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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ   

Financování a ekonomický rozvoj, zvýšení výkonnosti územních samospráv v oblastech, bezpečnosti silničního 

provozu, resp. ochrany obyvatelstva, ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie a zhodnocování 

volných finančních prostředků vhodnou investicí. 

Programem provází Petr KUMPFE 

ZAHÁJENÍ  HOSTITELI SETKÁNÍ A POŘADATELEM  

9:00 Uvítání hostů a účastníků setkání   

Ladislav CHLUPÁČ, starosta města Litoměřice    

Jaroslav TVRDÍK, místostarosta města Litoměřice 

9:05 Úvodní slovo a představení nových projektů na podporu politiky (umění spravovat věci veřejné) samospráv 

Lukáš TESAŘ, zakladatel a majitel společnosti Regionservis, s.r.o. 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ  

9:20 Pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi 

Roman TVRZNÍK, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s.. 

9:35 Bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst 

Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s. 

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY V INTRAVILÁNU,  
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  A NÁVRHY ŘEŠENÍ NEHODOVOSTI  

10:05 Projekt na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v intravilánu včetně prezentace dobré praxe obcí a měst  
 Robert ŠŤASTNÝ, expert na komplexní řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu 

Společná diskuze k uvedenému tématu. 

PREZENTACE PARTNERŮ  SETKÁNÍ           inzerce 

10:40 Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o 

10:45 Otakar NECHANICKÝ, zástupce společnosti TR ANTOŠ, s.r.o. 

10:50 Prezentace levného řešení na údržbu komunikací, zeleně, atd. obcí a měst, Lukáš TESAŘ 

10:55 Luděk TESAŘ, jednatel společnosti REGIONSERVIS, s.r.o. 

11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU A MALÉ OBČERSTVENÍ  

K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 
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FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV  A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

11:30 Financování municipalit a finanční situace v roce 2010  

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

11:55 Rozvoj, příležitosti a vize v cestovním ruchu Ústeckého kraje, dobrá praxe a projekty.    

Kamil SOUKUP, ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice 

Společná diskuze k uvedeným tématům (kotvení v přístavišti Velké Žernoseky) 

12:30 30 MINUT PŘESTÁVKA NA SVAČINU, LEHKÝ OBĚD (STUDENÝ BUFET)   

K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

NOVELY DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ, PRÁVA A POVINNOSTI VOLENÝCH VEŘEJNÝCH ČINITELŮ  

13:00 Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality zavedení DPH, zavedení účetnictví, 

státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

Odvody na sociálním pojištění z roku 2007, sporné otázky, výklad a diskuze. 

Jiří OEHL, auditor a jednatel společnosti O-consult s.r.o. 

13:30  Odpovědnost obcí a krajů vs. odpovědnost veřejných činitelů 

Odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací 

Aktuálně zařazujeme, právní výklad problematiky kauzy „zákona o sociálním zabezpečení z roku 2007“. 

Petr KOLÁŘ, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.  

Společná diskuze k uvedeným tématům. 

14:00 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁST I PROGRAMU 
14:10 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY A ZVLÁŠTNÍ CENU  POŘADATELE  

Losování probíhá z odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. strana č. 5). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní 
a přívlastková vína, atd. Dále se losuje zvláštní cena (v hodnotě 3.000,- Kč) z přihlášek podaných přes internet.  

14:30 UKONČENÍ SETKÁNÍ POHOŠTĚNÍM, TEPLÝM BUFETEM . 
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SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ŘEČNÍKŮ, POWERPOINTOVÉ PREZENTACE 

Prezentace (v Powerpointu) jednotlivých řečníků naleznete na našich internetových stránkách www.regionservis.cz 

odkaz v levém menu „Archiv vybraných akcí“. V archivu naleznete také video a foto záznam ze setkání. Obvykle 

informace na internetové stránky umísťujeme do 7 pracovních dní od data konání akce.    

SEZNAM PARTNERŮ  

GENERÁLNÍ PARTNER  

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. prosince 
nabylo právní rozhodnutí o registraci kolektivního systému Elektrowin na MŽP ČR. Elektrowin a. s. je 
provozovatelem 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). 

 

Právě běží již 3. ročník ekologického projektu Ukliďme si svět pro základní a střední školy v České republice. Zapojte 
svou školu do projektu a získejte atraktivní ceny. 

Více na internetových stránkách www.uklidmesisvet.cz 

Zatočte s elektroodpadem - projekt, který má za cíl informovat  širokou veřejnost o zpětném odběru 
elektrospotřebičů. Pomáháme zvyšovat ekologické povědomí o zpětném odběru a tím naplňovat motto společnosti 
ELEKTROWIN „Životní prostředí - náš společný zájem." 

HLAVNÍ PARTNEŘI  

Československá obchodní banka a.s. 

ČSOB Municipální program 
Program určený obcím, městům, svazkům obcí a krajským úřadům, včetně jimi založených organizací, je komplexní 
nabídkou finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby poskytované v rámci celé naší skupiny. 
 
Výhody 
Získáte optimální řešení svých požadavků a potřeb v oblasti platebního styku, zhodnocování volných finančních 
prostředků a financování provozních i rozvojových aktivit. 

TR-ANTOŠ s.r.o. 

Naše firma je dle normy ČSN EN 1176 certifikovaný výrobce herních prvků pro dětská hřiště. Nabízíme Vám 
komplexní řešení spojené s touto problematikou. Od návrhu přes výrobu a montáž včetně vybudování dopadových 
ploch a terénních úprav a záručního i pozáručního servisu. Našim zákazníkům předáme kompletní dokumentaci 
včetně vzorů dokumentů, které jsou povinné pro provozovatele dětských hřišť. 
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BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 

Jako první jsme v České republice začaly montovat venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu - proto jsme schopni 
Vám nabídnout kvalitní služby na profesionální úrovni. Jsme schopni realizovat zakázky od nejnižšího rozsahu až po 
komplexní rekonstrukce za velice přijatelné ceny. Máte-li zájem o naše služby je pro nás samozřejmostí k Vám 
přijet, zkontrolovat stav vašich zařízení a navrhnout možná řešení realizace - to vše samozřejmě ZDARMA Nebraňte 
se a zavolejte nám - nic tím neztratíte, naopak vyděláte. 
 

O-CONSULT s.r.o. 

O-CONSULT je auditorská, daňová, účetní a poradenská kancelář, jejíž působnost je zaměřena především na region 
severních Čech. Klienty jsou však i firmy z ostatních částí republiky včetně Moravy. Společnost O-CONSULT s.r.o. 
byla založena jediným společníkem začátkem roku 1992 a poskytuje kromě auditorské činnosti služby daňového, 
ekonomického, účetního a organizačního poradenství. 
 

PARTNEŘI  

E-INSTITUT, s.r.o. – WWW.URADBEZKORUPCE.CZ 

E - INSTITUT, s.r.o. je moderní firmou, jejíž hlavní oblastí je řešení rozsáhlého portfolia poskytovaných služeb 
především elektronického distančního vzdělávání tedy elearningu. Pojem elearning se neomezuje jen na 
technologii samotnou, ale vytváří platformu pro komplexní změnu v přístupu ke vzdělávání jako takovému. 
URADBEZKORUPCE.CZ - Řešení problému korupce v České republice je jednou z hlavních priorit vlády ČR. Vzhledem 
k tomu, že korupční jednání na sebe bere celou řadu podob, musí být i opatření proti tomuto jevu stejně komplexní 
a široce pojatá. 

ODBORNÝ PARTNER  

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. Bližší informace na straně 8. 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  

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

 

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALI 
 

ELEKTROWIN a.s., dárkové tašky 

ČSOB a.s., dárkové tašky 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., certifikát pro akční nabídku a láhev pravé valašské slivovice 

TR-ANTOŠ s.r.o., přívlastková vína z Moravy 

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z Moravy (oblast Slovácko) a pravá medovina ze Slovenska 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA  – ÚSTECKÝ  KRAJ 2010 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku asistentkám u prezence jste ve hře o hodnotné ceny, losování na konci akce. 

Obecné informace 

Název vašeho města či obce: Vaše jméno a příjmení:  
Vaše funkce: 
(zaškrtněte) 

 STAROSTA  MÍSTOSTAROSTA  RADNÍ/ZASTUPITEL 
 

JINÁ, vypište:……………………………… 
 

Přímý kontakt na Vás (nejlépe email nebo telefon): 
 

      
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 

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

    _____________________________________________________ 

Kluby samospráv „LIGA NEÚPLATNÝCH“ A „REVOLTA STAROSTEK A STAROSTŮ“: 
 

Souhlasím s těmito prioritami, které je 
nutné řešit na úrovni českého státu: 

 
 

 
 

 
 
 
 

Vyhovují Vám podmínky rozdělování dotací 
z EU? 

 

 Změna systému veřejných financí (zrušení SF a navýšení rozpočtů samospráv) 

 Uhrazení závazků českého státu (vyrovnání dluhu státu) 

 Změnit legislativu českého státu (ulehčení práce samosprávám a podnikatelům) 

 Zajistit dodržování Ústavy a provést radikální reformu státní správy 
 

 ANO  NE  NEVÍM 
 

 

Zaujal Vás projekt „Chraňme životy“ (záchrana lidských životů) v intravilánu České republiky? 

 

 ANO  NE  NEVÍM 

 

  ANO  NE  NEVÍM Chci se stát členem zájmového (odborného) 

klubu samospráv „Revolta starostek a starostů“ (členství je zdarma).  

 

 
Podpis:…………………………………………………………….. 

 

 ANO  NE  NEVÍM Chci se stát členem českého obchodního klubu 

podnikatelů a samospráv ČR „LIGA NEÚPLATNÝCH“ (členství je zdarma).  

 

 
Podpis:…………………………………………………………….. 

R o z v o j, i n v e s t i c e  m ě s t a/o b c e  (n e z á v a z n á  p o p t á v k a) 

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

ELEKTROWIN a.s.: 

 ANO  NE Máme zájem o uzavření smlouvy s ELEKTROWINEM. Pokud máte sběrné místo (zpevněná plocha, zabezpečení 

proti vstupu nepovolaných osob). 

 ANO  NE Máme smlouvu, a máme zájem o využití příspěvků z motivačních programů. 

 ANO  NE Informujeme občany o správném nakládání s odpady a zpětně odebranými výrobky. 

 ANO  NE Máme zájem o využití příspěvku, který ELEKTROWIN poskytuje na lokální informační kampaně. 

 ANO  NE Máme zájem o využití Putujícího kontejneru.        

ČSOB, a.s.: 

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

  Má Vaše obec/město zájem získat bližší informace k  

přípravě a realizaci projektů 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? 
 

REGIONSERVIS s.r.o., divize „Služby pro samosprávy“: 

 Výpočet daňových příjmů obce  

 Rozpočtový výhled včetně analýzy financí, 

 Projekty racionalizace chodu města, 

 Strategický plán rozvoje, včetně analýz, 
 

REGIONSERVIS s.r.o., divize „Konference a služby pro soukromý 
sektor“: 

 Mám zájem o konferenci zaměřenou na legislativu a právo  

ve veřejné správě České republiky za účastí předních odborníků. 

 Mám zájem o čtyřkolku s výhodami pro obec, město. 

 Mám zájem o konferenci zaměřenou na cestovní ruch,   

marketing a péči o kulturní památky. 

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.: 

 Mám zájem o vypracování nezávazné modelové nabídky na 

bezdrátové informační systémy (rozhlas apod.) přímo pro naše 
město či obec. 
 

TR ANTOŠ, s.r.o.: 

 Plánujeme dětské/ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek: 

 realizace v roce 2010 

 realizace v následujících letech (výhledově) 
 

O-CONSTULT, s.r.o.: 

 ANO  NE Jsme připraveni na účetnictví státu. 

 
Jiné: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2012 
 

N Á Z E V 
TERMÍN 

2010 
TERMÍN 

2011 
TERMÍN 

2012 

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 26. ledna (út) 
25. 

listopadu 
2010 

24. 
listopadu 

2011 

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 4. února (čt) 
1. února 

2011 
31. ledna 

2012 

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 16. února (út) 
15. února 

2011 
16. února 

2012 

Setkání starostů a místostarostů  
Moravskoslezského kraje 

25. února (čt) 
4. listopadu 

2010 
3. listopadu 

2011 

Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje 2. března (út) 
1. března 

2011 
6. března 

2012 

Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 
9. prosince 

(čt) 
15. března 

2011 
20. března 

2012 

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 15. dubna (čt) 
14. dubna 

2011 
12. dubna 

2012 

Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích ČR 29. dubna (čt) 
28. dubna 

2011 
26. dubna 

2012 

Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje 13. května (čt) 
12. května 

2011 
10. května 

2012 

ZEMSKÝ SNĚM ČESKÉHO DEMOKRATICKÉHO STÁTU 
hlavní téma: Stav hospodaření České republiky, veřejné 
rozpočty, státní dluh atd. 

20. května (čt) nebude 
24. května 

2012 

Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 25. května (út) 
24. května 

2011 
5. června 

2012 

Dny zahradnické a komunální techniky IV. ročník 
spolupořádá Profipress s.r.o. vydavatel časopisu 
Komunální techniky a Energie 21 

1. -2.června 
(út-st) 

upřesníme upřesníme 

Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. června (čt) 
28. června 

2011 
26. června 

2012 

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 15. června (út) 6. září 2011 4. září 2012 

Rozpočet a finanční vize měst a krajů 23. září (čt) 
22. září 

2011 
20. září 

2012 

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje *19. října (út) 4. října 2011 9. října 2010 

NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A 
HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

30. listopadu 
(út) 

9. června 
2011 

7. června 
2012 

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje 
*25. listopadu 

(čt) 
20. října 

2011 
25. října 

2012 

VŠECHNY NAŠE AKCE A INFORMACE (PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY ATD.) K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI 

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

http://www.regionservis.cz/
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NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI  REGIONSERVIS, S.R.O. 

POMÁHÁME MĚSTŮM A OBCÍM DOSAHOVAT CÍLE  

 

o pomůžeme s rozvojem města nebo obce z praktické stránky 

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

o společně s námi zajistíte zdravé finance města a obce 

 vytváříme kvalitní rozpočtové výhledy obsahující posouzení finanční kondice a doporučení pro 

vedení samosprávy 

 poradíme s výběrem způsobu financování projektů a připravíme zadávací dokumentaci 

 dodáme studie proveditelnosti projektů 

 provádíme hospodářské audity  

 vypracujeme plán na ozdravení financí města nebo obce 

o nechte si od nás zpracovat kvalitní podklady k rozhodování 

 vyhotovujeme studie, analýzy a podklady k rozhodování 

o 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 metody a 

nástroje vyzkoušeli v praxi 

o posilte svou jistotu a kvalitu města  

 provádíme audity - daně, účetnictví, příprava na finanční kontrolu 

 zavádíme ISO do měst a zavedení garantujeme 

NAŠE CENY JSOU VELMI  DOBRÉ, KVALITA VYSOKÁ 

 

MÁME BOHATÉ REFERENCE WWW.REGIONSERVIS.CZ  

KONTAKTUJTE NÁS:  

email: ludek.tesar@regionservis.cz, tel. 257 199 608, mobil: 602 690 061, fax: 257 199 615 

http://www.regionservis.cz/
http://www.regionservis.cz/
mailto:email:%20ludek.tesar@regionservis.cz
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NABÍDKA SLUŽEB VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO INSTITUT O.P.S. 

ODBORNĚ VZDĚLANÍ STAROSTOVÉ, ZASTUPITELÉ  A ÚŘEDNÍCI –  KLÍČ K ÚSPĚCHU OBCE  

V souvislosti s neustále rostoucími nároky, kladenými na obce, je nezbytné, aby úřady disponovaly odborně 
zdatnými pracovníky. Ať už působíte na pozici starosty, tajemníka či řadového úředníka, správnost vašeho 
rozhodnutí může ovlivnit nejen budoucí směřování vaší obce, ale potažmo i váš profesní růst. Realita dneška tak 
způsobuje, že skutečně jen kvalifikovaný pracovník může odpovědně rozhodovat a současně vyhovět potřebám 
stále náročnějšího trhu práce. 

Pro ty, kteří chtějí v problematice veřejné správy vzdělávat sebe, či své zaměstnance, je zde 

vysoká škola CEVRO Institut. Jedná se o soukromou vysokou školu zaměřenou na studium společenskovědních 
disciplin s praktickým využitím v oblasti veřejného života. 

CEVRO INSTITUT NABÍZÍ BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM, A TO JAK V 
PREZENČNÍ TAK I KOMBINOVANÉ FORMĚ.  

Studijní obor Veřejná správa 

Hlavní důraz je zde kladen na zvládnutí teorie a praxe správního procesu, včetně dovedností potřebných pro 
efektivní rozhodování ve státní správě a samosprávě. Dále na komplexní znalosti o významu, organizaci a činnosti 
veřejné správy a veřejných rozpočtů a potřebné znalosti z politologie, mezinárodních vztahů, sociologie, ekonomie, 
psychologie, managementu, marketingu, komunikace a veřejné prezentace. 

Uplatnění absolventů: státní správa, samospráva, konzultační a poradenské firmy, veřejný sektor, mezinárodní 
organizace a instituce. 

Studijní obor Politologie a mezinárodní vztahy 

Hlavní důraz je zde kladen na analýzu fungování politických režimů, institucí a aktérů a jejich srovnání ve vnitřním a 
mezinárodním kontextu. Dále na základy bezpečnostních studií, diplomatického práva a praxe a politického 
marketingu a potřebné znalosti a dovednosti z jednotlivých právních disciplín, sociologie, ekonomie, psychologie, 
managementu, komunikace a veřejné prezentace.  

Uplatnění absolventů: státní správa, samospráva, domácí i mezinárodní politické instituce, média, diplomacie, 
NGOs, političtí analytici a poradci. 

STUDIUM MPA 

Zvláštní místo v nabídce vzdělávání pro veřejnou správu má pak prestižní studijní program MPA (Master of Public 
Administration), který je obdobou studia MBA známého z privátní sféry. 

O několik slov ke studiu MPA jsme požádali garanta programu prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc. 

Jak byste studium MPA charakterizoval? 

Program MPA lze chápat jako jakousi nadstavbu nad klasické vysokoškolské vzdělání. Jedná se o čtyř-semestrový 
kurs zakončený závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Při sestavování programu kursu jsme vycházeli 
z potřeb pracovníků veřejné správy, ale také ze zkušeností ze vzdělávání v oboru veřejné správy jak je praktikována 
v některých západních zemích, například ve Francii, Německu či Švýcarsku, a kde má vzdělávání pracovníků veřejné 
správy dlouhou tradici.  
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Komu je program MPA určen? 

Ke studiu MPA se hlásí většinou úředníci z obecních úřadů, krajů a i někteří zastupitelé. Využití tohoto typu vzdělání 
je však mnohem širší, kupříkladu při práci pro nevládní organizace. Dnešní snaha o úzkou specializaci na vysokých 
školách je až přehnaná, lidé opravdu úzce specializovaní pak budou jen těžko hledat práci. Přitom specializovat se 
mohou efektivně až po škole, na které by měli získat jistou univerzálnost vzdělání. 

Jakou formou výuka probíhá? 

Kombinovanou formou pomocí studijních modulů. Posluchači dostávají anotace, využívají interaktivní e-learning. 
Každý studijní modul je ukončen písemnou prací. Přednášky jsou doplňovány konzultacemi s přednášejícími buď 
osobně, nebo prostřednictvím počítače. Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu a knihovnu. Celé studium je 
zakončeno obhajobou disertační práce. MPA je program, který mimo základní znalosti z oboru veřejné správy, 
práva, ekonomie a politologie obsahuje i tzv. „měkké dovednosti“ jako marketink, projektový management, 
komunikační dovednosti apod. Vysoká škola CEVRO Institut je vzdělávací institucí akreditovanou MV ČR pro 
vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, nabízející širokou škálu vzdělávacích kurzů. 

Zvláštní místo v nabídce vzdělávání pro veřejnou správu má prestižní studijní program MPA (Master of Public 
Administration), který je obdobou studia MBA známého z privátní sféry. 

CENTRUM PRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU (CEPES) 

Vysoká škola CEVRO Institut v rámci svých aktivit na pomoc veřejné správě, připravila pro obce a města konzultační 
a vzdělávací služby rámci projektu CEPES. CEPES je kolektivem odborníků (akademických i z praxe) na právní 
problémy veřejné správy. 

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT O.P.S.  

Více informací o vysoké škole CEVRO Institut, včetně podrobných informací o jednotlivých kurzech, můžete nalézt 
na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz 

 

http://www.regionservis.cz/
http://www.cevroinstitut.cz/

