
KKOONNFFEERREENNCC

PPRROOVVOOZZUU

RR OO ZZTTOO KK YY   UU

 

 

 

 

 

CCEE  OO  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTII  SSIILLNN

UU  VV  OOBBCCÍÍCCHH  ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUU

 

II VV ..   RR OOČČ NNÍÍ KK   

  

22 88..   DD UUBBNN AA   22 0000 99   

UU  PP RR AA HHYY ,,   HHOOTT EE LL   AACC AA

 

 

 

NNIIČČNNÍÍHHOO  

UUBBLLIIKKYY  

AA DD EEMM II CC     



www.regionservis.cz                                                                                                                                                     

 



Regionservis, spol. s r.o., Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 5 
Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou.

www.regionservis.cz                                           

OBSAH 

PROGRAM ................................................................

SEZNAM PARTNERŮ ................................

DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA ................................

Termín pátého ročníku konference 

PLÁN AKCÍ NA ROK 2009 ................................

Nabídka služeb společnosti Regionservis, s.r.o.

Pomáháme městům a obcím dosahovat cíle

Naše ceny jsou velmi dobré, kvalita vysoká

Seminář - řízení samosprávy s ohledem na finanční krizi

Objednávka rozpočtového výhledu

Nabídka studia MPA (Master of public administration)

úvod ................................................................

výhody ................................................................

forma a organizace studia ................................

praktické orientace výuky ................................

forma a organizace studia ................................

ukončení – certifikát mpa................................

cenová nabídka ................................

přehled studijních modulů ................................

přihláška ................................................................

 

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

                                             

 

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

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

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

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

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

Regionservis, s.r.o. ................................................................

Pomáháme městům a obcím dosahovat cíle ................................................................................................

Naše ceny jsou velmi dobré, kvalita vysoká ................................................................................................

ohledem na finanční krizi ................................................................

Objednávka rozpočtového výhledu ................................................................................................

Nabídka studia MPA (Master of public administration) ................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

615, Mobil: 724 931 593 

 

.............................................................. 1 

............................................... 2 

................................................................... 4 

........................................................ 5 

........................................ 5 

...................................................................... 6 

............................................. 6 

............................................... 6 

.......................................................... 7 

........................................................ 8 

.......................................................... 9 

........................................... 9 

........................................................................ 9 

.......................................... 9 

.......................................... 9 

.......................................... 9 

......................................... 10 

........................................................ 10 

....................................................................... 10 

................................................................... 10 



Regionservis, spol. s r.o., Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 5 
Copyright © 2009, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je 

www.regionservis.cz                                                             

PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ  

Aktuality, praktické informace a konkrétní řešení v
v legislativě, spolupráce státní policie s

ZAHÁJENÍ 

Programem provází:  
Ing. Luděk TESAŘ, jednatel společnosti Regionservis, s.r.o.

9:30 Zahájení hostiteli:  
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o.
Ing. arch. Olga VAVŘÍNOVÁ, starostka města Roztok u Prahy
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s

ÚVODNÍ SLOVO  

9:45 Cíle a strategie současné vlády v
MUDr. Mgr. Ivan LANGER, ministra vnitra České republiky

I. ODBORNÝ PANEL 
SPOLUPRÁCE OBCÍ A POLICIE ČR

10:00 Součinnost státní policie při činnosti obcí a obecní policie
Plk. Ing. Leoš TRŽIL, ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR

10:30 Spolupráce mezi městem, obcí a policí ČR

Kamil MALÝ, nezávislý odborník na silniční bezpečnost

10:45 Řídicí systémy pro dopravu

Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s

11:00 Rezervy v prevenci dopravních nehod,

doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc., vedoucí ústavu, Ústav soudního znalectví v

Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze

11:30 Diskuze k uvedeným tématům. 

KOMERČNÍ PANEL 

PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ  

11:45 Ing. Luděk TESAŘ , expert na služby pro samosprávy

11:50 Martin JEŽEK, obchodní ředitel společnosti

11:55 Ing. Hynek BARTÍK, manažer pro koncové zákazníky venkovního osvětle

12:00 Ing. Zdeněk BROTHÁNEK, spolumajitel společnosti SIACITY, s.r.o.

12:05 Studium MPA – zástupce Vysoké školy CEVRO Institutu, o.p.s.

12:15 45 MINUT PŘESTÁVKA NA OBČERST
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praktické informace a konkrétní řešení v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
legislativě, spolupráce státní policie s obcemi a městy, prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

Ing. Luděk TESAŘ, jednatel společnosti Regionservis, s.r.o.  

ředitel společnosti Regionservis, s.r.o. 
Ing. arch. Olga VAVŘÍNOVÁ, starostka města Roztok u Prahy 
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 

Cíle a strategie současné vlády v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu   
MUDr. Mgr. Ivan LANGER, ministra vnitra České republiky 

E OBCÍ A POLICIE ČR, VÝVOJ NEHODOVOSTI A PRAKTICKÉ NÁVRHY Ř

Součinnost státní policie při činnosti obcí a obecní policie 
ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR 

mezi městem, obcí a policí ČR  

Kamil MALÝ, nezávislý odborník na silniční bezpečnost 

Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 

prevenci dopravních nehod, jednoduché úpravy komunikací, časté chyby a praktické poznatky

doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc., vedoucí ústavu, Ústav soudního znalectví v doprav

Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze 

uvedeným tématům.  

PARTNERŮ SETKÁNÍ       

, expert na služby pro samosprávy společnosti REGIONSERVIS s.r.o.

JEŽEK, obchodní ředitel společnosti KARIM s.r.o.  

manažer pro koncové zákazníky venkovního osvětlení spol. PHILIPS Česká Rep.

Ing. Zdeněk BROTHÁNEK, spolumajitel společnosti SIACITY, s.r.o. 

e Vysoké školy CEVRO Institutu, o.p.s. 

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ, K DISPOZICI JSOU PREZENTACE, STÁNKY PARTNE
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oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích, změny 
oblasti bezpečnosti silničního provozu.    

 

A PRAKTICKÉ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

bezpečnosti silničního provozu 

jednoduché úpravy komunikací, časté chyby a praktické poznatky  

dopravě 

s.r.o. 

ní spol. PHILIPS Česká Rep. s.r.o. 

NTACE, STÁNKY PARTNERŮ 



Regionservis, spol. s r.o., Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 5 
Copyright © 2009, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je 

www.regionservis.cz                                                             

II. ODBORNÝ PANEL 

AKTIVITY MINISTERSTVA DOPRAVY, BESIP PRO

13:00 Efektivní řešení zvýšení bezpečnosti

Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o.

Diskuze k tématu.  

III. ODBORNÝ PANEL 

KONKRÉTNÍ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ N

14:00 Dopravní úpravy v obcích a 

Mgr. Jaroslav MACH, specialista Magistrátu Hlavního města Prahy

14:30 Příklady úspěšných řešení v soutěži Cesty městy

Ing. Petr ŠMÍD, Dopravní program Nadace Partnerství

15:00 Implementace nástrojů managementu 

Ing. Milan DONT, vedoucí oblasti statistických analýz a dopravních průzkumů

 Diskuze k uvedeným tématům. 

15:30 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, UKONČENÍ 

 SEZNAM PARTNERŮ  

GENERÁLNÍ PARTNER 

GEMOS CZ, spol. s r.o.  

je společností, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou

HLAVNÍ PARTNEŘI 

EUROVIA CS, a.s.

Dříve Stavby silnic a železnic, a.s..
firmou v České republice a je jedničkou v oblasti dopravně
Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti Stavby silnic a železnic. Kromě 

silničních a kolejových staveb a mostů staví sportovní areály, revitalizuje památková centra, buduje čistírny 
odpadních vod nebo památková centra. V roce 2008 dosáhl konsolidovaný obrat společnosti 23 miliard korun. 
Společnost je s více než 4 tisíci pracovníků významným regionálním 
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A DOPRAVY, BESIP PRO OBCE A PREVENCE V DO

Efektivní řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích a menších městech 

Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o.

ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI V OBCÍCH 

obcích a městech, dobrá praxe, jak postupovat, stavební příprava, údržba, spolufin. 

Jaroslav MACH, specialista Magistrátu Hlavního města Prahy 

v soutěži Cesty městy a Bezpečné cesty do škol, zaměřené na z

, Dopravní program Nadace Partnerství 

Implementace nástrojů managementu bezpečnosti sil. sítě a krajské hodnocení úrovně bezp.

edoucí oblasti statistických analýz a dopravních průzkumů, Centr

uvedeným tématům.  

LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, UKONČENÍ KONFERENCE RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM

í, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou řídících systému pro dopravu. 

EUROVIA CS, a.s. 

Stavby silnic a železnic, a.s.. Společnost EUROVIA CS, a.s., je třetí největší stavební 
firmou v České republice a je jedničkou v oblasti dopravně
Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti Stavby silnic a železnic. Kromě 

veb a mostů staví sportovní areály, revitalizuje památková centra, buduje čistírny 
odpadních vod nebo památková centra. V roce 2008 dosáhl konsolidovaný obrat společnosti 23 miliard korun. 
Společnost je s více než 4 tisíci pracovníků významným regionálním zaměstnavatelem v ČR a v 
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OBCE A PREVENCE V DOPRAVĚ 

obcích a menších městech  

Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o. 

 

, jak postupovat, stavební příprava, údržba, spolufin. 

a Bezpečné cesty do škol, zaměřené na zklid. Dopravy 

ské hodnocení úrovně bezp. sil. provozu 

, Centrum doprav. výzkumu 

KONFERENCE RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM. 

řídících systému pro dopravu.  

 

Společnost EUROVIA CS, a.s., je třetí největší stavební 
firmou v České republice a je jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. 
Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti Stavby silnic a železnic. Kromě 

veb a mostů staví sportovní areály, revitalizuje památková centra, buduje čistírny 
odpadních vod nebo památková centra. V roce 2008 dosáhl konsolidovaný obrat společnosti 23 miliard korun. 

zaměstnavatelem v ČR a v SR. 
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SIACITY, s.r.o. 
Městský a venkovní mobiliář

Společnost SIACITY s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává řady celohliníkových
a venkovní mobiliář, jako jsou lavičky, zastávka, kuřácký přístřešek, odpadkový koš, informační tabule, informační 
vitrína, informační systém, cyklostojan, cyklostánek, zábrana vjezdu, ochranná mříž ke stromům, kontejner na 
zeleň. Každá výrobní řada městského mobiliáře ELEMENTCITY, DYNAMICITY, STANDARDCITY a EXCLUSIVECITY má 
své charakteristické jednotící prvky, neomezenou barevnost, vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. 
Materiály použité při výrobě prvků pro městský a venkovní m
záruční podmínky v délce 20 let. Z těchto základních řad jsme vytvořili další 
AUTOMOBILE. Chceme tak pomoci vytvořit celky se zaměřením na oblast silniční výstavby a cyklosteze
venkov jsme vytvořili řadu VILLAGE, která se snaží dotvářet příjemné venkovské prostředí. Systém otevřených 
výrobních řad umožňuje postupné doplňování celistvého sortimentu pro městský i venkovní mobiliář, který si 
zachovává jednotící identitu a přesto umožňuje neomezené množství konkrétních řešení.

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 

s praktickým využitím v oblasti veřejného života.

 PARTNEŘI 

PHILIPS Česká republika s.r.o. 
Divize Philips Lighting 

Philips je jedničkou na světovém trhu osvětlovací techniky. Toto postavení je dáno mimo jiné tím, že 
společnost neustále přichází na trh s technickými novinkami a 
možností odbytu. Strategickým cílem divize Philips Lighting je vylepšit život lidí efektivními a tvůrčími řešeními v 
oblasti osvětlení založenými na důkladném porozumění jejich potřebám, touhám a cílům. Chc
svými podílníky jako divize, která udává tempo ve svém odvětví, a chce být nejvyhledávanějším partnerem pro 
spolupráci a zodpovědným poskytovatelem tvůrčích a efektivních řešení v oblasti osvětlení. Výrobky této divize 
můžete najít po celém světě: nejen v každé domácnosti, ale také na mnoha pracovištích, například v 30 procentech 
kanceláří, 65 procentech největších světových letišť, v 30 procentech nemocnic, 30 procentech automobilů a 55 
procentech předních fotbalových stadionů. Na olym
dodanou společností Philips vybaveno 28 z 33 míst, která vyžadují trvalé osvětlení.

KARIM, spol. s r.o. 
tradiční a nejvýznamnější dod
zůstanete nakloněni a zachováte důvěru v naše produkty a služby. Vždyť také díky Vám, našim 
zákazníkům, můžeme být pyšní na to, že jsme našimi produkty vybavili desítky měst a obcí a ve 

spolupráci s Vámi dali reálnou podobu spoustě zajímavým a praktickým myšlenkám a nápadům. Podílejme se proto 
společnými silami i nadále na zkvalitňování životního prostředí našich ulic a parků. Uděláme vždy maximum proto, 
abyste s našimi službami byli spokojeni. 
která odpovídají všem normám. 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Regionální Televizní Agentura Zlín

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ VĚNO

SIACITY s.r.o., jakostní vína 

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z
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SIACITY, s.r.o.  
Městský a venkovní mobiliář 

Společnost SIACITY s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává řady celohliníkových
a venkovní mobiliář, jako jsou lavičky, zastávka, kuřácký přístřešek, odpadkový koš, informační tabule, informační 
vitrína, informační systém, cyklostojan, cyklostánek, zábrana vjezdu, ochranná mříž ke stromům, kontejner na 

výrobní řada městského mobiliáře ELEMENTCITY, DYNAMICITY, STANDARDCITY a EXCLUSIVECITY má 
své charakteristické jednotící prvky, neomezenou barevnost, vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. 
Materiály použité při výrobě prvků pro městský a venkovní mobiliář nám umožňují garantovat nadstandardní 
záruční podmínky v délce 20 let. Z těchto základních řad jsme vytvořili další tematicky
AUTOMOBILE. Chceme tak pomoci vytvořit celky se zaměřením na oblast silniční výstavby a cyklosteze
venkov jsme vytvořili řadu VILLAGE, která se snaží dotvářet příjemné venkovské prostředí. Systém otevřených 
výrobních řad umožňuje postupné doplňování celistvého sortimentu pro městský i venkovní mobiliář, který si 

sto umožňuje neomezené množství konkrétních řešení.

Institut, o.p.s. 

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 

s praktickým využitím v oblasti veřejného života. Bližší informace na straně. 

Česká republika s.r.o.  
 

Philips je jedničkou na světovém trhu osvětlovací techniky. Toto postavení je dáno mimo jiné tím, že 
společnost neustále přichází na trh s technickými novinkami a uplatňuje systematický přístup při hledání nových 
možností odbytu. Strategickým cílem divize Philips Lighting je vylepšit život lidí efektivními a tvůrčími řešeními v 
oblasti osvětlení založenými na důkladném porozumění jejich potřebám, touhám a cílům. Chc
svými podílníky jako divize, která udává tempo ve svém odvětví, a chce být nejvyhledávanějším partnerem pro 
spolupráci a zodpovědným poskytovatelem tvůrčích a efektivních řešení v oblasti osvětlení. Výrobky této divize 

celém světě: nejen v každé domácnosti, ale také na mnoha pracovištích, například v 30 procentech 
kanceláří, 65 procentech největších světových letišť, v 30 procentech nemocnic, 30 procentech automobilů a 55 
procentech předních fotbalových stadionů. Na olympijských hrách 2004 v Aténách je osvětlovací technikou 
dodanou společností Philips vybaveno 28 z 33 míst, která vyžadují trvalé osvětlení. 

KARIM, spol. s r.o. Firma KARIM působí na evropském trhu již od roku 1992 a patří mezi 
tradiční a nejvýznamnější dodavatele tohoto zboží nejen v ČR. Věříme proto, že nám i nadále 
zůstanete nakloněni a zachováte důvěru v naše produkty a služby. Vždyť také díky Vám, našim 
zákazníkům, můžeme být pyšní na to, že jsme našimi produkty vybavili desítky měst a obcí a ve 

áci s Vámi dali reálnou podobu spoustě zajímavým a praktickým myšlenkám a nápadům. Podílejme se proto 
společnými silami i nadále na zkvalitňování životního prostředí našich ulic a parků. Uděláme vždy maximum proto, 
abyste s našimi službami byli spokojeni. Je společností vyrábějící a dodávající mimo jiné bezpečná dětská hřiště, 

Regionální Televizní Agentura Zlín, časopisy Komunální technika a Energie 21. 

A KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALY 

, přívlastková vína z Moravy (Slovácko) 
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Společnost SIACITY s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává řady celohliníkových prvků pro městský 
a venkovní mobiliář, jako jsou lavičky, zastávka, kuřácký přístřešek, odpadkový koš, informační tabule, informační 
vitrína, informační systém, cyklostojan, cyklostánek, zábrana vjezdu, ochranná mříž ke stromům, kontejner na 

výrobní řada městského mobiliáře ELEMENTCITY, DYNAMICITY, STANDARDCITY a EXCLUSIVECITY má 
své charakteristické jednotící prvky, neomezenou barevnost, vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. 

obiliář nám umožňují garantovat nadstandardní 
tematicky zaměřené řady BICYCLE a 

AUTOMOBILE. Chceme tak pomoci vytvořit celky se zaměřením na oblast silniční výstavby a cyklostezek. Pro 
venkov jsme vytvořili řadu VILLAGE, která se snaží dotvářet příjemné venkovské prostředí. Systém otevřených 
výrobních řad umožňuje postupné doplňování celistvého sortimentu pro městský i venkovní mobiliář, který si 

sto umožňuje neomezené množství konkrétních řešení. 

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 

Philips je jedničkou na světovém trhu osvětlovací techniky. Toto postavení je dáno mimo jiné tím, že 
uplatňuje systematický přístup při hledání nových 

možností odbytu. Strategickým cílem divize Philips Lighting je vylepšit život lidí efektivními a tvůrčími řešeními v 
oblasti osvětlení založenými na důkladném porozumění jejich potřebám, touhám a cílům. Chce být uznávána všemi 
svými podílníky jako divize, která udává tempo ve svém odvětví, a chce být nejvyhledávanějším partnerem pro 
spolupráci a zodpovědným poskytovatelem tvůrčích a efektivních řešení v oblasti osvětlení. Výrobky této divize 

celém světě: nejen v každé domácnosti, ale také na mnoha pracovištích, například v 30 procentech 
kanceláří, 65 procentech největších světových letišť, v 30 procentech nemocnic, 30 procentech automobilů a 55 

pijských hrách 2004 v Aténách je osvětlovací technikou 

Firma KARIM působí na evropském trhu již od roku 1992 a patří mezi 
avatele tohoto zboží nejen v ČR. Věříme proto, že nám i nadále 

zůstanete nakloněni a zachováte důvěru v naše produkty a služby. Vždyť také díky Vám, našim 
zákazníkům, můžeme být pyšní na to, že jsme našimi produkty vybavili desítky měst a obcí a ve 

áci s Vámi dali reálnou podobu spoustě zajímavým a praktickým myšlenkám a nápadům. Podílejme se proto 
společnými silami i nadále na zkvalitňování životního prostředí našich ulic a parků. Uděláme vždy maximum proto, 

Je společností vyrábějící a dodávající mimo jiné bezpečná dětská hřiště, 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA

IV. KONFERENCE O BEZPEČN

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 Vám.

GEMOS CZ, spol. s r. o.: 

 
 

ANO NE Zaujal Vás projekt spolupráce mezi městem, obcí a 

policií? 

ANO NE Máte zájem o další spolupráci na projektu
prostřednictvím naší společnosti? 

ANO NE Věděli jste o pozitivních dopadech měření úsekové 
rychlosti na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy 
(snížení hluku a emisí)? 

ANO NE Máte zájem o nezávazné odborné posouzení 
aktuální situace ve Vašem městě

 
 
SIACITY s.r.o.: 

ANO NE Uvažujete v blízké budoucnosti o 

nového, popř. doplnění  stávajícího, 
(zastávek, laviček, městského informačního systému, 
cyklostánků, apod.)? 

  
PHILIPS Česká republika, s.r.o.: 

 Mám zájem o další spolupráci a návštěvu specialisty na veřejné 
osvětlení v naší obci či městě. 
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ZPĚTNÁ VAZBA 

KONFERENCE O BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCÍCH   

Vyplněním a odevzdáním 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: 

(naše zn. Regionservis)   

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

 

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

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

 

spolupráce mezi městem, obcí a 

o další spolupráci na projektu 
naší společnosti?  

pozitivních dopadech měření úsekové 
na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy 

 

o nezávazné odborné posouzení 
ve Vašem městě či obci? 

Uvažujete v blízké budoucnosti o zakoupení 
stávajícího, městského mobiliáře 
ého informačního systému, 

návštěvu specialisty na veřejné 

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.

  
 
   
KARIM, spol. s r.o.: 

 ANO NE Plánujete ve Vaší obci investici 

do dětských hřišť nebo městského mobiliáře
v rámci které byste 
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jste  ve hře o hodnotné ceny, losování na konci akce.  

 
, vypište:………………………………… 

 
:                                      

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

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

Hodící se, prosím, 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.  

ujete ve Vaší obci investici 

nebo městského mobiliáře, 
rámci které byste  oslovili firmu KARIM?   
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TERMÍN PÁTÉHO ROČNÍKU KONFERENCE

 

 V. KONFERENCE O BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

 22. ŘÍJNA 2009 

PLÁN AKCÍ NA ROK 2009 
 

var. 

symbol 

charakter 

akce 

 

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 

Středočeského kraje

1110 krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Jihomoravského kraje

1210 odborná 

konference 

V. Konference o bezpečnosti 

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 A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K

NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ
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KONFERENCE 

KONFERENCE O BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU VE MĚSTECH A KRAJÍCH ČR

 

název 

 

dny 

 

Termín 

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 

 
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

NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ (minimálně s jednoměsíčním předstihem)
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VE MĚSTECH A KRAJÍCH ČR 

 

 

Místo 

Uzávěrka 

přihlášek 

14. května 

(čtvrtek) 

 

Hradec 

Králové 

 

12.5. 

16. června 

 

Praha 9.6. 

15. září (úterý) Plzeň 11.9. 

24. září 

(čtvrtek) 

Praha 22.9. 

29. září (úterý) okolí Prahy 25.9. 

15. říjen 

(čtvrtek) 

Znojmo 13.10. 

22. října 

(čtvrtek) 

Praha 20.10. 

10. listopadu 

 

Jihlava 6.11. 

26. listopadu 

(čtvrtek) 

Litomyšl 24.11. 

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

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

(minimálně s jednoměsíčním předstihem). 
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NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS,

POMÁHÁME MĚSTŮM A OBCÍM DOSAHOVAT CÍLE

 

o pomůžeme s rozvojem města nebo obce z

� zpracováváme strategické plány rozvoje měst i obcí a

o společně s námi zajistíte zdravé finance

� vytváříme kvalitní rozpočtové 

vedení samosprávy

� poradíme s výběrem způsobu 

� dodáme studie proveditelnosti 

� provádíme hospodářské audity

� vypracujeme plán na ozdravení financí

o nechte si od nás zpracovat 

� vyhotovujeme studie, analýzy a podklady k rozhodování

o vytrénujte své zaměstnance

� trénujeme zaměstnance

� neškolíme pasivně, ale aktivně trénujeme zaměstnance tak, aby si 

nástroje vyzkoušeli v praxi

o posilte svou jistotu a kvalitu města 

� provádíme audity

� zavádíme ISO do měst

NAŠE CENY JSOU VELMI DOBRÉ, KVALITA VYSOK

 

MÁME BOHATÉ REFERENCE WWW.REGIONSERVIS.CZ

KONTAKTUJTE NÁS:  

email: podatelna@regionservis.cz
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ČNOSTI REGIONSERVIS, S.R.O. 

CÍM DOSAHOVAT CÍLE 

města nebo obce z praktické stránky 

zpracováváme strategické plány rozvoje měst i obcí a pomáháme s jejich realizací 

zdravé finance města a obce 

vytváříme kvalitní rozpočtové výhledy obsahující posouzení finanční kondice a doporučení pro 

vedení samosprávy 

výběrem způsobu financování projektů a připravíme zadávací dokumentaci

proveditelnosti projektů 

hospodářské audity  

plán na ozdravení financí města nebo obce 

nechte si od nás zpracovat kvalitní podklady k rozhodování 

vyhotovujeme studie, analýzy a podklady k rozhodování 

vytrénujte své zaměstnance k tomu, aby lépe realizovali cíle města 

trénujeme zaměstnance měst na zakázku 

neškolíme pasivně, ale aktivně trénujeme zaměstnance tak, aby si moderní světové 

nástroje vyzkoušeli v praxi 

a kvalitu města  

audity - daně, účetnictví, příprava na finanční kontrolu 

ISO do měst a zavedení garantujeme 

DOBRÉ, KVALITA VYSOKÁ 

WWW.REGIONSERVIS.CZ  

email: podatelna@regionservis.cz, tel. 257 199 608, mobil: 724 931 593 nebo 602 690
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jejich realizací  

obsahující posouzení finanční kondice a doporučení pro 

připravíme zadávací dokumentaci 

moderní světové metody a 

690 061, fax: 257 199 614 
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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 
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 minist
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
Mirka Topolánka, 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 
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 podlehl. Tesař je vyhledávaným odborníkem na problematiku hospodaření samospráv
a od února roku 2007 působí v dynamicky se rozvíjející společnosti Regionservis, spol. s
s kompetencemi vázanými na projekty samospráv a
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KTUÁLNĚ NABÍZÍME ZAKÁZKOVÝ SEMINÁŘ  

ŘÍZENÍ 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 

dy finanční krize do ekonomiky ČR a EU 

Dopady finanční 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 minist
pozdějšího místopředsedy 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
Topolánka, 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 
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
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 
ojekty samospráv a veřejné správy. 
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% DPH, počet účastníků 

061,  
Zbraslav 

provozně ekonomické fakulty 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 

izace procesního auditu celého 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 
Topolánka, 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 
zavedl do ústřední 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 
roce 2007 podlehl. Tesař je vyhledávaným odborníkem na problematiku hospodaření samospráv 

r.o., kde je od roku 2008 jednatelem 
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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 

• tabulku vlastního rozpočtového výhledu na roky 2010 
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 
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:
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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 

ovozního 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 

ovozního 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 řízení human ressource
• 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 p

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. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

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

FORMA A ORGANIZACE STUDIA

Studium je koncipováno do čtyř semestrů

CEVRO institut jako program celoživotního vzdělávání.
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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 p

organizaci výuky. 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.

E 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 

tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

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

TUDIA 

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

CEVRO institut jako program celoživotního vzdělávání. Studium MPA je určeno především pracovníkům veřejné 
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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 

organizaci výuky. 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. 

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 

tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

m MPA organizuje vysoká škola 

Studium MPA je určeno především pracovníkům veřejné 
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správy, proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání 

v rámci zákona 312/2002 Sb.  

UKONČENÍ – CERTIFIKÁT MPA

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

zahraničními vysokými školami (Florida State University, Colorado State University)

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 záležitostí zejména národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od 

titulu MBA zakotven v právním řádu ČR.

Navíc pouze titul MPA získaný na vysoké škol

českých právních předpisů. 

CENOVÁ NABÍDKA 

V současné době obsahuje studium MPA  17 modulů rozdělených do 4 semestrů (11 dvoudenních 6 jednodenních) 

s tím, že cena studia je celkem 128.150,

S ohledem na vývoj v připravované právní úpravě do

studium nezmění, ale pro jednotlivé okruhy problémů bude více prostoru.

všechny frekventanty studia MPA, kteří zahájí studium do 31. 12. 2009)

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.  Specializační modul – Místní normotvorba

17.  Specializační modul – Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

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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správy, proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání 

CERTIFIKÁT MPA 

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

(Florida State University, Colorado State University) ze zemí, kde má manaž

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 

á správa je záležitostí zejména národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od 

titulu MBA zakotven v právním řádu ČR. 

Navíc pouze titul MPA získaný na vysoké škole s akreditací magisterského studia bude zřejmě moci být uznán podle 

současné době obsahuje studium MPA  17 modulů rozdělených do 4 semestrů (11 dvoudenních 6 jednodenních) 

128.150,- Kč (tj. 1.285,- Kč /kredit).  

připravované právní úpravě dojde k prodloužení studia MPA na 4 semestry. Obsahově se 

studium nezmění, ale pro jednotlivé okruhy problémů bude více prostoru. Cena studia ale zůstává stejná (pro 

všechny frekventanty studia MPA, kteří zahájí studium do 31. 12. 2009) 

DULŮ 

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 

Manažerské dovednosti II. 

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 

Místní normotvorba 

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky 

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

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

ttp://www.cevroinstitut.cz/ 
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správy, proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání 

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

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 

á správa je záležitostí zejména národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od 

bude zřejmě moci být uznán podle 

současné době obsahuje studium MPA  17 modulů rozdělených do 4 semestrů (11 dvoudenních 6 jednodenních) 

prodloužení studia MPA na 4 semestry. Obsahově se 

Cena studia ale zůstává stejná (pro 

Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů 

našich internetových stránkách www.regionservis.cz 

dispozici na stránkách Vysoké školy Cevro 
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