonomickým dopadům na města a kraje, nástrojům financování měst a krajů a dotacím. 
 
Prezence účastníků od 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části obědem v 13:00 hod.  

 
I. Odborný panel:  
ROZPOČTOVÝ VÝHLED, ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ MĚST A KRAJŮ 

9:30  Rozpočtový výhled a nástroje zlepšení hospodaření měst a krajů 
  Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, Regionservis, spol. s r.o. 

• příprava rozpočtu a rozpočtového výhledu 

• daňové příjmy měst 

• dopady na města a kraje – makroekonomika – rizika a příležitosti měst a krajů 

• nástroje zlepšení hospodaření měst a krajů  

• hospodaření organizací a společností měst a krajů v praxi z pohledu volených zástupců a ekonomů 

10:30  Zhodnocování volných prostředků samospráv a financování projektů 
Ing. Josef VAŇOUSEK, SME ‐ municipality a neziskové organizace ČSOB, a.s 

• efektivní zhodnocování volných finančních prostředků měst, krajů a jejich zřízených organizací 

• specializované nástroje pro financování projektů ve veřejném sektoru a dotační programy ČSOB 
 

I. Komerční panel:  
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ, 5 minutové prezentace projektů na podporu obcí a měst 

11:15  Miroslava VOŠOUSTOVÁ, ředitelka sekce Obchod a marketing, VERA, spol. s r.o. 
  Ing. Ludmila HRABALOVÁ, ředitelka sekce Péče o zákazníky, VERA, spol. s r.o.   
11:25  Marek OBRDA, obchodní manažer společnosti LEASEPLAN ČR, s.r.o. 
11:35  Bc. Vít JÁSEK, specialista pro rozvoj společnosti SODEX HO PASS ČR, a.s. 
 
11:45  přestávka na občerstvení, k dispozici jsou prezentace, stánky partnerů.   

 
II. Odborný panel:  
ROZPOČET MĚST A KRAJŮ NA ROK 2009, AKTUALITY A NOVELY ZÁKONŮ  

12:15  Rozpočet měst a krajů na rok 2009 aktuality a novely zákonů 
  Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR  

• obsah návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 ve vztahu k městům a krajům 

• chystané novely zákonů a jejich dopady na finance měst a krajů 

• financování přeneseného výkonu veřejné správy  

• dotace 

• Aktuality k financím z pohledu MF ČR 
 

13:15  Markéta ŠTALMACHOVÁ, ředitelka vysoké školy  CEVRO Institutu, o.p.s. 
 

13:30  ukončení akce obědem (bohaté, rautové pohoštění) 
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TISKOVÁ  ZPRÁVA  3.   ČERVNA  2008  

10.  ČERVNA 2008  
III.  NÁRODNÍ  SETKÁNÍ  STAROSTŮ,  PRIMÁTORŮ A  HEJTMANŮ ČR 
 

Starostové  se  sjednotili  a  hromadně  protestují  proti  systému  přidělování 

peněz obcím 

Již téměř tisícovka starostů měst a obcí se sjednotila a další se rychle přidávají ke 

změně způsobu financování.  

Starostům  vadí,  že o dotacích  rozhodují úředníci,  kteří 

nevědí  nic  o problémech  obcí.  Dotace  do měst  a  obcí 

jsou přežitkem dob minulých, kdy strana a vláda stavěla 

infrastrukturu ve městech a obcích. O penězích do měst 

a  obcí  by  měla  konečně  rozhodovat  volená 

zastupitelstva,  jsou  přesvědčeni  starostové.  Peníze  na 

dotace  by  měly  být  svěřeny  do  vlastních  příjmů 

samospráv zákonem.  

Zatím  je  bohužel  v ČR  platný  systém  z doby  totality,  a 

sice  velká  část  peněz  je  obcím  svěřována  v dotacích, 

které  stanovují  úředníci.  Dotace  jsou  nejen  složité  a  pro  jejich  administraci 

vznikají  obrovské  byrokratické  struktury,  ale 

obcím  a městům  se  nedostávají  peníze  na  to 

nejpotřebnější.  Minimum  peněz  z dotací  jde 

například  na  místní  komunikace,  osvětlení, 

chodníky,  školky  a  školy,  modernizaci  služeb 

občanům  obcí,  ale  to  jsou  právě  oblasti,  kde 

města  a  obce  cítí  největší  potřeby.  Ekonom  a 

iniciátor petice  tvrdí,  „není pravdou,  že peněz 

je nedostatek, na daních  stát vybere dost,  jen 

je špatný systém rozdělování“.   

Starostové  chtějí,  aby  poslanci  převedly  zákonem  dotace  do  daňových  příjmů 

samospráv.  To  je  také  nosným  tématem  III.  Národního  setkání  starostů, 

primátorů  a hejtmanů,  které  se  koná  10.  června  v Praze  Hotelu  Olympik 

Artemis****.  Pokud  by  starostové  uspěli,  všechna města  a  obce  v celé  ČR  by 

mohla  mít  dvojnásobek  prostředků  ve  vlastních  příjmech.  Problém  je,  co 

s desítkami tisíc úředníků, kteří rozdělují a vymýšlejí dotace. 

             

            Ing. Luděk Tesař

            ekonom, iniciátor petice starostů 
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DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY AKCE 25. září 2008 – značka vs:1209 
(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 

Přímý kontakt (telefon nebo email):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 
 

Líbí  Nic moc  Nelíbí      Hlavní důvod proč, či námět (uveďte):                                      

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

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

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

 

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

 

 Mám zájem o vypracování kvalitního rozpočtového výhledu 

 Měl / měla byste zájem o získání podrobnějších informací o 
službě ASISTENCE (vyplácení dávek hmotné nouze prostřednictvím 
poukázek) 

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

 Více informací o Municipálním programu společnosti ČSOB a.s.  

 Komplexní dotační servis na klíč 

 Pomoc s realizací a financování stavby (škola, školka, bytové 

domy, úřad, sportoviště apod.) 

 Modernizace vozového parku a úspora nákladů na údržbu vozů, 

včetně využití leasingu k financování techniky spol. LeasePlan ČR 

 

 Strategický plán rozvoje 

 

 
 
 
 
 

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

 Komplexní program rozvoje zaměstnanců 
města (Development centrum) 

 Bližší informace ke službám společnosti 
Regionservis s.r.o.  

 Optimalizace tisku / nákladů na spisovou 

agendu úřadu. 

 Zavedení nebo rozšíření SW produktů řízení 

financí spol. Vera 

Jiné:………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………… 

 
VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI,  

NA KONCI ODBORNÉHO PROGRAMU SETKÁNÍ BUDE LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY. 
 
 
SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ 
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OBJEDNEJTE SI VČAS 
VÝPOČET DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2009-2010 
+ DESETILETÁ STATISTIKA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DO MINULOSTI 
Zašleme obcím a městům emailem nebo poštou vypočítané daňové příjmy města nebo obce na rok 2009 
a 2010 + desetiletou statistiku příjmů a výdajů přehledně zpracovanou v grafech. Propočty a statistiku provede 
spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní Ing. Luděk Tesař od 1. září 2008 nejpozději do 10 dnů od 
obdržení objednávky.      Cena dle platného katalogu je: 3927 Kč včetně DPH

Zvýhodněná cena při objednání do konce září 2008 je 3570 Kč včetně DPH

OBJEDNÁVKA 
Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu. 

Informace o objednateli 
Název objednatele:       

 
Adresa: 
 
Okres: 
 

 
      
 
      

 
IČO: 

 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení): 

 
Funkce: 

 
Tel: 

 
Email: 

 

 
      
 
      
 
      
 
      případně mobil:       
 
      
 

OBJEDNÁVÁME 
Výpočet daňových příjmů na r. 2009 a 2010 + deset let statistiky příjmů a výdajů do 
minulosti včetně grafů. Cena celkem: 3 570,- Kč (včetně DPH) 

Zaslat:    EMAILEM     POŠTOU (vhodné zaškrtněte) 
PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Celkem k úhradě:  
 

  3 570,-- Kč Úhradu provedeme po obdržení faktury. 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 51-9093920287/0100 KB 
 
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby: 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615 
nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  
nebo zasílejte poštou na níže uvedenou adresu.  
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var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

1109
odborná  

konference
Rozpočet 2009 a finanční vize měst a krajů                                 1 25.září (čt) Praha 23.9.

1209 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                        1 30.září (út) Praha 26.9.

7110 akredi tovaný kurz IV. Letní škola  veřejné  správy 3 7.‐9.října (út‐čt) Kutná  Hora 30.9.

2110 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 23.říjen (čt) Znojmo 21.10.

10111 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 11.listopad (út) Jihlava 7.11.

1111 odborné  setkání
III. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích a městech                       
pod záštitou náměstka primátora Hlavního Města Prahy Mgr. Rudolfa Blažka

1 20.listopadu (čt) Praha 18.11.

5112 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                          1 27.listopad (čt) Pardubice 25.11.

var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

6101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje                      1 20.ledna (út) Olomouc 16.1.
9101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                     1 29.ledna (čt) Hluboká  nad Vltavou 27.1.

3102 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 1 5.února (čt) Liberec 3.2.

8102 kra jská  konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje                           
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 17.února (út) Ostrava 13.2.

1102 společenská  akce Společný reprezentační ples Regionservis, Cevro a Hotel Praha 1 20.února (pá) Praha 13.3.

17103 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                                               1 3.března (út) Ústí nad Labem 27.2.
11103 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 1 17.března (út) Mariánské  Lázně 13.3.
15103 neformální setkání   IV. Zimní škola  & IV. Zimní olympiáda  veřejné  správy 3 24.‐26.března Krušné  Hory 16.3.

4104 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 1 14.dubna (út) Zl ín 10.4.
1104 odborné  setkání IV. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 28.dubna (út) Praha 24.4.

15105 kra jská  konference VI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje                              1 14.května (čt) Hradec Krá lové 12.5.

1106 celostátní setkání IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR                          1 16.června (út) Praha 9.6.

13109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1 15.září (út) Plzeň 11.9.

1209
odborná  

konference
Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 1 24.září (čt) Praha 22.9.

1109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                         1 29.září (út) okol í Prahy 25.9.

2110 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 15.říjen (čt) Znojmo 13.10.
1110 odborné  setkání V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 22.října (čt) Praha 20.10.

10111 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 10.listopadu (út) Jihlava 6.11.

5112 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                           1 26.listopadu (čt) Li tomyš l 24.11.

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2008

Z Á Ř Í

Ř Í J E N

L I S T O P A D ‐ P R O S I N E C

pozn.: Změna  termínu či  místa  akce  vyhrazena  ! ‐ AK = akredi tovaný vzdě l . program u MVČR dle  zákona  č. 312/2002 Sb.

P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2009

L E D E N

Z Á Ř Í

Ř Í J E N

L I S T O P A D ‐ P R O S I N E C

Ú N O R

B Ř E Z E N 

D U B E N

K V Ě T E N

Č E R V E N



 
Nabíd

správy
Progra

• 
• 
• 

Studiu
funkcí
 
Podm

• 

• 

• 

• 

• 

® Lo

ka pro mana

y 
am je vystav

obecná zn
soft skills 
vysoká úro

um  je určeno
ích institucí v

mínkou studia

Výhody 
výuka v ce
impulzy p
nové zkuš
nový pohl
praktická 
rozšíření t

Forma a o
Vycházíme
přizpůsob
Přímá výu
samostud

Praktická 
Obsah jed
praxí. Toh
teoretické
konkrétníc

Forma a o
Studium je
Studium M

Ukončení 
Certifikát 
se zahrani
studia byl
Institut, ja
záležitostí
řádu ČR. 

Držitel Certi

Copyright © 
ogo a název Regio

ažery ve veře

věn na třech 

nalost právní
využitelné vš
oveň odborn

o zejména v
veřejné sprá

a je absolvov

entru Prahy 
ro vlastní růs
šenosti při ře
ed na manag
orientace vý
teoretických 

organizace st
e z toho, že č
ujeme organ
uka probíhá v
ium a konzu

orientace vý
dnotlivých m
ho je dosažen
é znalosti i pr
ch příkladů, 

organizace st
e koncipován
MPA organiz

– certifikát 
o absolvová
ičními vysoký
o využito tak
ako českou v
í zejména ná

ifikace jakost

2008, Všechna p
onservistm je regis

S
Maste

ejné správě, 

pilířích: 

í a ekonomic
šemi vedouc
ných znalostí

edoucím úře
vy v České re

vání některé

st a kariéru 
ešení Vaší od
gement a říz
ýuky 
znalostí a pr

tudia 
časové možn
nizaci výuky. 
v pátek a sob
ltace s lekto

ýuky 
odulů je kon
no jednak int
raktické dove
které si posl

tudia 
no do čtyř se
uje vysoká šk

MPA 
ní je vydáván
ými školami 
ké těchto zku
ysokoškolsko
árodní s před

ti ISO 9001:20

práva vyhrazena, v
strovanou ochran

S tud i
er of  Pu

kterou jako 
Nový
Adm
Přiná
sféry

cké problema
cími úředníky
í v oboru, ve 

edníkům a m
epublice.  

ého z vysoko

borné proble
zení human r

raktických do

nosti většiny 
Studium je o

botu, v prům
ry. 

ncipován tak,
teraktivním c
ednosti, tak 
uchači sami 

emestrů, s up
kola CEVRO 

n vysokou šk
ze zemí, kde
ušeností. Cer
ou vzdělávac
dpokladem, ž

000                 

 

vytištěno na zaří
nnou známkou sp

 

i um  M
ublic Adm

první v Česk
ý  atraktivní
inistration).
áší do oblast
y jako MBA, a

atiky, s níž se
y v rámci jeji
kterém se v

manažerům, 

oškolských p

ematiky 
ressource 

ovednost 

účastníků pr
organizován
ěru jedenkrá

, aby došlo k
charakterem
samostudiem
volí na příkla

platněním kr
institut jako 

kolou CEVRO
e má manaže
rtifikát o abs
cí institucí, a 
že titul MPA 

                    

ízení společnosti 
polečnosti Region

MPA
ministra

é republice p
í  studijní 
 
i veřejné spr
ale  je přizpů

e setkávají vš
ch činnosti 
vedoucí úřed

kteří zastáva

rogramů nej

rogramu MP
o jako komb
át měsíčně. D

k maximální s
m přednášek, 
m a konzulta
adech institu

reditní formy
program cel

 Institut. Vys
erské vzděláv
solvování je v
to s ohledem
má být, na r

                      

Océ Česká repub
nservistm. Všechna

ation 

přináší vysok
obor  MPA

rávy typ vzdě
ůsoben podm

šichni vedou

níci pohybuj

ají nebo asp

jméně v  bak

PA jsou limito
binace distan
Další část stu

synergii mez
který studen

acemi. Klade
ucí, ve kterýc

y. 
loživotního v

soká škola CE
vání MPA tra
vydáván přím
m na skutečn
ozdíl od titu

      

blika s.r.o. 
a práva vyhrazen

ká škola CEVR
A  (  Mast

ělání, který z
mínkám a po

cí úředníci p

jí 

irují na pozic

kalářském st

ované, proto
čního a prez
udia představ

i teoretickým
ntům umožň
me důraz na
ch pracují. 

vzdělávání. 

EVRO Institu
adici. Při vytv
mo vysokou š
nost, že veře
lu MBA zako

a 

RO Institut. 
er  of   Pu

známe z priv
otřebám veře

ři své činnos

ce ve vedou

tupni. 

o jim 
zenčního stud
vuje 

mi poznatky a
ňuje získat 
a řešení 

t spolupracu
váření obsah
školou CEVRO
ejná správa je
otven v právn

 
 

 

ublic 

vátní 
ejné 

sti  

cích 

dia. 

a 

uje 
hu 
O 
e 
ním 



 
 

Držitel Certifikace jakosti ISO 9001:2000                                                                   

 

Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena, vytištěno na zařízení společnosti Océ Česká republika s.r.o. 
® Logo a název Regionservistm je registrovanou ochrannou známkou společnosti Regionservistm. Všechna práva vyhrazena 

 

 
 



 
 

Držitel Certifikace jakosti ISO 9001:2000                                                                   

 

Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena, vytištěno na zařízení společnosti Océ Česká republika s.r.o. 
® Logo a název Regionservistm je registrovanou ochrannou známkou společnosti Regionservistm. Všechna práva vyhrazena 

 

 
 
 



 
 

Držitel Certifikace jakosti ISO 9001:2000                                                                   

 

Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena, vytištěno na zařízení společnosti Océ Česká republika s.r.o. 
® Logo a název Regionservistm je registrovanou ochrannou známkou společnosti Regionservistm. Všechna práva vyhrazena 

 

P ř e h l e d   s t u d i j n í c h   m o d u l ů    

1. Principy právního státu jako limita výkonu veřejné správy 
2. Manažerské dovednosti I. 
3. Veřejná správa a její systém v ČR 
4. Ústavní principy výkonu veřejné správy 
5. Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů 
6. Komunikační dovednosti 
7. Veřejná správa a Evropská unie 
8. Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví 
9. Veřejné finance 
10. Manažerské dovednosti II. 
11. Politický systém a jeho vliv na veřejnou správu 
12. Rozvoj osobnosti 
13. Ekonomické a kontrolní systémy ve veřejné správě 
14. Volební systém a komunální politika 
15. Management a marketing ve veřejné správě 
16. – 19. Specializační moduly (Místní normotvorba, Hospodářská soutěž a veřejné zakázky, Vnitřní 

správa, Regionální rozvoj) 
 
 


