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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ  

Zpětný odběr elektrozařízení a nakládání s opady

obcí, veřejná prostranství a veřejná zeleň. 

ZAHÁJENÍ 

Programem provází:  

JUDr., PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D. 

9:30 Symbolické zahájení:  

Českolipský dětský pěvecký sbor pod vedení sbormistra Petra Nováka

9:35 Zahájení hostiteli:  

Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionse

Růžena ČECHOVÁ, starostka města Terezína

Ing. Roman TVRZNÍK, generální 

DISKUZNÍ PANEL 

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PR

9:45 Ve spolupráci s Vysokou školou Cevro Ins

zásadních změnách v oblasti legislativy, ekonomiky a dalších tématech důležitých pro kraje, města a obce.  

I. ODBORNÝ PANEL 

VÝZNAMNÉ ÚSPORY V PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ

10:15 ELEKTROWIN a.s. přináší obcím úspory

Ing. Roman TVRZNÍK, generální 

10:30 Povinnosti obcí při nakládání s

Ing. Taťána KRYDLOVÁ, vedoucí Odboru životního prostředí a zeměděls

10:50 Sběrné místo není jen sběrný dvůr

Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka 

Diskuze k uvedeným tématům. 

KOMERČNÍ PANEL 

PREZENTACE PARTNERŮ SETKÁNÍ

11:15  Varovné systémy – Tomáš KELNAR

11:25 Městský mobiliář - Ing. Zdeněk BROTHNÁNEK

11:30 45 minut přestávka na občerstvení, k
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a nakládání s opady, řízení měst a obcí, finanční krize a podpora financování měst a 

ná prostranství a veřejná zeleň.   

Českolipský dětský pěvecký sbor pod vedení sbormistra Petra Nováka 

Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o. 

Růžena ČECHOVÁ, starostka města Terezína 

generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s. 

LNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PRO KOMUNÁLNÍ POLITIKY – ZÁSADNÍ ZMĚNY V

Vysokou školou Cevro Institutu, o.p.s. Vám přinášíme komentované zpravodajství

oblasti legislativy, ekonomiky a dalších tématech důležitých pro kraje, města a obce.  

OVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ, MOTIVAČNÍ PROGRAM,

a.s. přináší obcím úspory 

generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s. 

Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy 

Ing. Taťána KRYDLOVÁ, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Ústeckého kraje 

Sběrné místo není jen sběrný dvůr 

Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.  

uvedeným tématům.  

SETKÁNÍ     

Tomáš KELNAR, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

ng. Zdeněk BROTHNÁNEK, spolumajitel společnosti SIACITY, s.r.o.

přestávka na občerstvení, k dispozici jsou prezentace, stánky partnerů
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, řízení měst a obcí, finanční krize a podpora financování měst a 

ZÁSADNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

titutu, o.p.s. Vám přinášíme komentované zpravodajství o 

oblasti legislativy, ekonomiky a dalších tématech důležitých pro kraje, města a obce.     

, MOTIVAČNÍ PROGRAM, LEGISLATIVA   

tví, Krajský úřad Ústeckého kraje  

společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 

, spolumajitel společnosti SIACITY, s.r.o.   

dispozici jsou prezentace, stánky partnerů 



Regionservis, spol. s r.o., Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 
Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou.

www.regionservis.cz                                                             

II. ODBORNÝ PANEL 

PRAKTICKÉ DOPADY FINANČNÍ KRIZE

AKTUÁLNĚ DOPADY ZMĚŇ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ

12:15 Finanční krize a její dopady na obce a města,

Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku fi

13:00 Financování projektů samospráv z

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME 

13:30 Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuali

Ing. Jiří OEHL, auditor, jednatel společnosti O

Diskuze k uvedeným tématům. 

III. ODBORNÝ PANEL 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ELEKTRONICKÁ KOMUN

14:00 Programy Nadace Partnerství na podporu rozvoje a motivace pro samosprávy

(stezky Greenways, Soutěže cesty Městy

Daniel MOUREK, odborník na cyklistiku a cestovní ruch Nadace partnerství

Ondřej FÁBERA, koordinátor projekt

14:15 Výstavba a údržba městských parků a návsí, mobiliář, dětská hřiště podle norem atd

Ing. Josef SOUČEK, odborník, praktické informace, časté chyby a problémy, legislativa, normy atp. 

14:30 Dětská hřiště dle norem, praktické inform

Jiří ANTOŠ, odborník, jednatel společnosti TR

14:45 Projekt VIRTUOS, zapojení moderních informačních

Miloš VODIČKA, zástupce společnosti Hewlett

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

 Diskuze k uvedeným tématům. 

 

15:00 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, UKONČENÍ SETKÁNÍ 
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FINANČNÍ KRIZE A PODPORA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST A OB

DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 

Finanční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce

ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů

samospráv z rozpočtu Evropské unie a služby související 

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB, a.s 

Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality, diskuze 

auditor, jednatel společnosti O-consult, s.r.o. 

uvedeným tématům.  

, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, VEŘEJNÁ ZELEŇ   

A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ÚŘADŮ SAMOSPRÁ

Partnerství na podporu rozvoje a motivace pro samosprávy 

stezky Greenways, Soutěže cesty Městy  a Město stromů, granty, asistence.) 

Daniel MOUREK, odborník na cyklistiku a cestovní ruch Nadace partnerství 

Ondřej FÁBERA, koordinátor projektu „Labské stezky“   

Výstavba a údržba městských parků a návsí, mobiliář, dětská hřiště podle norem atd

ng. Josef SOUČEK, odborník, praktické informace, časté chyby a problémy, legislativa, normy atp. 

Dětská hřiště dle norem, praktické informace a doporučení, atd. 

Jiří ANTOŠ, odborník, jednatel společnosti TR-Antoš, s.r.o.  

zapojení moderních informačních technologií do systému řízení veřejné správy

Miloš VODIČKA, zástupce společnosti Hewlett-Packard, s.r.o. 

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

uvedeným tématům.  

LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM. 
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Í PROJEKTŮ MĚST A OBCÍ 

aktuální informace pro města a obce 

nancování obcí, měst a krajů  

 

IKACE ÚŘADŮ SAMOSPRÁV 

Výstavba a údržba městských parků a návsí, mobiliář, dětská hřiště podle norem atd. 

ng. Josef SOUČEK, odborník, praktické informace, časté chyby a problémy, legislativa, normy atp.  

technologií do systému řízení veřejné správy 

account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft, s.r.o.   
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SEZNAM PARTNERŮ  

GENERÁLNÍ PARTNER 

Společnost ELEKTROWIN a.s. je nezisková společnost, která 

Spolupracujte na zpětném odběru kompletních elektrospotřebičů. Je to nejen ekologické, ale se společností 

ELEKTROWIN a.s. se Vám to vyplatí 

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI 

Jsou společnosti Hewlett Packard, s.r.o. a Microsoft, s.r.o.

HLAVNÍ PARTNEŘI 

Československá obchodní banka, a.s. 

Plánujete-li nějakou větší investiční výstavbu a potřebujete

můžete využít komplexních služeb ČSOB

Siacity, s.r.o.  

Je společností zabývající se výrobou a dodávkami

TR Antoš dětská hřiště, s.r.o.  

Je společností vyrábějící a dodávající bezpečná dětská

Bártek rozhlasy, s.r.o.  
Je společností, která dodává nejen komplexní

O-consult, s.r.o.  

Je společností poskytující auditorské, daňové a účetní poradenství

DLOUHODOBÝ PARTNER 

SSŽ a.s., Pomůžeme Vám realizovat jakoukoliv stavbu

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ

Elektrowin, a.s., dárkové tašky 

Československá obchodní banka, a.s., 

Siacity s.r.o., jakostní vína 

TR Antoš, s.r.o., audit stávajícího stavu 

Bártek Rozhlasy, s.r.o., při objednávce rozhlasového systému věcná cena

Regionservis, s.r.o., přívlastková vína
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je nezisková společnost, která se zabývá zpětným odběre

zpětném odběru kompletních elektrospotřebičů. Je to nejen ekologické, ale se společností 

vyplatí také finančně. 

Packard, s.r.o. a Microsoft, s.r.o., kteří představují společný projekt VIRTUOS.

eskoslovenská obchodní banka, a.s.  

li nějakou větší investiční výstavbu a potřebujete-li informace o spolufinancování 

můžete využít komplexních služeb ČSOB.  

společností zabývající se výrobou a dodávkami široké škály stylového městského mobiliáře.

Je společností vyrábějící a dodávající bezpečná dětská hřiště, která odpovídají všem normám.

komplexní ozvučovací systémy. 

poskytující auditorské, daňové a účetní poradenství. 

m realizovat jakoukoliv stavbu komunikace počínaje tou nejmenší.

A KONCI SETKÁNÍ 

Československá obchodní banka, a.s., dárkové tašky 

ího stavu hřišť zdarma 

dnávce rozhlasového systému věcná cena v hodnotě 32.000,

Regionservis, s.r.o., přívlastková vína z Moravy 
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zpětným odběrem elektrospotřebičů.   

zpětném odběru kompletních elektrospotřebičů. Je to nejen ekologické, ale se společností 

, kteří představují společný projekt VIRTUOS. 

li informace o spolufinancování z Evropských fondů, 

stylového městského mobiliáře. 

hřiště, která odpovídají všem normám. 

počínaje tou nejmenší. 

hodnotě 32.000,- 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA

IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku

Název vašeho města či obce:  

Vaše jméno a příjmení:  
Vaše funkce: 
(zakroužkujte) STAROSTA 

Přímý kontakt (nejlépe email nebo telefon

 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám:
Líbí Nic moc Nelíbí

  

Jaké důležité téma/ta Vám na akci chybělo/li
Případně vypište náměty:

(naše zn. Regionservis) 

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

Elektrowin a.s.: 

ANO NE Byly pro Vás informace prez
ELEKTROWIN dostačující?

ANO NE Spolupracujete s kolektivním systémem 
ELEKTROWIN? 

ANO NE Zaznamenali jste úspory vyplývající ze spolupráce 

s ELEKTROWINEM? 

 ANO NE Čerpáte příspěvky z 
ELEKTROWINU? 

ANO NE Využíváte spolupráce s
informačních kampaních

 
SIACITY s.r.o.: 

ANO NE Uvažujete v blízké budoucnosti o 
popř. doplnění  stávajícího, městského mobiliáře
městského informačního systému, cyklostánků, apod.)?

 
Rozhlasy Bártek s.r.o.: 

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

 Mám zájem o bližší informace o možnostech výstavby
spolupráci s SSŽ. 

 
TR Antoš s.r.o.: 

 Dětské/ká hřiště a jiná zařízení pro

 realizace v roce 2009 

 realizace v následujících letech (výhledově)
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ZPĚTNÁ VAZBA 

A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 

dotazníku asistentkám u prezence jste  ve hře o hodnotné ceny,

Obecné informace 

      

      

MÍSTOSTAROSTA ZASTUPITEL 
JINÁ, vypište:…………………………………

nebo telefon):       

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 
Nelíbí     Hlavní důvod proč, (prosíme, uveďte):                                     

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

Jaké důležité téma/ta Vám na akci chybělo/li 
Případně vypište náměty: 

Regionservis)   

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

 

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

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

Byly pro Vás informace prezentované společností 
dostačující? 

kolektivním systémem 

Zaznamenali jste úspory vyplývající ze spolupráce 

 motivačních programů 

Využíváte spolupráce s ELEKTROWIN na 
informačních kampaních zaměřených na zpětný odběr? 

Uvažujete v blízké budoucnosti o zakoupení nového, 
městského mobiliáře (zastávek, laviček, 

ého informačního systému, cyklostánků, apod.)? 

Mám zájem o vypracování nezávazné modelové nabídky na 
(rozhlas apod.) přímo pro naše 

možnostech výstavby ve 

a jiná zařízení pro odpočinek: 

následujících letech (výhledově) 

Regionservis s.r.o.: 
Mám zájem o: 

 Strategický plán rozvoje

 Rozpočtový výhled 

 Zavedení ISO 9001:200

 Rozvoj zaměstnanců

 Bližší informace ke 
Regionservis s.r.o.

ČSOB a.s.: 

 Využívá Vaše obec/město služeb ČSOB, a.s.?

  Má Vaše obec/město zájem získat bližší
informace k přípravě a realizaci projekt
podporovaných z fondů EU?

  Plánujete v blízké budoucnosti investiční 
akci, kdy budete potřebovat dofinancování 
záměru bankovním úvěrem?

 Máte zájem o návštěvu Vaší obce/města 

specialistou ČSOB pro municipality?

 
O-Consult s.r.o. 

 ANO  NE Stanete se 

 
 

  Jiné 
 

……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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jste  ve hře o hodnotné ceny, losování na konci akce  

 
, vypište:………………………………… 

 
:                                      

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

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

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

rozvoje 

Rozpočtový výhled  

ISO 9001:2008  

zaměstnanců města  

ke službám společnosti 
Regionservis s.r.o.  

Využívá Vaše obec/město služeb ČSOB, a.s.? 

obec/město zájem získat bližší 
přípravě a realizaci projektů 

fondů EU? 

blízké budoucnosti investiční 
akci, kdy budete potřebovat dofinancování 
záměru bankovním úvěrem? 

Máte zájem o návštěvu Vaší obce/města 

specialistou ČSOB pro municipality? 

Stanete se plátci DPH? 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2009 
 

var. 

symbol 

charakter 

akce 

1103 krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Ústeckého kraje                                   

1203 krajská 

konference 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Karlovarského kraje

1303 Neformální 

setkání 

IV. Zimní škola veřejné správy

1104 krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Zlínského kraje

1204 Odborná 

konference 

IV. Konference o bezpečnosti 

provozu v obcích ČR

1105 krajská 

konference 

VI. Setkání starostů a místostarostů 

Královéhradeckého kraje

1106 celostátní 

setkání 

IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, 

PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

1109 krajská 

konference 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Plzeňského kraje

1209 odborná 

konference 

Rozpočet a finanční vize měst a krajů 

2009 

1309 krajská 

konference 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Středočeského kraje

1110 krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Jihomoravského kraje

1210 odborná 

konference 

V. Konference o bezpečnosti silničního 

provozu ve městech a krajích ČR

1111 krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

kraje Vysočina

1211 krajská 

konference 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Pardubického kraje

 
pozn.: Změna termínu či místa akce vyhrazena !

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY
NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
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název 

 

dny 

 

Termín 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Ústeckého kraje                                    

1 3. března 

(úterý) 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Karlovarského kraje 

1 17. března


úterý� 

IV. Zimní škola veřejné správy 3 24. -26. 

března 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Zlínského kraje 

1 14. dubna 

(úterý) 

IV. Konference o bezpečnosti silničního 

provozu v obcích ČR 

1 28. dubna 

(úterý) 

VI. Setkání starostů a místostarostů 

Královéhradeckého kraje 

1 14. května 

(čtvrtek) 

IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, 

PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR 

1 16. června 

(úterý) 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Plzeňského kraje 

1 15. září (úterý)

Rozpočet a finanční vize měst a krajů 1 24. září 

(čtvrtek) 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Středočeského kraje 

1 29. září (úterý)

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Jihomoravského kraje 

1 15. říjen 

(čtvrtek) 

V. Konference o bezpečnosti silničního 

provozu ve městech a krajích ČR 

1 22. října 

(čtvrtek) 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

kraje Vysočina 

1 10. listopadu 

(úterý) 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Pardubického kraje 

1 26. listopadu 

(čtvrtek) 

Změna termínu či místa akce vyhrazena ! - AK = akreditovaný vzděl. program u MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb.

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA 
NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ (minimálně s jednoměsíčním předstihem)

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

 

 

Místo 

Uzávěrka 

přihlášek 

3. března Terezín 27.2. 

ezna  

 

Mariánské 

Lázně 

13.3. 

 Krušné 

Hory 

16.3. 

14. dubna Zlín 10.4. 

28. dubna Praha 24.4. 

14. května 

 

Hradec 

Králové 

12.5. 

16. června Praha 9.6. 

15. září (úterý) Plzeň 11.9. 

 

Praha 22.9. 

29. září (úterý) okolí Prahy 25.9. 

 

Znojmo 13.10. 

22. října 

 

Praha 20.10. 

10. listopadu 

 

Jihlava 6.11. 

26. listopadu 

 

Litomyšl 24.11. 

akreditovaný vzděl. program u MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb. 

A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA 
(minimálně s jednoměsíčním předstihem). 
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NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS,

 

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME ZAKÁZKOVÝ SEMINÁŘ 

NÁZEV:   ŘÍZENÍ SAMOSPRÁVY S

Termín konání: Dle přání klienta –

Cena:  17 850 Kč (cena je za seminář celkem nikoliv za účastníka, v

není omezen) 

Místo konání:  Dle přání klienta –

Cílová skupina:  zastupitelé a management samosprávy a státní správy, veřejnost 

Lektor:   Ing. Luděk TESAŘ, PMF

Délka:   3 hodiny  

Obsah školení:  

Příčiny finanční krize

Dopady finanční krize do samospráv

Dopady finanční krize do ekonomiky ČR a EU

Dopady finanční krize do veřejných rozpočtů a domácností

Opatření samosprávy a

Další informace: 

Účastníci obdrží základní materiály v

Objednávky:  Ing. Luděk Tesař, email: 
adresa: Regionservis,

 

Krátce o lektorovi: 

Luděk TESAŘ se od absolvování provozně ekonomické fakulty
1997 a základní vojenské služby věnuje financování a rozvoji samospráv. Od roku 1998 až do roku 2006 
působil na Ministerstvu financí ČR. Od roku 2002 až do roku 2006 byl poradcem ministra financí a 
pozdějšího místopředsedy vlády Bohuslava
zákon o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD), jehož je spoluautorem. Za ministra Sobotky se účastnil 
posílení daňových příjmů krajů a
2002 působil na Úřadu vlády
Milošem Zemanem přes Vladimíra Špidlu a Stanislava Grosse až po období Jiřího Paroubka a krátce za 
Mirka Topolánka, 

řídil Tesař také Institut státní správy a zavedl zde první ISO v ústřední státní správě. Zasadil se o implementaci standardů 
CAF na Úřadu vlády a zavedl do ústřední státní správy projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA. Po volbách v
2006 se rozhodl pracovat pro hejtmana Pardubického kraje a ekonoma Michala Rabase, který byl v
těžce nemocen a své nemoci v roce 2007 podleh
a od února roku 2007 působí v dynamicky se rozvíjející společnosti Regionservis, spol. s
s kompetencemi vázanými na projekty samospráv a

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 
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ČNOSTI REGIONSERVIS, S.R.O. 

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME ZAKÁZKOVÝ SEMINÁŘ  

SAMOSPRÁVY S OHLEDEM NA FINANČNÍ KRIZI 

– po dohodě     

17 850 Kč (cena je za seminář celkem nikoliv za účastníka, v ceně je 19 % DPH

– po dohodě 

zastupitelé a management samosprávy a státní správy, veřejnost  

, PMF  

Příčiny finanční krize 

Dopady finanční krize do samospráv 

Dopady finanční krize do ekonomiky ČR a EU 

í krize do veřejných rozpočtů a domácností 

Opatření samosprávy a diskuse se zastupiteli a účastníky 

Účastníci obdrží základní materiály v digitální podobě 

Ing. Luděk Tesař, email: ludek.tesar@regionservis.cz, mobil: 602 690 061, 
adresa: Regionservis, s.r.o., Elišky Přemyslovny 429, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

se od absolvování provozně ekonomické fakulty České zemědělské Univerzity v
1997 a základní vojenské služby věnuje financování a rozvoji samospráv. Od roku 1998 až do roku 2006 
působil na Ministerstvu financí ČR. Od roku 2002 až do roku 2006 byl poradcem ministra financí a 

topředsedy vlády Bohuslava Sobotky. Na Ministerstvu financí měl na starosti především 
zákon o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD), jehož je spoluautorem. Za ministra Sobotky se účastnil 
posílení daňových příjmů krajů a obcí a realizace procesního auditu celého Ministerstva financí. Od roku 
2002 působil na Úřadu vlády ČR, kde řídil tzv. „antibyrokratickou jednotku“ v

Zemanem přes Vladimíra Špidlu a Stanislava Grosse až po období Jiřího Paroubka a krátce za 
 který převedl aktivity antibyrokratické jednotky na Ministerstvo vnitra. Na Úřadu vlády 

řídil Tesař také Institut státní správy a zavedl zde první ISO v ústřední státní správě. Zasadil se o implementaci standardů 
řední státní správy projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA. Po volbách v

2006 se rozhodl pracovat pro hejtmana Pardubického kraje a ekonoma Michala Rabase, který byl v
roce 2007 podlehl. Tesař je vyhledávaným odborníkem na problematiku hospodaření samospráv

dynamicky se rozvíjející společnosti Regionservis, spol. s r.o., kde je od roku 2008 jednatelem 
kompetencemi vázanými na projekty samospráv a veřejné správy. 

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

% DPH, pošet účastníků 

061,  
Zbraslav 

České zemědělské Univerzity v Praze v roce 
1997 a základní vojenské služby věnuje financování a rozvoji samospráv. Od roku 1998 až do roku 2006 
působil na Ministerstvu financí ČR. Od roku 2002 až do roku 2006 byl poradcem ministra financí a 

Sobotky. Na Ministerstvu financí měl na starosti především 
zákon o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD), jehož je spoluautorem. Za ministra Sobotky se účastnil 

ého Ministerstva financí. Od roku 
ČR, kde řídil tzv. „antibyrokratickou jednotku“ v sekci předsedů vlád počínaje 

Zemanem přes Vladimíra Špidlu a Stanislava Grosse až po období Jiřího Paroubka a krátce za 
který převedl aktivity antibyrokratické jednotky na Ministerstvo vnitra. Na Úřadu vlády 

řídil Tesař také Institut státní správy a zavedl zde první ISO v ústřední státní správě. Zasadil se o implementaci standardů kvality 
řední státní správy projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA. Po volbách v roce 

2006 se rozhodl pracovat pro hejtmana Pardubického kraje a ekonoma Michala Rabase, který byl v té době bohužel již velmi 
l. Tesař je vyhledávaným odborníkem na problematiku hospodaření samospráv 

r.o., kde je od roku 2008 jednatelem 
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Dovolte nám pro nový rok 2009 Vám doporučit některé 
Na všechny naše služby máme certifikaci kvality ISO 9001:2000
prostřednictvím internetových stránek 

 ŠKOLENÍ - ŘÍZENÍ SAMOSPRÁVY S

Školení je určeno starostům, místostarostům, zastupitelům a vedoucím úředníkům měst a obcí. Školení realizujeme 

přímo na úřadě samosprávy. Obsahem je podání výkladu o finanční krizi, jaký má původ a jaké bude mít dopady do 

hospodaření měst a obcí a do hosp

a diskuse s účastníky. Délka školení je 3

Cena: 17 850 Kč (cena je za seminář celkem nikoliv za účastníka, v

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA KLÍČ

Nezávislý pohled na finance města nebo obce je vždy výhodou. Zaslepenost vlastním světem může mít vážné 

následky. Zhodnotíme dosavadní finanční situaci města nebo obce. Stanovíme rozpočtový výhled na roky 2010 až 

2013. Sestavíme výhled srozumitelný a přehledný pro samosprávu. Obsahuje také data předpokladu roku 2009. 

Dodáváme do deseti dnů od obdržení vyžádaných podkladů.

VÝPOČET DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ NA 3 RO

Na míru pro jakékoliv město nebo obec p

roku 2011. Zohledňujeme finanční krizi. Součástí dodávky je desetiletá statistika příjmů a

v tabulkách a přehledných grafech. U této služby máme stovky s

ISO 9001:2008 DO MĚST    

Vysokou úroveň a kvalitu řízení města, ale také jeho složek, organizací a společností potvrdíte z

certifikace mezinárodního standardu. Zavedení ISO normy zvyšuje šance města na získávání dotací a

zlepšuje know how města a jeho tvář a šance při různých kontrolách. Zavedené ISO podstatně zlepšuje realizaci cílů 

samosprávy i státní správy. Standard k

na zavedení standardu ISO 9001:2000 s

a rychle jich přibývá. Certifikujeme pouze u

normy trvá cca 3 až 6 měsíců, podle stavu řízení kvality. Cena dle počtu zaměstnanců.

ANALÝZA HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

Jedná se vlastně o zprávu o stavu města. Posoudíme hospodaření a 

vybraných činností města. Posoudit lze úřad, organizační složky, městem řízené a vlastněné (zřizované) organizace 

a společnosti. Vypracujeme analytický dokument s

jako podklad k politickému rozhodování a informování samosprávy. Zacílí možnosti a cesty zefektivnění.

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
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pro nový rok 2009 Vám doporučit některé naše aktuální služby. 
Na všechny naše služby máme certifikaci kvality ISO 9001:2000. Specializujeme se na samosprávy. Objednávejte 
prostřednictvím internetových stránek www.regionservis.cz nebo pište na podatelna@regionservis.cz

SAMOSPRÁVY S OHLEDEM NA FINANČNÍ KRIZI 

Školení je určeno starostům, místostarostům, zastupitelům a vedoucím úředníkům měst a obcí. Školení realizujeme 

přímo na úřadě samosprávy. Obsahem je podání výkladu o finanční krizi, jaký má původ a jaké bude mít dopady do 

hospodaření měst a obcí a do hospodaření státu. Součástí výkladu jsou doporučení samosprávě na opatření 

diskuse s účastníky. Délka školení je 3 hod. Cena je za seminář nikoliv za účastníka. 

cena je za seminář celkem nikoliv za účastníka, v ceně je 19 % DPH, doprava, plá

KLÍČ  

Nezávislý pohled na finance města nebo obce je vždy výhodou. Zaslepenost vlastním světem může mít vážné 

následky. Zhodnotíme dosavadní finanční situaci města nebo obce. Stanovíme rozpočtový výhled na roky 2010 až 

2013. Sestavíme výhled srozumitelný a přehledný pro samosprávu. Obsahuje také data předpokladu roku 2009. 

Dodáváme do deseti dnů od obdržení vyžádaných podkladů. 

Cena: pro obec 15 000 Kč + 19 % DPH, město 30

JMŮ NA 3 ROKY DOPŘEDU + MNOHALETÁ STATISTIKA

Na míru pro jakékoliv město nebo obec provedeme výpočty daňových příjmů na následující rok i

roku 2011. Zohledňujeme finanční krizi. Součástí dodávky je desetiletá statistika příjmů a

přehledných grafech. U této služby máme stovky spokojených měst a obcí. Dodáváme do třech dnů.

Cena: 3

  

Vysokou úroveň a kvalitu řízení města, ale také jeho složek, organizací a společností potvrdíte z

certifikace mezinárodního standardu. Zavedení ISO normy zvyšuje šance města na získávání dotací a

zlepšuje know how města a jeho tvář a šance při různých kontrolách. Zavedené ISO podstatně zlepšuje realizaci cílů 

vy. Standard k práci rozhodně nepřináší novou práci. Jako jediní na trhu připravíme město 

na zavedení standardu ISO 9001:2000 s garancí získání certifikace. Zatím pouze 9 měst v

rychle jich přibývá. Certifikujeme pouze u světové jedničky na trhu, společnosti  SGS. Realizace zavedení ISO 

normy trvá cca 3 až 6 měsíců, podle stavu řízení kvality. Cena dle počtu zaměstnanců. 

MĚSTA (ZPRÁVA O STAVU MĚSTA) 

Jedná se vlastně o zprávu o stavu města. Posoudíme hospodaření a zabezpečení veškerých nebo na přání pouze 

vybraných činností města. Posoudit lze úřad, organizační složky, městem řízené a vlastněné (zřizované) organizace 

společnosti. Vypracujeme analytický dokument s návrhy na zlepšení hospodaření. Dokument je vhodný 

politickému rozhodování a informování samosprávy. Zacílí možnosti a cesty zefektivnění.

   Cena individuální dle rozsahu zakázky

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

. Specializujeme se na samosprávy. Objednávejte 
podatelna@regionservis.cz 

Školení je určeno starostům, místostarostům, zastupitelům a vedoucím úředníkům měst a obcí. Školení realizujeme 

přímo na úřadě samosprávy. Obsahem je podání výkladu o finanční krizi, jaký má původ a jaké bude mít dopady do 

odaření státu. Součástí výkladu jsou doporučení samosprávě na opatření 

% DPH, doprava, plátno a technika) 

Nezávislý pohled na finance města nebo obce je vždy výhodou. Zaslepenost vlastním světem může mít vážné 

následky. Zhodnotíme dosavadní finanční situaci města nebo obce. Stanovíme rozpočtový výhled na roky 2010 až 

2013. Sestavíme výhled srozumitelný a přehledný pro samosprávu. Obsahuje také data předpokladu roku 2009. 

000 Kč + 19 % DPH, město 30 000 Kč + 19% DPH 

TÁ STATISTIKA 

na následující rok i s výhledem do 

roku 2011. Zohledňujeme finanční krizi. Součástí dodávky je desetiletá statistika příjmů a výdajů zpracovaná 

. Dodáváme do třech dnů. 

Cena: 3 927 Kč včetně 19% DPH 

Vysokou úroveň a kvalitu řízení města, ale také jeho složek, organizací a společností potvrdíte zavedením 

certifikace mezinárodního standardu. Zavedení ISO normy zvyšuje šance města na získávání dotací a podstatně 

zlepšuje know how města a jeho tvář a šance při různých kontrolách. Zavedené ISO podstatně zlepšuje realizaci cílů 

práci rozhodně nepřináší novou práci. Jako jediní na trhu připravíme město 

měst v ČR má certifikaci ISO 

ničky na trhu, společnosti  SGS. Realizace zavedení ISO 

zabezpečení veškerých nebo na přání pouze 

vybraných činností města. Posoudit lze úřad, organizační složky, městem řízené a vlastněné (zřizované) organizace 

návrhy na zlepšení hospodaření. Dokument je vhodný zejména 

politickému rozhodování a informování samosprávy. Zacílí možnosti a cesty zefektivnění. 

ena individuální dle rozsahu zakázky                                                                                                         
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VYBRANÉ REFERENCE Z VEŘEJNÉ SPRÁVY 2007 

 

2009 - Město Litvínov – Rozpočtový výhled na klíč

2009 –  Město Ralsko – Rozpočtový výhled na klíč

2008 –  Město Králíky – ISO 9001:2000

2008 –  Obec Rynoltice – Rozpočtový výhled na klíč

2008 –  Obec Lichoceves – Rozpočtový výhled na klíč

2008 –  Město Stráž pod Ralskem –

2008 –  Město Aš – Rozpočtový výhled na klíč

2008 –  Město Lanškroun – Strategický plán rozvoje 

2008 –  Město Přeštice – Program tréninku managementu 

2008 -  Město Jablonec nad Nisou 

2008 –  Město Bohušovice nad Ohří 

2008 -  Obec Chrást - Rozpočtový výhled 

2008 -  Statutární město Mladá Boleslav 

2008 -  MV ČR - seminář - Základy projektového řízení pro správní a ústřední správní úřady 

2008 -  Město Letohrad - Koncepce cestovního ruchu města 2

2008 -  Město Letohrad - Analýza daňových příjmů a příprava dotazu na správní úřady 2008 

2008 -  Týn nad Vlatavou - Optimalizace hospodářských a ekonomických činností města 

2008 -  Kamenický Šenov - Racionalizace organizačních složek města 

2008 -  Město Králíky - Strategický plán rozvoje města 

2008 -  Město Letohrad - Strategický plán rozvoje města 

2008 -  Obec Hradištko - Strategický plán rozvoje obce 

2008 -  Město Jemnice - Strategický plán rozvoje města 

2008 -  Městys Davle - Strategický plán

2008 - 2007 – MV ČR - E-learningový kurz Veřejné finance pro úředníky správních úřadů, Rentel a.s. 

2008 -  Město Aš - školení Projektové řízení a Time management 

2008 -  Město Tábor - Studie proveditelnosti parkovacího domu Na Parkánech

2007 -  Město Jílové u Prahy - Strategický plán rozvoje města 

2007 -  Obec Chýně - Strategický plán rozvoje

2007 -  Město Veselí nad Moravou 

vybraných služeb  

2007 -  Statutární město Pardubice 

2007 -  Karlovarský kraj - Seminář Finance 2008 a Projektové řízení 

2007 -  Město Kamenický Šenov - S

2007 -  Město Benešov nad Ploučnicí 

2007 -  Obec Prlov - Školení zastupitelů Grizzly 

2007 -  Obec Boršice u Blatnice - Školení zastupitelů Grizzly 

2007 -  Obec Mikulůvka - Školení zastupitelů Grizzly 

2007 -  Národní síť MAS ČR - Školení financování malých obcí

Podrobnosti referencí k vybrané službě zašleme rádi na vyžádání.

KONTAKT A OBJEDNÁVKY 

 

Ing. Luděk Tesař, jednatel 

email: ludek.tesar@regionservis.cz GSM: 602

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
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VEŘEJNÉ SPRÁVY 2007 - 2009 

Rozpočtový výhled na klíč 

Rozpočtový výhled na klíč 

ISO 9001:2000 

Rozpočtový výhled na klíč 

Rozpočtový výhled na klíč 

– Rozpočtový výhled a stanovisko byty – daňové a rozpočtové poradenství

Rozpočtový výhled na klíč 

Strategický plán rozvoje  

Program tréninku managementu - Development centrum 

- Dvoudenní trénink Projektové řízení dle mezinárodních standardů v praxi 

Město Bohušovice nad Ohří – Školení starostů finance a rozpočet 2009 

Rozpočtový výhled na klíč 

Statutární město Mladá Boleslav - Rozpočtový výhled na klíč  

Základy projektového řízení pro správní a ústřední správní úřady 

Koncepce cestovního ruchu města 2008  

Analýza daňových příjmů a příprava dotazu na správní úřady 2008 

Optimalizace hospodářských a ekonomických činností města 

Racionalizace organizačních složek města  

Strategický plán rozvoje města  

Strategický plán rozvoje města  

Strategický plán rozvoje obce  

Strategický plán rozvoje města  

Strategický plán rozvoje městyse  

learningový kurz Veřejné finance pro úředníky správních úřadů, Rentel a.s. 

školení Projektové řízení a Time management  

tudie proveditelnosti parkovacího domu Na Parkánech  

Strategický plán rozvoje města  

Strategický plán rozvoje 

Město Veselí nad Moravou - Projektová dokumentace a analýza pro rozhodnutí města o racionalizaci 

město Pardubice - Seminář Projektové řízení pro vedení města 

eminář Finance 2008 a Projektové řízení  

Seminář Finance města, rozpočet a rozpočtový výhled 

Město Benešov nad Ploučnicí - Seminář RUD pro zastupitele, školeno v rámci dobrovolného svazku obcí 

kolení zastupitelů Grizzly  

kolení zastupitelů Grizzly  

kolení zastupitelů Grizzly  

kolení financování malých obcí 

vybrané službě zašleme rádi na vyžádání. 

GSM: 602 690 061 sekretariát: 257 199 616 fax.: 257 199

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

daňové a rozpočtové poradenství 

nní trénink Projektové řízení dle mezinárodních standardů v praxi  

Základy projektového řízení pro správní a ústřední správní úřady  

Analýza daňových příjmů a příprava dotazu na správní úřady 2008  

Optimalizace hospodářských a ekonomických činností města  

learningový kurz Veřejné finance pro úředníky správních úřadů, Rentel a.s.  

Projektová dokumentace a analýza pro rozhodnutí města o racionalizaci 

eminář Finance města, rozpočet a rozpočtový výhled  

inář RUD pro zastupitele, školeno v rámci dobrovolného svazku obcí  

fax.: 257 199 615 
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OBJEDNÁVKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU

 

Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu.

 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615

nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz 

nebo zasílejte poštou na níže uvedenou adresu.

Název objednatele:  

Adresa:  

Kontaktní osoba (jméno a příjmení):

Dílo bude obsahovat minimálně: 

• analýzu dosavadního hospodaření 
• posouzení finančního zdraví města a závěr a popis aktuálního stavu financí 
• doporučení a stanovení maximálních možností samosprávy
• predikci příjmů a výdajů do roku 2013 včetně pře

• tabulku vlastního rozpočtového výhledu na roky 2010 
2008, která kromě vývoje vlastních hodnot hospodaření, obsahuje i důležité hodnotící indikátory (celkové 
saldo hospodaření, saldo provo
služby 

• kumulovaný rozpočtový výhled (pro snadnou orientaci)
• ekonomické hodnocení a závěrečné shrnutí s

 

Uhradíme (správné zaškrtněte):    

  MĚSTO 35.700,- Kč včetně 19% DPH

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo:

Datum, razítko a podpis oprávněné osoby:

 

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
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ÉHO VÝHLEDU 

Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu. 

257 199 615 

podatelna@regionservis.cz  

nebo zasílejte poštou na níže uvedenou adresu. 

INFORMACE O OBJEDNATELI 

IČO: 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení): 

Funkce: 
Tel: 

Email: 

 

 

OBJEDNÁVÁME 

analýzu dosavadního hospodaření  
posouzení finančního zdraví města a závěr a popis aktuálního stavu financí  
doporučení a stanovení maximálních možností samosprávy 
predikci příjmů a výdajů do roku 2013 včetně předpokladu 2009 

tabulku vlastního rozpočtového výhledu na roky 2010 - 2013, včetně plánu roku 2009 a očekávané skutečnosti 
2008, která kromě vývoje vlastních hodnot hospodaření, obsahuje i důležité hodnotící indikátory (celkové 
saldo hospodaření, saldo provozního hospodaření /rozdíl běžných příjmů a provozních výdajů/, index dluhové 

kumulovaný rozpočtový výhled (pro snadnou orientaci) 
ekonomické hodnocení a závěrečné shrnutí s doporučeními na zefektivnění hospodaření

PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Kč včetně 19% DPH      OBEC 17.850,- Kč včetně 19% DPH

, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 43-3112220247/0100 KB

Datum, razítko a podpis oprávněné osoby: 
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2013, včetně plánu roku 2009 a očekávané skutečnosti 
2008, která kromě vývoje vlastních hodnot hospodaření, obsahuje i důležité hodnotící indikátory (celkové 

zního hospodaření /rozdíl běžných příjmů a provozních výdajů/, index dluhové 

doporučeními na zefektivnění hospodaření 

Kč včetně 19% DPH 

3112220247/0100 KB 
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NABÍDKA STUDIA MPA (MASTER OF PUBLIC ADMI

ÚVOD  

Nový atraktivní studijní obor MPA ( Master of 

který známe z privátní sféry jako MBA, ale

Program je vystavěn na třech pilířích:

• obecná znalost právní a ekonomické problematiky, s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své 

činnosti  

• soft skills využitelné všemi vedou

• vysoká úroveň odborných znalostí v oboru, ve kterém se vedoucí úředníci pohybují

Studium je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích 

funkcích institucí veřejné správy v České republice. 

Podmínkou studia je absolvování některého z vysokoškolských programů nejméně v

stupni. 

VÝHODY 

• impulzy pro vlastní růst a kariéru

• nové zkušenosti při řešení Vaší odborné problematiky
• nový pohled na management a říze
• praktická orientace výuky 
• rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností

FORMA A ORGANIZACE STUDIA

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny účastníků programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme 

organizaci výuky. Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá 

v pátek a sobotu, v průměru jedenkrát měsíčně. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory.

PRAKTICKÉ ORIENTACE VÝUKY

Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. 

Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické 

znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi.

které si posluchači sami volí na příkladech institucí, ve kterých pracují.

FORMA A ORGANIZACE STUDIA

Studium je koncipováno do čtyř semestrů, s

CEVRO institut jako program celoživotního vzdělávání.

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 
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ASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION) 

Nabídka pro manažery ve veřejné správě, kterou jako první v

republice přináší vysoká škola CEVRO Institut.  

Nový atraktivní studijní obor MPA ( Master of  Public Administration). Přináší do oblasti veřejné správy typ vzdělání, 

sféry jako MBA, ale  je přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné správy

Program je vystavěn na třech pilířích: 

obecná znalost právní a ekonomické problematiky, s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své 

soft skills využitelné všemi vedoucími úředníky v rámci jejich činnosti  

vysoká úroveň odborných znalostí v oboru, ve kterém se vedoucí úředníci pohybují

Studium je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích 

é správy v České republice.  

Podmínkou studia je absolvování některého z vysokoškolských programů nejméně v

impulzy pro vlastní růst a kariéru 

nové zkušenosti při řešení Vaší odborné problematiky 
nový pohled na management a řízení human ressource 

 
rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností 

TUDIA 

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny účastníků programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme 

Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá 

pátek a sobotu, v průměru jedenkrát měsíčně. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory.

VÝUKY 

ů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. 

Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické 

znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

které si posluchači sami volí na příkladech institucí, ve kterých pracují. 

TUDIA 

Studium je koncipováno do čtyř semestrů, s uplatněním kreditní formy. Studium MPA organizuje vysoká škola 

VRO institut jako program celoživotního vzdělávání. 
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Nabídka pro manažery ve veřejné správě, kterou jako první v České 

Přináší do oblasti veřejné správy typ vzdělání, 

je přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné správy 

obecná znalost právní a ekonomické problematiky, s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své 

vysoká úroveň odborných znalostí v oboru, ve kterém se vedoucí úředníci pohybují 

Studium je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích 

Podmínkou studia je absolvování některého z vysokoškolských programů nejméně v  bakalářském 

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny účastníků programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme 

Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá 

pátek a sobotu, v průměru jedenkrát měsíčně. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory. 

ů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. 

Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické 

Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

Studium MPA organizuje vysoká škola 
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UKONČENÍ – CERTIFIKÁT MPA

Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Institut. Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje se 

zahraničními vysokými školami ze zemí, kde má manažerské vzdělávání

bylo využito také těchto zkušeností. Certifikát o absolvování je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut, jako 

českou vysokoškolskou vzdělávací institucí, a to s ohledem na skutečnost, že veřejná správa je zále

národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od titulu MBA zakotven v právním řádu ČR.

PŘEHLED STUDIJNÍCH MODULŮ

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, Hosp

Regionální rozvoj) 

PŘIHLÁŠKA 

Přihláška ke studiu viz níže, případně jsou 

odkaz v levém menu „STUDIUM MPA“. Podrobné informace jsou k

Institut, o.p.s. http://www.cevroinstitut.cz/
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CERTIFIKÁT MPA 

Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Institut. Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje se 

zahraničními vysokými školami ze zemí, kde má manažerské vzdělávání MPA tradici. Při vytváření obsahu studia 

bylo využito také těchto zkušeností. Certifikát o absolvování je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut, jako 

českou vysokoškolskou vzdělávací institucí, a to s ohledem na skutečnost, že veřejná správa je zále

národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od titulu MBA zakotven v právním řádu ČR.

ODULŮ 

Principy právního státu jako limita výkonu veřejné správy 
 

Veřejná správa a její systém v ČR 
Ústavní principy výkonu veřejné správy 
Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů

Veřejná správa a Evropská unie 
Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví 

 

Politický systém a jeho vliv na veřejnou správu 

Ekonomické a kontrolní systémy ve veřejné správě 

Volební systém a komunální politika 

Management a marketing ve veřejné správě 

19. Specializační moduly (Místní normotvorba, Hospodářská soutěž a veřejné zakázky, Vnitřní správa, 

Přihláška ke studiu viz níže, případně jsou volně k dispozici na našich internetových stránkách 

STUDIUM MPA“. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Vysoké školy Cevro 

http://www.cevroinstitut.cz/ 
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Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Institut. Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje se 

MPA tradici. Při vytváření obsahu studia 

bylo využito také těchto zkušeností. Certifikát o absolvování je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut, jako 

českou vysokoškolskou vzdělávací institucí, a to s ohledem na skutečnost, že veřejná správa je záležitostí zejména 

národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od titulu MBA zakotven v právním řádu ČR. 

Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů 

odářská soutěž a veřejné zakázky, Vnitřní správa, 

dispozici na našich internetových stránkách www.regionservis.cz 

dispozici na stránkách Vysoké školy Cevro 
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