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PROGRAM 

 

MOTTO A HLAVNÍ TÉMA 

Mottem národního setkání komunálních a státních politiků 

Proč rozhodují o dotacích a přáních občanů v

Výsledky za téměř 20 let od revoluce ukázaly, že města a

Co komplikuje práci starostům a zastupitelstvům? Jaké jsou jejich problémy a existují řešení? 

Hlavní témata:  

Bezpečnost silniční dopravy, účinná a
Finance, dopady světové finanční krize na samosprávy a vhodná opatření 
Úspory a zefektivnění hospodaření, náměty a návody.
Územní plánování, zásadní a dlouhodobá omezení v územním plánování měst a obcí.

ZAHÁJENÍ 

7:30 Prezence partnerů 
8:00  Prezence účastníků 
8:30 Prezence pozvaných hostů 

Programem provází Jakub ŽELEZNÝ 

Symbolické zahájení národní písní v 

9:00 Zahájení hostiteli 
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o.
Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s

ÚVODNÍ SLOVO  

9:15 Parlament České republiky 
Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

9:20 Nestranné úvodní slovo hodnotící práci starostů a dalších komunálních politiků v
Jan FISCHER, předseda vlády České republiky

POSELSTVÍ PŘEDSEDŮ PARLAMENTNÍCH POLITIC

• Znají lídři politických stran problémy našich měst a obcí a jaká řešení nabízejí?  

• Jaká mají poselství starostům a
• Jaké cíle vůči komunální politice mají největší politické strany?

O vyjádření jsme jménem účastníků, starostů a starostek požádali:

9:30 Česká strana sociálně demokratická
Jiří PAROUBEK, předseda strany a poslanec Parlamentu 
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komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky: 

Proč rozhodují o dotacích a přáních občanů v našich městech a obcích státní úředníci a ne 

Výsledky za téměř 20 let od revoluce ukázaly, že města a obce hospodaří velmi dobře, co nabízí „velká politika“?

Co komplikuje práci starostům a zastupitelstvům? Jaké jsou jejich problémy a existují řešení? 

dopravy, účinná a praktická opatření pro zvýšení bezpečnosti sil. dopravy ve městech a obcích.      
finanční krize na samosprávy a vhodná opatření - očekávání roku 2010. RUD a dotace. 

Úspory a zefektivnění hospodaření, náměty a návody. 
, zásadní a dlouhodobá omezení v územním plánování měst a obcí. 

 

 

 podání Českolipského dětského sboru 

Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o. 
ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 

 
Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Nestranné úvodní slovo hodnotící práci starostů a dalších komunálních politiků v
, předseda vlády České republiky 

ARLAMENTNÍCH POLITICKÝCH STRAN MĚSTŮM A 

Znají lídři politických stran problémy našich měst a obcí a jaká řešení nabízejí?   

Jaká mají poselství starostům a zastupitelstvům skoro 6250 samospráv v ČR?  
Jaké cíle vůči komunální politice mají největší politické strany? 

O vyjádření jsme jménem účastníků, starostů a starostek požádali: 

Česká strana sociálně demokratická 
AROUBEK, předseda strany a poslanec Parlamentu České republiky 
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našich městech a obcích státní úředníci a ne volená zastupitelstva? 

, co nabízí „velká politika“? 

Co komplikuje práci starostům a zastupitelstvům? Jaké jsou jejich problémy a existují řešení?  

praktická opatření pro zvýšení bezpečnosti sil. dopravy ve městech a obcích.       
očekávání roku 2010. RUD a dotace.  

Nestranné úvodní slovo hodnotící práci starostů a dalších komunálních politiků v oblasti rozvoje státu. 

KÝCH STRAN MĚSTŮM A OBCÍM ČR 
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9:40 Občanská demokratická strana
Petr BENDL, místopředseda strany a předseda středočeského Regionálního sdružení

9:50 Komunistická strana Čech a Moravy
Marta BAYEROVÁ, delegovaný zástupce předsedy strany a senátorka Parlamentu České republ

10:00 KDU-ČSL 
Cyril SVOBODA, předseda strany a poslanec Parlamentu České republiky  

POSELSTVÍ STAROSTŮ PŘEDSEDŮM A

10:10 Prostředky Strukturálních fondů EU 
Jaroslav MELŠA, starosta města Dobříše

10:15 Shrnutí zásadní problematiky
Luděk TESAŘ, ekonom a specialista na rozvoj samospráv, Regionservis, s.r.o. 

10:20 DISKUZE K HLAVNÍM TÉMATŮM NÁRO

Diskuze zástupců měst a obcí a posluchačů Národního setkání s

PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ NÁRODNÍHO S

10:45 Roman TVRZNÍK, generální 

10:50 Zdeněk SYNÁČEK, obchodní ředitel EUROVIA CS, a.s.

10:55 Markéta ŠTALMACHOVÁ, ředitelka

11:00 Miroslava VOŠOUSTOVÁ, ředitelka sekce Obchodu a marketingu VERA spol. s.r.o.

11:05 Ondřej KOPA, šéfredaktor zpravod

11:10 Vít BÁRTA, generální ředitel

FINANČNÍ PODPORA ROZVOJE MĚST A OBCÍ OD 

Předávání dvou šeků od Regionservisu

POSELSTVÍ CIZÍCH STÁTŮ MĚSTŮM 

11:15 Slovenská republika  
J. E. pan Peter BRŇO, velvyslanec

11:25 Belgické království 
J. E. paní Renilda LOECKX-DROZDIAK

11:35 Nizozemské království 
J.E. pan Jan Lucas van HOORN, velvyslanec 

POSELSTVÍ ČELNÍCH ZÁSTUPCŮ STÁ

11:45 Operační program „Životní prostředí“ Ministerstva životního prostředí ČR 
 Rut BÍZKOVÁ, náměstkyně min
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Občanská demokratická strana 
Petr BENDL, místopředseda strany a předseda středočeského Regionálního sdružení

Komunistická strana Čech a Moravy 
Marta BAYEROVÁ, delegovaný zástupce předsedy strany a senátorka Parlamentu České republ

Cyril SVOBODA, předseda strany a poslanec Parlamentu České republiky   

STAROSTŮ PŘEDSEDŮM A DELEGÁTŮM PARLAMENTNÍCH POLITICKÝCH STRA

Prostředky Strukturálních fondů EU a rozvoj města, aktuální stav a problematika čerpání dotací  
Jaroslav MELŠA, starosta města Dobříše 

Shrnutí zásadní problematiky financování a hospodaření měst a obcí České republiky
, ekonom a specialista na rozvoj samospráv, Regionservis, s.r.o.  

HLAVNÍM TÉMATŮM NÁRODNÍHO SETKÁNÍ  

Diskuze zástupců měst a obcí a posluchačů Národního setkání s předsedy parlamentních stran a hosty

PARTNERŮ NÁRODNÍHO SETKÁNÍ  

generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s. 

, obchodní ředitel EUROVIA CS, a.s. 

ředitelka vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. 

Miroslava VOŠOUSTOVÁ, ředitelka sekce Obchodu a marketingu VERA spol. s.r.o.

zpravodajství, Regionální Televizní Agentura, a.s.   

ředitel společnosti ABL, a.s. 

VOJE MĚST A OBCÍ OD REGIONSERVISU A JEHO

šeků od Regionservisu vítězům projektu Nadace partnerství „Škola pro udržitelný rozvoj“. 

CIZÍCH STÁTŮ MĚSTŮM A OBCÍM ČESKÉ REPUBLIKY 

 
J. E. pan Peter BRŇO, velvyslanec 

DROZDIAK, velvyslankyně 

J.E. pan Jan Lucas van HOORN, velvyslanec  

ČELNÍCH ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ SPRÁVY MĚSTŮM A OBCÍM ČESKÉ REPUBLIK

Operační program „Životní prostředí“ Ministerstva životního prostředí ČR   
Rut BÍZKOVÁ, náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka sekce ekonom. a polit. životního prostř.
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Petr BENDL, místopředseda strany a předseda středočeského Regionálního sdružení 

Marta BAYEROVÁ, delegovaný zástupce předsedy strany a senátorka Parlamentu České republiky 

ÍCH POLITICKÝCH STRAN  

, aktuální stav a problematika čerpání dotací    

a obcí České republiky 

předsedy parlamentních stran a hosty 

Miroslava VOŠOUSTOVÁ, ředitelka sekce Obchodu a marketingu VERA spol. s.r.o. 

REGIONSERVISU A JEHO PARTNERŮ   

vítězům projektu Nadace partnerství „Škola pro udržitelný rozvoj“.  

OBCÍM ČESKÉ REPUBLIKY 

 
telka sekce ekonom. a polit. životního prostř.  
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OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SIL. PRO

12:00 Implementace nástrojů managementu bezpečnosti sil. sítě a krajská hodnocení úro
Karel POSPÍŠIL, ředitel Centra

12:20 Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezp
Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s

POLEDNÍ PŘESTÁVKA  

12:35 Občerstvení na zahradě hotelu, k

FINANCE, KRIZE, ÚSPORY, RUD, DOTACE, ROK

Vystoupení vlády České republiky, zástupců ústředních orgánů státní správy a odborníků k

13:45 Změna financování samospráv 
Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR

14:15 Dopady světové finanční krize na samosprávy a doporučená opatření 
Luděk TESAŘ, ekonom a specialista na rozvoj samospráv, Regionservis, s.r.o. 

15:00 Územní rozvoj obcí versus „blokační paragraf” 
Petr KOLÁŘ, Parlamentní institut, prorektor vysoké školy CEVRO 

UKONČENÍ ČTVRTÉHO ROČNÍKU NÁR

15:15 Losování o hodnotné ceny, následuje závěrečné slovo pořadatele Národního setkání.

15:30 UKONČENÍ ČTVRTÉHO ROČNÍKU NÁRODNÍHO SETKÁNÍ.

 

18:30 SPOLEČENSKÝ VEČER 

Poděkování starostkám, starostům, partnerů
2001. Večer se bude konat od 18:30 v

Součástí večera bude i krátký komorní koncert v

• Shahab TOLOUIE, kytara a zpěv

• Českolipský dětský sbor 
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BEZPEČNOSTI SIL. PROVOZU V KRAJÍCH, MĚSTECH A OBCÍCH 

Implementace nástrojů managementu bezpečnosti sil. sítě a krajská hodnocení úro
Centra dopravního výzkumu v. v. i. 

Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 

tvení na zahradě hotelu, k dispozici jsou prezentace, stánky partnerů.  

RY, RUD, DOTACE, ROK 2010   

Vystoupení vlády České republiky, zástupců ústředních orgánů státní správy a odborníků k

Změna financování samospráv – bude nebo nebude novela tzv. RUD?  
ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR

Dopady světové finanční krize na samosprávy a doporučená opatření – předpoklady pro rok 2010
, ekonom a specialista na rozvoj samospráv, Regionservis, s.r.o.  

Územní rozvoj obcí versus „blokační paragraf” - aktuální informace k problematice církevních restitucí 
Petr KOLÁŘ, Parlamentní institut, prorektor vysoké školy CEVRO Institut 

ČTVRTÉHO ROČNÍKU NÁRODNÍHO SETKÁNÍ 

Losování o hodnotné ceny, následuje závěrečné slovo pořadatele Národního setkání.

UKONČENÍ ČTVRTÉHO ROČNÍKU NÁRODNÍHO SETKÁNÍ. 

 U PŘÍLEŽITOSTI ZAKONČENÍ OSMÉ SEZÓNY REG

starostkám, starostům, partnerům, hostům a dalším osobnostem za podporu
Večer se bude konat od 18:30 v salónku „Club Lounge“ 14. patro hotelu Crowne Plaza****.

učástí večera bude i krátký komorní koncert v podání interpretů: 

Shahab TOLOUIE, kytara a zpěv 
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MĚSTECH A OBCÍCH ČR 

Implementace nástrojů managementu bezpečnosti sil. sítě a krajská hodnocení úrovně bezp. siln. provozu 

ečnosti silničního provozu 

Vystoupení vlády České republiky, zástupců ústředních orgánů státní správy a odborníků k hlavním tématům.  

ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR 

předpoklady pro rok 2010 

aktuální informace k problematice církevních restitucí  

Losování o hodnotné ceny, následuje závěrečné slovo pořadatele Národního setkání.  

ČENÍ OSMÉ SEZÓNY REGIONSERVISU 

a dalším osobnostem za podporu naší společnosti od roku 
salónku „Club Lounge“ 14. patro hotelu Crowne Plaza****. 
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SEZNAM PARTNERŮ  

GENERÁLNÍ PARTNER 

GEMOS CZ, spol. s r.o.  

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

HLAVNÍ PARTNEŘI 

EUROVIA CS, a.s. 

Dříve 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-inženýrského stavitelství. Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti 
Stavby silnic a železnic. Kromě silničních a kolejových st
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

ELEKTROWIN a.s. 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci 
velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. p
nabylo právní rozhodnutí o registraci kolektivního systému Elektrowin na MŽP
kolektivního systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 
(velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů).

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.

ABL, a. s.  

působí na trhu komerční bezpečnosti již 17 let. V roce 2008 se stala největší českou bezpečnostní agenturou bez 
zahraničního podílu. Již řadu let je v ČR předním poskytovatelem bezpečnosti v prestižních objektech s 
nadstandardní společenskou úrovní, administrativních komplexech či hotelech. Své služby poskytuje také klientům 
z řad obchodně-společenských a zábavních center, retailu či moderních průmyslových komplexů. Naši zákazníci 
jsou převážně zahraniční investoři, kteří poptávají vys
velký důraz na boj s vnitřní kriminalitou. 
logistiky, kombinaci technologií a fyzické ostrahy i na propracovaném facility managementu
založené na mnoholeté zkušenosti, stále rozvíjíme a předáváme především ve spolupráci s předními kapacitami 
Policejní akademie - jediné profesní vysoké školy v ČR. Ať již formou pořádání odborných konferencí či tím, že 
studenti PAČR se aktivně podílejí na přípravě firemních projektů a na základě nabytých zkušeností připravují své 
diplomové práce. 
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je společností, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou řídících systému pro dopravu. 

Společnost EUROVIA CS, a.s., je třetí největší stavební firmou v České republice a 
inženýrského stavitelství. 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 zaměstnavatelem v ČR a v SR.

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci 
velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. p
nabylo právní rozhodnutí o registraci kolektivního systému Elektrowin na MŽP. Elektrowin a. s. je provozovatelem 
kolektivního systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 

mácích spotřebičů, nářadí a nástrojů). 

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 8. 

působí na trhu komerční bezpečnosti již 17 let. V roce 2008 se stala největší českou bezpečnostní agenturou bez 
zahraničního podílu. Již řadu let je v ČR předním poskytovatelem bezpečnosti v prestižních objektech s 

čenskou úrovní, administrativních komplexech či hotelech. Své služby poskytuje také klientům 
společenských a zábavních center, retailu či moderních průmyslových komplexů. Naši zákazníci 

jsou převážně zahraniční investoři, kteří poptávají vysokou míru profesionality, bezpečnostní logistiky a kladou 
j s vnitřní kriminalitou. Komplexnost našich služeb je založena na znalostech bezpečnostní 

logistiky, kombinaci technologií a fyzické ostrahy i na propracovaném facility managementu
založené na mnoholeté zkušenosti, stále rozvíjíme a předáváme především ve spolupráci s předními kapacitami 

jediné profesní vysoké školy v ČR. Ať již formou pořádání odborných konferencí či tím, že 
ivně podílejí na přípravě firemních projektů a na základě nabytých zkušeností připravují své 
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cích systému pro dopravu.  

 

Společnost EUROVIA CS, a.s., je třetí největší stavební firmou v České republice a 
inženýrského stavitelství. Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti 

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

zaměstnavatelem v ČR a v SR. 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci 
velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince 

Elektrowin a. s. je provozovatelem 
kolektivního systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 

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

působí na trhu komerční bezpečnosti již 17 let. V roce 2008 se stala největší českou bezpečnostní agenturou bez 
zahraničního podílu. Již řadu let je v ČR předním poskytovatelem bezpečnosti v prestižních objektech s 

čenskou úrovní, administrativních komplexech či hotelech. Své služby poskytuje také klientům 
společenských a zábavních center, retailu či moderních průmyslových komplexů. Naši zákazníci 

okou míru profesionality, bezpečnostní logistiky a kladou 
Komplexnost našich služeb je založena na znalostech bezpečnostní 

logistiky, kombinaci technologií a fyzické ostrahy i na propracovaném facility managementu. Naše know-how, 
založené na mnoholeté zkušenosti, stále rozvíjíme a předáváme především ve spolupráci s předními kapacitami 

jediné profesní vysoké školy v ČR. Ať již formou pořádání odborných konferencí či tím, že 
ivně podílejí na přípravě firemních projektů a na základě nabytých zkušeností připravují své 



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

www.regionservis.cz                                                             

VERA, spol. s r.o.  

vznikla v roce 1994 spojením pracovních týmů společností VUMS SOFTWARE, a.s. Praha a Ornix, spol. s r. 
o. Chlumec nad Cidlinou, které pracovaly na tvorbě informačního systému RADNICE, určeného pro města 
a obce. Od výše uvedeného roku vlas
r.o. a od této doby nese systém název 
prodejem a údržbou tohoto software, jeho implementací v institucích veřejné správy a realizací 
komplexních řešení informačních systémů pro veřejnou správu

  

MEDIÁLNÍ PARTNER 

Regionální Televizní Agentura a.s.

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI 

GEMOS CZ, spol. s r.o.  

dárkové tašky 

ELEKTROWIN a.s.  

dárkové tašky 

VERA, spol. s r.o. 

dárkové tašky 

REGIONSERVIS s.r.o. 

přívlastková vína z Moravy (Slovácko)
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vznikla v roce 1994 spojením pracovních týmů společností VUMS SOFTWARE, a.s. Praha a Ornix, spol. s r. 
Cidlinou, které pracovaly na tvorbě informačního systému RADNICE, určeného pro města 

a obce. Od výše uvedeného roku vlastní všechna práva k informačnímu systému společnost VERA, spol. s 
r.o. a od této doby nese systém název Radnice VERA®. Společnost VERA se dále plně zabývá tvorbou, 
prodejem a údržbou tohoto software, jeho implementací v institucích veřejné správy a realizací 
komplexních řešení informačních systémů pro veřejnou správu.  

a.s. 

Í NA KONCI NÁRODNÍHO SETKÁNÍ VĚNOVALY 

(Slovácko) 
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vznikla v roce 1994 spojením pracovních týmů společností VUMS SOFTWARE, a.s. Praha a Ornix, spol. s r. 
Cidlinou, které pracovaly na tvorbě informačního systému RADNICE, určeného pro města 

systému společnost VERA, spol. s 
e dále plně zabývá tvorbou, 

prodejem a údržbou tohoto software, jeho implementací v institucích veřejné správy a realizací 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA

IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PR

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 kte
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

 
 
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
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ZPĚTNÁ VAZBA 

SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR   

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? 

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? 

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.

VERA spol. s r.o.: 

ANO NE  Máte zájem
agendě eJednání, která slouží pro podporu 
přípravy a průběhu jednání rady a zastupitelstva, 
usnesení, kontrolu úkolů, atd.?

ANO NE  Využili
občany moderní technologii elektronické 
komunikace v podobě portálového řešení v 
propojení na IS úřadu? 
 
ABL a.s.: 

ANO NE  Zúčastnil (a) byste se semináře,
který by Vám pomohl zvýšit výnos Vašich
pohledávek? 
  
 EUROVIA CS, a.s. 

  Mám zájem o bližší informace o 
výstavby ve spolupráci s

 

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

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.  

Máte zájem o informace k 
která slouží pro podporu 

přípravy a průběhu jednání rady a zastupitelstva, 
, kontrolu úkolů, atd.? 

Využili byste při kontaktu s 
občany moderní technologii elektronické 
komunikace v podobě portálového řešení v 

 

Zúčastnil (a) byste se semináře, 
pomohl zvýšit výnos Vašich 

Mám zájem o bližší informace o možnostech 
ve spolupráci s EUROVIA CS. 
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PLÁN AKCÍ REGIONSERVISU 
 

var. 

symbol 

charakter 

akce 

 

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 A DALŠÍ 

NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ
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 NA ROK 2009 

 

název 

 

dny 

 

Termín 

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 DISPOZICI NA 

NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ (minimálně s jednoměsíčním předstihem)
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Místo 

Uzávěrka 

přihlášek 

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. 

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA 

(minimálně s jednoměsíčním předstihem). 
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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, 

Studium 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 úpr

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/

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

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 

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 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) 

ÍCH MODULŮ 

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 

udiu 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 

http://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 

veřejná 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 

dispozici na našich internetových stránkách www.regionservis.cz 

dispozici na stránkách Vysoké školy Cevro 
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