
 
I I I .  S e t k á n í  s t a r o s t ů  a  m í s t o s t a r o s t ů  L i b e r e c k é h o  k r a j e  

 

           

Vážená paní, vážený pane,   
 

děkuji Vám, že jste navštívila, navštívil, třetí ročník Setkání starostů a místostarostů 

Libereckého kraje, na které jsme Vás společně s panem hejtmanem Petrem Skokanem a 

partnery pozvali. Pro naší agenturu, vzdělávací program Regionservis je neskonalou ctí, že 

můžeme pořádat takto jedinečnou akci, kterou řadíme do našeho Zlatého fondu.  
 

Pro třetí ročník setkání jsem zvolili téma vodohospodářství a protipovodňové opatření na 

řece Jizera, krizové řízení a systémová řešení politických cílů územních samospráv. 

Smyslem setkání je především možnost otevřeně diskutovat nad aktuálními otázkami veřejné 

správy, vzájemné  spolupráce a nad formami podpory rozvoje územních samospráv, 

hospodářství a ekonomiky ve vašem kraji.  
 

Hlavním cílem setkání je hledání krajské a následně i národní soudržnosti a jednoty 

územních samospráv České republiky, s následným sjednocením vzájemné strategie 

v oblasti řízení územních samospráv a hospodářství celé naší země.  
 

Velice mě těší Váš zájem o námi pořádaná setkání a jsem poctěn Vaší přítomností, starostek a 

starostů obcí a měst  si osobně velice vážím a vím, že jednou z nejdůležitějších podmínek 

rozvoje naší země jsou samosprávy a jím podávané informace.  

 
Budu se i v budoucnu nadále snažit Vám co nejvíce informací zprostředkovat a tím 

Vám pomoci ve Vaší náročné práci. Za naši společnost, vzdělávací program Regionservis 

Vám mohu zaručit, že i nadále budou všechna námi pořádaná setkání pro obce vždy zdarma ! 

případně budou vybrané zálohy na registraci použity pokaždé účelně a ku prospěchu 

dobročinnosti či rozvoje obcí a měst.    

 
Vážené starostky a starostové, vážení hosté, přeji Vám mnoho splněných přání a 

úspěchů ve Vaší velmi náročné práci. Pevně věřím, že i přes četná úskalí ve svém úsilí 

setrváte a zůstanete věrni i našemu vzdělávacímu programu Regionservis. 

 
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat panu hejtmanovi za jeho záštitu nad 

setkáním a všem partnerům za jejich podporu.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Lukáš Tesař 
ředitel a majitel 

 



 
 
 
 

 
 

 P R O G R A M  R E G I O N S E R V I S tm 

Program Regionservis je zaměřený na podporu zvyšování kvality služeb, vzdělávání a informovanosti ve 
veřejné správě, školství, neziskové sféře a dalších oborech souvisejících s rozvojem komunální, regionální i 
státní politiky, včetně mezinárodních a zahraničních vztahů. 

Vzdělávací akce 
Zaměřujeme se na vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, kurzy, semináře, konference, diskusní panely, 
diskusní fóra, soustředění, kulaté stoly, aj. pro veřejnou správu, školství, nevládní organizace aj. 
Průměrně realizujeme 10-15 vzdělávacích akcí měsíčně, které probíhají v rámci celé ČR, tak abychom 
zájemce o problematiku mohli kvalitně uspokojit. Kromě těchto kurzů, seminářů a soustředění pořádáme 
také celostátní, regionální i mezinárodní konference. Mezi nejvýznamnější regionální konference patří 
pořádání "Setkání starostů a místostarostů" v jednotlivých krajích ČR. Jako celostátní konference 
můžeme zařadit již tradiční, "Ekonomické fórum České republiky", "Strategie rozvoje území", tyto 
konference se konají vždy jednou za kalendářní rok. Mezinárodní aktivitou je také již tradiční akce 
"Mezinárodní sněm regionů". Právě díky i těmto významným aktivitám se program Regionservis zavedl 
na trhu vzdělávacích institucí jako kvalitní vzdělávací a informační program pro veřejnou správu s dobrým 
jménem a netradičním know-how, které vnímá konkrétní potřeby v jednotlivých stupních řízení veřejné 
správy. 

Konzultace a poradenství 
Spravujeme informace se zaměřením na města, obce, kraje, neziskové organizace, předškolní a školská 
zařízení, školy všech úrovní, vědní politiku, výzkum a vývoj, sport a mládež, turistiku, public relations, 
mezinárodní spolupráce a zahraniční vztahy 
K těmto účelům využíváme server, kde pomáháme zdarma řešit odborné otázky z praxe, další konzultace a 
poradenství řešíme dle dohody s konkrétními subjekty ve vyjmenovaných oblastech. 

Projektová činnost 
Podporujeme, vyhledáváme a vytváříme projekty ve vyjmenovaných oblastech, především se zaměřujeme na 
programy a fondy EU, programy státních fondů, dotace ministerstev a jiných národních i mezinárodních 
subjektů, ale i podporu projektů ze soukromých zdrojů podnikatelských subjektů, včetně fundraisingu. 

Kdo se podílí na programu 
Program Regionservis je otevřeným programem pro veřejnoprávní korporace (města, obce, kraje), školy, 
neziskové organizace, právnické i fyzické osoby aj. instituce, které pomáhají samosprávám, veřejné správě, 
školským subjektům atd. realizovat kvalitnější služby pro občany. 

www.regionservis.cz 

Spravujeme informace ve vyjmenovaných oblastech a pomáháme zde zdarma řešit odborné otázky z praxe. 
Dále na serveru zveřejňujeme nabídku na vzdělávací akce programu a upozorňujeme na reprezentativní 
setkání, sněmy, konference a zveřejňujeme jejich výsledky a očekávání.Poskytujeme poradenství ve všech 
vyjmenovaných oblastech, včetně aktuálního přehledu nově schválené a připravované legislativy. 
Zabezpečujeme direct marketing, přímého oslovení uvedených subjektů a zajišťujeme komplexní servis PR v 
oblastech zájmu uvedených subjektů. Podporujeme, vyhledáváme a vytváříme projekty, zprostředkováváme 
kontakty do zahraničí a realizujeme propagaci a reklamu partnerů, kteří podporují vyjmenované oblasti. 

V současné době disponujeme portfoliem cca 2500 volených představitelů veřejné správy - měst, 
obcí, krajů, a více jak 4000 pracovníků a úředníků, působících při obecním výkonu státní správy. V 
rámci zahraniční spolupráce se kvalitně rozvíjí vztahy na municipální úrovni především se zástupci z Itálie 
(region Lombardie), Francie, Rakousko, Ruská Federace, Polsko, Slovinsko, Slovensko a 
Lotyšsko. 

Našimi mediálními partnery jsou časopisy Veřejná správa, Travel in the Czech, Senior revue a 
mediální agentura EURO PR, Krajské noviny. 

 

 

  
Velkotržnice - Lipence s.r.o.
čestný partner Regionservisu    



 
 
PROGRAM: 
 
 
 
 
 
 

III. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 

termín: 8. únor 2007 (čtvrtek) 

místo konání: LIBEREC, Krajský úřad, multimediální sál, vchod C, 3. patro, ul. U jezu 642/2a 
 
zaměření a hlavní tématika:  
protipovodňového opatření na řece Jizeře, vodohospodářství, krizové řízení (integrovaný záchranný 
systém atd.), systémová řešení politických cílů starostek a starostů. Efektivní metody financování rozvoje 
samospráv, externí zdroje příjmů pro investice a větší dostupnost veřejných služeb pro občany! 
 
Moderátor:  
programem provází RNDr. Radovan Kunc  
 
9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:30 hod.  

 
9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 

9:35 Generální partner: Luboš KAČÍREK, obchodní ředitel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o  

9:40 Symbolické zahájení písní: Českolipský dětský pěvecký sbor 
 
I. Dopolední panel:  

KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ KRAJE, HLAVNÍ CÍLE V ROCE 2007 - DISKUZE  

9:45 ÚVOD DO HLAVNÍ PROBLEMATIKY KRAJE, prezentace cílů krajské samosprávy - následuje diskuze 
Petr SKOKAN, hejtman Libereckého kraje  
 

10:15 Integrovaný záchranný systém, krizové řízení 
JUDr. Jan SOVIŠ, vedoucí Oddělení krizového řízení Odbor obrany státu Úřadu vlády České republiky 
 

10:45 ČISTÉ MĚSTO, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti životního prostředí 
Jiří FIURÁŠEK, ředitel platformy S.I.M Čisté město 

11:00 20 minutová diskuze k uvedeným tématům 

11:30 Představení Hlavních partnerů setkání následuje 20 min. přestávka na kávu a občerstvení 
 
 
II. Dopolední panel:  

OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ, PŘÍKLADY 

12:00 FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ POLITICKÝCH CÍLU SAMOSPRÁV, vývoj ekonomiky a souvislosti 
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  
 

12:45 BEZPEČNÉ MĚSTO, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti bezpečnosti 
Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, specialista na silniční dopravu a bezpečnost   
 

13:15 Vodní hospodářství – aktuální informace Ministerstva zemědělství 
RNDr. Pavel PUNČOCHÁŘ CSc., ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR  

 
13:45 PRAXE, OTEVŘENÁ DISKUZE ÚČASTNÍKŮ S ODBORNÍKY, POLITIKY A POZVANÝMI HOSTY 

Po celý den jsou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb 
 
 Hudební vystoupení: Českolipský dětský pěvecký sbor 

14:30 RAUTOVÉ POHOŠTĚNÍ SE STYLOVÝM KULTURNÍM PROGRAMEM  
 

 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu programu !), 

 diskuze s přednášejícími a hosty bude probíhat po skončení odborných příspěvků, 

 
 
 
 
 

 



 
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ŘEČNÍKŮ: 
 
Ing. Luděk Tesař 
ekonom a specialista na financování a rozvoj samospráv 
 
Vážené starostky a starostové, vážené dámy a pánové, 
 
je mi ctí vám sdělit informace a názory na budoucnost rozvoje našich obcí. ČR je z pohledu obcí v těžké situaci nejen 
nestabilním řízením státních úřadů, které částečně způsobuje politická situace, ale je tu celá řada dalších vlivů. Je 
nedořešená reforma a kraje dostávají almužnu ve vlastních příjmech, často se mění pravidla dotací pro obce a změny 
daňového systému mají často nepříjemné dopady na obce. Vedle toho je na obcích zastaralá technika zajišťující služby 
pro lidi, málo informací z centra nebo je informací moc, ale jsou protichůdné. Dotace z EU křiví podnikání a vysoká 
míra korupce a administrativní zátěže dokončuje neblahý vliv na podnikatele i samosprávy u nás. Nechci však sýčkovat 
a láteřit, tím bych Vám nepomohl. Je třeba se naučit i v takto drsném prostředí žít. Protože jenom ta obec, která to 
zvládne přežije, a co více, rozkvete na vzdory všem.  
 
Jak na to ? Především je třeba se dobře orientovat v informacích a vědět které z nich a jak se dotknou obce. Dále je 
nutné, pokud chcete zlepšit život v obci, najít cestu, která posune obec v jejím rozvoji. Za svou praxi jsem měl tu čest 
poznat obce, ministerstva, Úřad vlády i krajský úřad. Jsem sice o mnoho moudřejší než jsem býval, ale univerzální cestu 
stanovit neumím. Je třeba aby obce vycházeli ze své jedinečnosti, ze svých podmínek. pro každou obec je prospěšné a 
aktuální něco jiného. Přesto existuje několik universálních cest jak zlepšit život v našich obcích. Mám několik 
individuálních doporučení.   
 
Doporučuji více se zabývat lidmi na obecních úřadech, politiky nevyjímaje. Vy nebo oni budete jednou sedět ve vládě, vy 
budete rozhodovat a jednat. Kdyby ne ve vládě, tak již dnes jednáte a pracujete pro spoustu lidí ve svých obcích. Aby 
v dnešní době obec dokázala udržet krok je dobré aplikovat a rozvíjet projektové řízení a mít jasný cíl. Tím se dají 
zajistit a zvládnout z obecního hlediska větší cíle. Minimálně nutné je projektové řízení při tom čerpání těch 
nesmyslných dotací z EU. Proč říkám nesmyslných ? Protože o penězích se stále častěji rozhoduje mimo samosprávy. 
Dříve na okrese a v Praze, dnes v Praze a v Bruselu, kdoví kde budou naše peníze zítra. Jistě že naše peníze, protože EU 
není finančně výhodná, jak si někteří bláhoví nebo vypočítaví politici mysleli. Stejně bláhové bylo a je se domnívat, že 
Euro bude zavedeno v ČR roce 2010, ale o tom třeba jindy.  
 
Města mají oproti obcím malinko lepší výchozí situaci třeba mohou lépe kumulovat kapitál na investice, ale malé obce 
se bez dotací z EU obejdou jen těžko. Paradox je, že právě zde v těchto malých obcích (malá obec z pohledu EU je obec 
do 2000 obyvatel) je komplikovaná situace s nedostatkem odborníků. Velká města by se měla, po zvládnutí 
projektového řízení, soustředit na racionalizaci procesů. I když mají městečka a malé obce těžkou situaci, není důvod si 
zoufat. Je mnoho řešení jak řešit např. zastaralý park technických služeb nebo bezpečnostní a komunikační systém 
v obci. I malá obec totiž nepřijde o svou největší devizu, kterou jsou dosud, vedle samosprávy, pravidelné toky peněz 
z celostátních výnosů daní. Na této vlastnosti, kterou mají v ČR pouze státní rozpočet, obce a kraje a Státní fond 
dopravní infrastruktury, je třeba stavět. Dobré je využívat expertních a komplexních služeb. Nekupovat auto nebo stroj 
nebo kabel k počítači nebo software, ale službu, výsledek auta, stroje, kabelu... Dobré je kombinovat takový způsob 
nákupu s moderními nástroji financování jako jsou pronájem, leasing, úvěr apod. U malých obcí, které mají skutečně 
zanedbatelné příjmy v porovnání s potřebami je nezbytně nutné spolupracovat mezi sebou. Zakládat sdružení a 
centralizovat rozpočty na základní služby.  
 
Vím, že se to snadno mluví a vy máte těžkou situaci, ovšem je to cesta kterou jste si zvolili a já jsem za to moc rád. Jsem 
připraven vám pomáhat. Moje poslání i má dosavadní profesní náplň byla spojena s pomocí samosprávám. Nejcennější 
na celém mém bytí jsou dobré vztahy s Vámi, lidmi, starostkami, starosty a přáteli. Štěstí, kdy se můžeme potkat 
kdekoliv za pár let a mít dobrý pocit z toho, že se známe a z toho co děláme.  
 
Takže přátelé, hlavu vzhůru, ať už je vláda jaká chce, ať už dělá EU co dělá, protože jedině tak pomůžeme našim obcím, 
když budeme pozitivní a nevzdáme to!     
 
 
Ing. Luděk Tesař pracoval ve státní správě osm let, od roku 1998 do října 2006. Prošel řadou funkcí od pozice 
referenta (analytika) na Ministerstvu financí ČR až po ředitele odboru reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu 
vlády ČR. Na ministerstvu financí se věnoval rozpočtovému určení daní, podílel se i na poslední novelizaci, kterou byly 
posíleny vlastní příjmy krajů na úkor dotací. Od roku 2002 se na Úřadu vlády ČR věnoval kvalitě regulace v naší zemi. 
Se svým týmem připravil mj. procesní audity ministerstev, výrazné snížení regulatorní zátěže podnikatelů a zavedení 
metod řízení kvality do státní správy. Na Úřadu vlády ČR prosadil aplikaci modelu CAF a na Institutu státní správy SŘJ 
dle ISO 9001. Byl také externím poradcem ministra financí se specializací na financování samospráv, kdy se podílel na 
posílení vlastních příjmů krajských samospráv. Do ledna 2006 pracoval jako vedoucím kanceláře hejtmana 
Pardubického kraje Michala Rabase.  
 
Kontakt: 
tesar.ludek@seznam.cz 
 
 
 
 



 
 

Integrovaný záchranný systém, krizové řízení 
JUDr. Jan SOVIŠ, vedoucí Oddělení krizového řízení Odbor obrany státu Úřadu vlády České republiky 
 
LEGISLATIVA 
 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),  

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), 

ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, 

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, 
-  všechny tyto normy je třeba vnímat v platném znění 
 
ZÁKLADNÍ POJMY - Mimořádná událost 
 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují 
život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
 * definice ze zákona č.239/2000 Sb. 

 pro komplexnější pojetí je však nutné vnímat mimořádnou událost jako narušení určitého rovnovážného stavu, při 
němž dochází k ohrožení chráněných hodnot (životy,  zdraví,  majetek,  životní prostředí). 

 
ZÁKLADNÍ POJMY - Oblasti (druhy mimořádných událostí): 
 

•havárie a živelní pohromy (radiační, chemické, požáry a výbuchy, v dopravě, znečištění vody, půdy, ovzduší, povodně),  

•veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost (snaha o násilné převzetí moci ve státě, narušování veřejného pořádku ve větším 
rozsahu, migrace, terorismus),  

•ekonomika (surovinové krize – např. nedostatek potravin, pitné vody, ropy a ropných produktů, narušení funkčnosti dodávky el. 
energie, funkčnosti veřejné dopravy, telekomunikací, informační soustavy),  

•finančnictví (ohrožení rozpočtové a finanční politiky státu), 

•zdravotnictví (epidemie spojené s rozsáhlým ohrožením zdraví obyvatel, pandemie),  

•zemědělství (neúroda, nákazy hospodářských zvířat, velká napadení polních a lesních kultur chorobami nebo škůdci).  
 
ZÁKLADNÍ POJMY - Krizová situace 
Mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. * definice ze zákona 
č.240/2000 Sb., při krizové situaci jsou ohroženy cenné a chráněné hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící 
nebezpečí nelze odvrátit ani způsobené škody odstranit běžnou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy,  
bezpečnostních a záchranných sborů,  ozbrojených sil, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. 
 
ZÁKLADNÍ POJMY 
rozdíl mezi mimořádnou událostí a krizovou situací tedy spočívá v tom,  že mimořádnou událost lze odvrátit běžnou činností 
subjektů uvedených shora, za využití jejich pravomocí daných jim speciálními zákony – např.: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru ČR, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, (vše v platném znění), jestliže nelze mimořádnou událost odvrátit tímto 
běžným způsobem a k jejímu odvrácení je třeba využít mimořádných pravomocí spojených s vyhlášením některého 
z krizových stavů, vznikla nám krizová situace.  
 
ZÁKLADNÍ POJMY - Krizový stav 
Definice krizové situace z krizového zákona: 
Mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen 
„krizové stavy“) 
  
Krizový stav  
lze charakterizovat jako zvláštní právní stav upravující režim života a činnosti právnických i fyzických osob na území, 
kde je vyhlášen.  je vyhlašován za účelem řešení vzniklé krizové situace,  je vyhlašován na určitou dobu a pro určité území, 
při jeho vyhlášení jsou zpravidla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezována práva zaručená Listinou 
základních práv a svobod a právnickým a fyzickým osobám jsou ukládány určité povinnosti,  
 
Vše se děje pouze ve spojitosti s řešením vzniklé krizové situace. 
 
ZÁKLADNÍ POJMY 
Existuje tedy vzájemná podmíněnost mezi krizovou situací a krizovými stavy:  

  krizová situace je nerozlučně spojena s vyhlášením některého z krizových stavů,  
  bez vyhlášení krizového stavu by nebylo možné využít zmíněných mimořádných pravomocí, 
  krizová situace nastává nezávisle na naší vůli – kdežto krizový stav je vyhlašován oprávněným orgánem nebo funkcionářem 

 
Současná legislativa České republiky zná čtyři krizové stavy:  
• Válečný stav 
• Stav ohrožení státu 
• Nouzový stav 
• Stav nebezpečí 
 



 
 
KRIZOVÉ    STAVY  
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění 

pro potřeby krizového řízení jsou důležitá ustanovení hlavy IX (§§ 63-87) upravující zajišťování ochrany před povodněmi, 

rozlišuje tři stupně povodňové aktivity a uvádí podmínky pro jejich vyhlašování, dále stanovuje druhy povodňových plánů a 
jejich obsah, 

určuje povodňové orgány pro období mimo povodeň a v době povodně (povodňové komise), stanoví jejich oprávnění 
povinnosti, 

ústředním povodňovým orgánem je Ústřední povodňová komise,  
kterou zřizuje vláda a jejíž předsedou je ministr životního prostředí, 

§ 77 odst. 9 -  Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona (zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon) přejímá 
řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný. 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění 

zavádí krizový stav „stav nebezpečí“, který může vyhlásit hejtman kraje (primátor hl. m. Prahy), jsou-li v případě živelní 
pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí 
nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení 
běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, 

upřesňuje podmínky pro vyhlašování nouzového stavu vládou, možný rozsah omezení práv a svobod občanů při vyhlášení tohoto 
krizového stavu, 

stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich řešení, vymezuje sankce 
za porušení těchto povinností, 

hlava II, díl 6 (§§ 21-23) upravuje působnost orgánů obce – příprava  a řešení krizových situací (obecní úřad, starosta), 

§ 15 odst. 4 písm. a) – HZS kraje ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (= určené 
obce); poskytuje jim k tomu na vyžádání podklady, 

určuje způsob poskytování náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní 
povinnosti a pracovní výpomoci v souvislosti s řešením krizové situace a náhrady škod vzniklých v příčinné souvislosti s krizovými 
opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona,určuje podmínky pro poskytování státní podpory při haváriích nebo 
živelních pohromách, 

zřizuje bezpečnostní rady krajů a určených obcí (určenou obcí jsou všechny obce s rozšířenou působností – viz § 66 zákona 
č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů), jako koordinační orgány pro přípravu na krizové situace; pro řešení krizových situací si 
hejtman nebo starosta určené obce zřizuje krizový štáb jako svůj pracovní orgán, starosta kterékoliv jiné obce si může zřídit krizový 
štáb (složení bezpečnostních rad a krizových štábů je stanoveno v nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 
Sb.), 

uvádí, že působnosti stanovené podle tohoto zákona krajskému úřadu nebo hejtmanovi nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo starostům jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti, 

§ 39, odst. 2 -  V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise stávají 
součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu. 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění 

stanoví úkoly krajského úřadu, hejtmana, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, starosty obce s rozšířenou působností, 
orgánů obce a starosty obce při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací  
a k ochraně obyvatelstva. Nařízení vlády k provedení krizového zákona (č. 462/2000 Sb.), v platném znění 

upravuje obsah činnosti a složení bezpečnostní rady kraje, bezpečnostní rady určené obce 

obsah činnosti a složení krizového štábu kraje a určené obce 
 
Vyhlašování stavu nebezpečí 
 
STAV NEBEZPEČÍ 
Jako bezodkladné opatření může vyhlásit hejtman kraje (primátor hl. m. Prahy), jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické  
nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje 
intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. 
 
Vyhlašování stavu nebezpečí 
STAV NEBEZPEČÍ – podmínky vyhlášení 
 ohrožení životů, zdraví, majetku, životního prostředí; intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu; ohrožení nelze odstranit 
běžnou činností správních úřadů a složek IZS (tj. za využití běžných oprávnění, jimiž správní úřady a složky IZS disponují podle 
příslušných zákonů – např. zák. o krajích, obcích,  o prevenci závažných havárií, o požární ochraně, o ochraně veřejného zdraví, 
veterinární zákon, atomový zákon, o odpadech, o České inspekci životního prostředí, o Policii ČR, o HZS ČR, o IZS, o ozbrojených 
silách ČR, o obecní policii,); * nelze-li ani za využití těchto oprávnění překonat mimořádnou událost, stává  se z ní krizová situace, k 
jejímuž řešení lze vyhlásit krizový stav. 
 
STAV NEBEZPEČÍ 
o vyhlášení „stavu nebezpečí“ pro území obce nebo pro jeho část může požádat starosta určené obce (určená obec – viz § 15, odst. 
4, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění) hejtmana příslušného kraje kdykoliv, kdy jsou splněny 
podmínky pro vyhlášení tohoto krizového stavu (§3, odst. 1, tamtéž); posouzení oprávněnosti této žádosti (tj. konkrétního stavu 
řešení mimořádné události a splnění podmínek pro vyhlášení „stavu nebezpečí“) je věcí hejtmana; žádost by tedy měla obsahovat co 
nejvíce skutečností, které hejtmanovi umožní objektivní posouzení vzniklé události. 
 
Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí- náležitosti - Náležitosti žádosti (nejsou stanoveny v žádném předpise): 
Důvod  
popis mimořádné události;  objektivní stav věcí, dosavadní činnost orgánů obce a složek IZS 
k vyřešení mimořádné události;  důvody proč nelze tuto mimořádnou událost (tj. ohrožení chráněných 
hodnot) odvrátit běžnou činností těchto orgánů a složek IZS (na základě jejich zákonné působnosti); rozhodnutí o vyhlášení musí 
obsahovat důvod vyhlášení. 



 
 
 
Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí - náležitosti – 
 
Doba trvání  
předpokládaná doba, na kterou by měl být „stav nebezpečí“ vyhlášen (tj. dokdy lze předpokládat návrat do režimu řešení této situace 
„běžnou činností“, max. lze vyhlásit na 30 dnů); předpokládá se, že stav nebezpečí by měl hejtman vyhlásit neprodleně po doručení 
žádosti a zvážení všech okolností (např. též svolání Bezpečnostní rady kraje); doba trvání musí být v rozhodnutí o vyhlášení stavu 
nebezpečí stanovena přesně (např. od 16.00 hodin dne … do 24.00 hodin dne…); Prodloužení doby trvání rozhodnutím hejtmana, 
pokud nepřesáhne 30 dnů; nad 30 dnů se souhlasem vlády (včas požádat MV, materiál do vlády). 
 
Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí - náležitosti - 

Území, pro které je třeba „stav nebezpečí“ vyhlásit 

obce nebo obec, příp. konkrétní katastrální území obce, kde je třeba provést nebo uplatňovat dopad krizových opatření; 

je možné vyhlásit na území celého kraje. 
 
Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí  - náležitosti - 
Doporučená krizová opatření, jejich rozsah  
vycházet z krizového zákona, § 14, odst. 5 a 6, ale také opatření k zabezpečení plnění úkolů stanovených § 14 odst. 3, opatření 
hospodářská, regulační (viz zák. č. 241/2000 Sb.), zásobování pitnou vodou (dle zák. č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích), 
ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, nařídit bezodkladné provádění 
staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, nařídit hlášení 
přechodné změny pobytu osob (= opuštění  místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně 
evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 
dny) 
  
Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí  - náležitosti - 

Doporučená krizová opatření, jejich rozsah (pokračování) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v 
krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce (blíže viz vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., k provedení krizového 
zákona), zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných 
sborů, zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě; 

krizová opatření musí být součástí rozhodnutí o vyhlášení; 

změna (doplnění) krizových opatření musí být vyhlášena novým rozhodnutím. 
 
Vyhlašování nouzového stavu 

NOUZOVÝ STAV může vyhlásit vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného 
nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy,zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek bezpečnost  

hrozí-li nebezpečí z prodlení, může nouzový stav vyhlásit premiér, jeho rozhodnutí pak musí vláda do 24 hodin potvrdit 
nebo zrušit, 

nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů, na určitou dobu (nejdéle na 30 dnů – prodloužení možné jen po 
předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) a pro určité území,  

Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu se otiskuje ve Sbírce zákonů (tj. vyhlašuje se stejně jako zákon) a dále se 
zveřejňuje v hromadných sdělovacích prostředcích, 
 
Vyhlašování nouzového stavu 

upraveno ústavním zákonem č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR (čl. 2, 5, 6 a 12) 
další podrobnosti (zejména obsah tzv. krizových opatření nařizovaných vládou v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu) jsou uvedeny v zákoně č. 240/2000 Sb., krizový zákon (§ 6), 
od doby zavedení tohoto krizového stavu (tj. od roku 1998) byl nouzový stav vyhlášen 

–v srpnu 2002  - pro území hl.m. Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje - 
v souvislosti s povodněmi, 
–v dubnu 2006 - pro území Jihočeského, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a 
Zlínského kraje – opět v souvislosti s jarními povodněmi, 
–v lednu 2007 - pro území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého kraje a kraje Vysočina a dále pro 
určené okresy Středočeského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje – v důsledku rozsáhlé živelní pohromy, 

§ 3 odst. 5 krizového zákona stanoví, že  „Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu 
nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.“ 
 
Děkuji za pozornost. 
 
JUDr. Jan SOVIŠ 
Úřad vlády ČR 
Odbor obrany a bezpečnosti – sekretariát BRS 
Tel.: 224 002 713 
E-mail: sovis.jan@vlada.cz 
 
 
 
 
 
 



 
BEZPEČNÉ MĚSTO, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti bezpečnosti 
Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, specialista na silniční dopravu a bezpečnost   
 
Silniční bezpečnost v obcích 
 
Na českých silnicích umírají lidé. To je známý fakt. Potěšitelné je, že jejich počet již tři roky klesá. Chceme-li, aby tento 
pokles pokračoval, musíme chtít a musíme na tom pracovat. Jedním z potenciálů pro další snižování nehodovosti a 
následků je zvyšování silniční bezpečnosti v obcích. 
 
Obec je základní společenství občanů. Aspoň je to tak někde napsáno. A taky je napsáno, že jedním z jejích úkolů je 
zajišťovat zdravé prostředí pro své občany. Při silničních nehodách v obcích (v intravilánu) zemřelo v loňském roce 366 
lidí, těžce zraněno bylo 2086 a lehce zraněno 14073 lidí. Vezmeme-li všechny nehody, tedy i ty, které se přihodí mimo 
obec, pak silnice v intravilánu mají následující podíly: 40% na usmrcených, 50% na těžkých zraněních, 60% na lehkých 
zraněních.  
 
Proč dochází v obcích k tragickým nehodám? Byla by to dlouhá odpověď, ale zkusme si to zjednodušit na několika 
příkladech:  
Příklad první: Vezmeme-li si kategorii řidičů a spolucestujících, zjistíme, že cca polovina z nich nebyla připoutaná. 
Pokud bourali v padesátikilometrové rychlosti, náraz pro ně byl jako by vyskočili ze třetího patra. Přitom s pásy takový 
náraz nemívá žádné následky. Tedy logicky lze předpokládat, že kdyby se připoutali, drtivá většina z nich by přežila. 
Jenže Češi mají z nějakého důvodu pocit, že pásy jsou sice důležitý, ale ne při jízdě v obci. Potvrdili mi to děti z první 
třídy jednoho menšího města. Sice mají dětskou autosedačku, ale používají ji podle toho, kam jedou. Na dálnici 
vždycky, po městě naopak. Jedna zahraniční studie přitom říká, že nejvíce lidí zemře v okruhu 5 mílí od bydliště … 
Příklad druhý: Rychlost. Již před účinností nových pravidel platila v obcích padesátka. Průměrně se však o 10 km/h 
překračovala. Koneckonců i policejní radary byly často nastaveny na plus 20. Jenže rozdíl právě mezi padesátkou a 
šedesátkou je zásadní. Chodci přežívají náraz auta jedoucího 50km/h třikrát víc než náraz při šedesátce. Jenom rozdíl 
brzdné dráhy je cca 9 metrů. Tedy při padesátce lze množství střetů předejít a naopak. 
Příklad třetí: No mohl bych pokračovat třeba cyklistickými přilbami, reflexními materiály, prostě jednoduchými věcmi, 
jejichž opomíjení vede k úplně zbytečným tragédiím. 
 
A proč to tady, v materiálu pro pracovníky obcí tak podrobně rozebírám?  Co oni s tím? Nechci, aby se ze silniční 
bezpečnosti dělala zbytečná věda a abychom v první řadě využívaly ty nástroje, které jsou velmi dostupné. A to se týká i 
obcí. Ano, když budeme mít miliardy korun, uděláme skvělé silnice, skvělé křižovatky, skvělé přechody pro chodce, 
skvělé cyklostezky atd. Miliardy nemáme. Ale to neznamená, že nemůžeme nic dělat. Naopak obce mohou mnohé přímo 
ovlivnit: 
Obecní policie v dopravě Červencová novela zvýšila pravomoci obecní policie. Zaznělo mnoho kritiky, ale 
skutečnost je jasná – na řidiče to funguje a výsledkem jsou zachráněné životy. Výše jsem uvedl, jak důležité je dodržovat 
v obci rychlost. A dodržování se musí vymáhat. Obecní policie je velmi efektivním řešením – má přímý vliv na 
bezpečnost a navíc je to placeno těmi, kteří porušují předpisy. 
Dopravní výchova Za rok zemře na silnici cca 30 dětí. Dopravní výchova dnes není na školách povinná. Obce jsou 
zřizovateli základních škol a mohou výuku na školách zajistit. BESIP již produkuje výukové i podpůrné materiály 
v takovém množství, že by neměl být nedostatek. A že dobrá dopravní výchova nepůsobí jen na samotné děti, ale i 
rodiče, potvrzují reálné postřehy z výuky. 
Infrastruktura Stále více a více obcí ukazuje, co všechno lze dělat. Jsou to drahé věci, ale když jsou stanoveny priority 
a provedeny analýzy, nejsou to vyhozené prostředky. Stavebními úpravami lze zpomalit dopravu, předejít srážkám, 
zajistit přednost chodcům, zviditelnit chodce atd. 
 
A mohl bych pokračovat. Silniční bezpečnost je výzva, práce pro nadšence. Přeji všem, aby se nechali nadchnout touto 
výzvou. Má to smysl. 
 
Kontakt: 
robert.stastny@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2007 

var. 
symbol 

charakter 
akce 

název dny termín místo 

Ú N O R 

1302 akreditovaný 
kurz   

Stavební právo – nový zákon (JUDr. Koukalová) 1 13.2. (út) Praha 

1402 akreditovaný 
kurz   

Veřejné zakázky - nový zákon (Ing. Antonín) 1 20.2. (út) Praha 

2102 
odborné 
setkání 

I. Konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v ČR 1 20.2. (út) Brno 

1502 
akreditovaný 

kurz   
Krizové řízení, ochrana obyvatel (RNDr. Procházková) 1 26.2. (po) Praha 

B Ř E Z E N 

1403 
speciální 

seminář pro 
firmy 

Zdokonalení marketingu a znalostí firem se zaměřením na města, obce a kraje           
(Ing. Luděk Tesař) 1 v jednání Praha 

1103 soustředění 
Společenský protokol - etiketa a společenský bonton                            
specializovaný praktický trénink pro nově zvolené reprezentanty státu, měst a obcí    

1 v jednání Praha 

1303 akreditovaný 
kurz   

Ochrana osobních údajů a podmínky pro jejich zpracování (JUDr. Kučerová) 1 7.3. (st) Praha 

17103 
krajská 

konference 
II. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                                              
pod záštitou pana primátora Statutárního města Teplice Jaroslava Kubery 1 8.3. (čt) Teplice 

1503 akreditovaný 
kurz   

Úkoly územních samosprávných celků ve školství (Mgr. Zeman) 1 14.3. (st) Praha 

15103 setkání   II. Zimní škola & II. Zimní olympiáda veřejné správy 4 
13.3.-16.3.  

(út-pá) Beskydy 

9103 
krajská 

konference 
II. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                           
pod záštitou starosty města České Krumlova 1 20.3. (út) 

Český 
Krumlov 

1603 akreditovaný 
kurz   

Zákon o ochraně přírody a krajiny (JUDr. Prchalová) 1 21.3. (st) Praha 

1203 zájezd I. Lyžařská škola v italských alpách Bormio 7 
25.3.-1.4.  
(ne-ne) 

Itálie 
Bormio 

1703 akreditovaný 
kurz   

Pracovně právní vztahy (Mgr. Chrástková) 1 27.3. (út) Praha 

D U B E N 

11104 
krajská 

konference 

II. Ekonomické fórum a III. Setkání starostů a místostarostů 
Karlovarského kraje pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Jiřího Červenky a 
starosty města Aš 

1 5.4. (čt) 
Mariánské 

lázně 

4104 
krajská 

konference 
II. Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje                              
pod záštitou pana poslance za Zlínský kraj Mgr. Tomáše Úlehly 1 12.4. (čt) Luhačovice 

4204 
celostátní 

fórum 
III. Fórum k problematice církevního majetku a historických památek            
& III. Vinobraní klubu přátel programu Regionservis HOGO - FOGO 

2 
17.-18.4.    
(út-st) 

Svatobořice-
Mistřín 

6104 
krajská 

konference 
II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 1 26.4. (út) Olomouc 

 K V Ě T E N 

8105 
krajská 

konference 
II. Odborné setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje           
pod záštitou hejtmana Ing. Evžena Tošenovského 

1 3.5. (čt) 
Ostrava 

Hotel Atom 

2105 
krajská 

konference II. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 10.5. (čt) Brno 

15105 
krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého 
kraje                             pod záštitou hejtmana Ing. Pavla Bradíka a 
Jana Šestáka 

1 15.5. (út) 
zámek 

Dětenice 

 Č E R V E N 

1106 
celostátní 

setkání 
II. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR               1 

7.června 
(čt) 

Praha 

1206 
neformální 
celostátní 

setkání 

DÁMY A RYTÍŘI NOVÉ DOBY 2007 - hapening politiků, státníků, obchodníků, 
podnikatelů, odborníků a známých osobností a veřejnosti   2 

23.-24.6.  
(pá-so) Praha 

 Z Á Ř Í  -  P R O S I N E C 

4109 
mezinárodní 

setkání 
I. Č*A*S SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ČR a SR                     2 5.-6. září Luhačovice 

13104 
krajská 

konference 
III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje                                          
pod záštitou pana hejtmana MUDr. Petra Zimmermanna   

1 
18.září 

(út) 
zámek 
Zbiroh 

1104 
krajská 

konference 
III. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                    
pod záštitou hejtmana Ing. Petra Bendla 1 září okolí Prahy 

10110 
krajská 

konference II. Odborné setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 říjen Jihlava 

5110 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                    
pod záštitou hejtmana Ing. Michala Rabase                                                  

1 říjen Pardubice 

 
 



 
Ve spolupráci s Evropskou asociací studentů práva ELSA Brno si  Vás dovolujeme pozvat na  charitativně 
odbornou konferenci komunálních politiků, odborníků, podnikatelů a odborné i laické veřejnosti.  
 

pod záštitou Doc. JUDr. Jana SVATONĚ, CSc. děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

I. Celostátní konference o bezpečnosti  dopravy a infrastruktuře v ČR 
termín: 20. únor 2007 (úterý) 
místo konání: BRNO, Aula Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ul. Veveří 70   

cílová skupina: starosta, místostarosta, primátor, náměstek hejtmana, zastupitel, poslanec, dopravní policista, městský strážník, 
odborník v dopravě a infrastruktuře.  
 
zaměření a hlavní tématika:  
BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY, LEGISLATIVA, INFRASTRUKTURA, TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ OBNOVY KOMUNIKACÍ, 
KONCEPCE ROZVOJE A PRAKTICKÉ POZNATKY V REGIONECH A MĚSTECH.Část výtěžku z akce bude poukázána charitě „České 
sdružení obětí dopravních nehod“.  
 
PROGRAM: programem provází RNDr. Radovan Kunc  

Prezence 8:00 hod.; 9:15 hod zahájení, ukončení odborné části cca 17:30 hod.  

9:15 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 
 Lukáš SZABÓ, Vice President ELSA Brno pro semináře a konference  

 
9:30 Uvítání: Doc. JUDr. Jan SVATOŇ, CSc. děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity  
9:35 Uvítání a krátké představení Generálního partnera konference 
 
I. Dopolední panel: BEZPEČNOST DOPRAVY - PŘÍKLADY A ŘEŠENÍ V PRAXI STÁTU A SAMOSPRÁV 
9:45 Bezpečnost dopravy v České republice, statistika, opatření a cíle nové vlády 
 Delegovaný zástupce ministra dopravy České republiky 

10:15 Vystoupení čestného hosta na téma praktické zkušenosti při řešení krizového řízení a dopravy 
Mgr. Tomáš ÚLEHLA, člen Rady města Zlína, člen Výboru regionů v Bruselu, poslanec, předseda euroregionu, president  
Contact group v radě Evropy, předseda komise pro strategický rozvoj a EU na radnici ve Zlíně, člen kraj. výboru pro záležitosti  
EU, člen poslaneckých výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí 

 Bezpečnostní systémy založené na identifikaci SPZ a RZ - praktické příklady, diskuze   
Ing. Jan SUCHOŇ, ředitel Městské policie Statutárního města Zlína 

11:00 Dopravní přestupky – správní řízení v oblasti agendy řidičů 
Odboru dopravy Jihomoravského kraje 

 diskuze k tématům mezi odborníky a účastníky   

11:30 Představení Hlavních partnerů setkání následuje 20 min. přestávka na kávu a občerstvení 
 
II. Dopolední panel: BEZPEČNOST DOPRAVY – TEORIE A ŘEŠENÍ V PRAXI ODBORNÍKŮ 
12:15 Bezpečnost silniční dopravy v obcích - praktické příklady, diskuze   

Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, specialista na silniční dopravu a bezpečnost   

12:45 Lokalizace dopravních nehod s využitím GPS 
Ing. Pavel TUČKA, Centrum dopravního výzkumu v Brně 

13:15 diskuze k tématům mezi odborníky a účastníky 
 
13:30 Představení Hlavních partnerů setkání následuje 30 min. přestávka na oběd 
 
14:00 Pozdravení a poděkování za solidaritu účastníkům setkání  
 České sdružení obětí dopravních nehod, Miluše VONDRUŠKOVÁ, předsedkyně 

I. Odpolední panel: PRAXE, OTEVŘENÁ DISKUZE S POLICISTY, ÚČASTNÍKY A POZVANÝMI HOSTY 
14:05 Praktické zkušenosti policie 
Pozváni byli:  
 Plk. Ing. Zdeněk BAMBAS, ředitel služby Dopravní policie České republiky 
 Jaroslav VANĚK, ředitel Policie ČR Brno  

Ivo HERCEG, Městská policie Statutárního města Brna 

14:45     KRAJE, MĚSTA, OBCE, dopravní infrastruktura a bezpečnost – diskuze a prezentace samospráv  
15:00 15 minut přestávka 

II. Odpolední panel: BEZPEČNOST V BĚŽNÉM DOPRAVNÍM PROVOZU - NÁZORY ODBORNÍKŮ  
15:15 Relativní osobní nehodovost – kriterium bezpečnosti provozu 

prof. Ing. František LEHOVEC, CSc., ČVUT Praha - Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

15:45 České sdružení obětí dopravních nehod 
Mgr. Jana BĚHANOVÁ, psychosociální poradce Českého sdružení obětí dopravních nehod 

 
16:15 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE S ODBORNÍKY, POLITIKY, ÚČASTNÍKY A POZVANÝMI HOSTY 
 
Po celý den budou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb 
 
17:30 R A U T O V É  PO H O Š TĚNÍ S  K UL T URNÍM PR OGR AMEM  

 
 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu programu !), 
 Přesné znění programu zasíláme v potvrzení přijetí registrace,  
 Krátké diskuze s přednášejícími budou probíhat vždy po skončení jejich příspěvku,  
 Prezence začíná už v 8:00 hod., k prezenci se dostavte prosím včas, děkujeme, 

 
Podrobnosti přihlašování, registrace viz. „Registrační formulář“   ! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 16. února 2007 !  
po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

akce je pořádána na podporu Českého sdružení obětí dopravních nehod 
 



 
 

 

Zadávání veřejných zakázek zákon č. 137/2006, ze dne 14. března 2006 

akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb. 
 
variabilní symbol: 1402 
druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 20. února (út) 

místo konání: PRAHA, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 - stanice Metra C „Chodov“.   
rozsah: 1 den 

cílová skupina:  
starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník vedoucí úředníci a úředníci odborů a oddělení 
vnitřní správy, legislativy; úředníci vykonávající správní činnosti finančního hospodaření. 
 
zaměření:  
Seznámení s problematikou zadávání veřejných zakázek dle zák.č. 137/2006 Sb., který nabývá účinnost od 
1.7.2006. 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 

 
Z A D Á V Á N Í  V E Ř E J N Ý C H  Z A K Á Z E K  
 
lektor: Ing. Petr ANTONÍN, ředitel Odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek ÚOHS Praha  
 

• Seznámení účastníků s terminologií zákona č.137/2006 Sb. a s jednotlivými postupy při zadávání výběrových 
řízení.  

• Vysvětlení všech druhů zadávání veřejných zakázek a možnosti jejich použití, zařazení zadání zakázky do 
zajištění služeb, dodávek a stavebních prací, limity pro zařazení do nadlimitních a podlimitních zakázek, 
otevřené a uzavřené výběrové řízení.  

• Seznámení s obsahem prováděcích vyhlášek, zařazení činností do kódů CPV a SKP, cvičné vyplnění oznámení 
na centrální adresu České pošty.   

• Klíčová slova: zákon č.137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek, prováděcí vyhláška, nadlimitní a podlimitní 
zakázka, otevřené a uzavřené řízení, kódy CPV , kódy SKP, centrální adresa České pošty, úřední věstník EU, 
zadávací dokumentace 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 

Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ………. .. 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 31. ledna ………… cena 950,- Kč / osoba   
 

 

UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK 16. února, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM 
NEBO POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – JAK ZPRACOVAT KRIZOVÝ PLÁN  
akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb. 

 
variabilní symbol: 1502 
druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 26. února (po) 

místo konání: PRAHA, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 - stanice Metra C „Chodov“.   
rozsah: 1 den 

cílová skupina: starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí úředníci a úředníci odborů a oddělení krizového řízení 
a ochrany obyvatel; úředníci odboru kanceláře hejtmana, primátora, starosty pověřeni krizovým řízením;  
úředníci vykonávající správní činnosti zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení. 

zaměření:  
Seznámení s problematikou krizového řízení, jak postupovat při vytváření vlastního krizového plánu 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 

 

Ř Í Z E N Í  B E Z P E Č N O S T I ,  K R I Z O V É  Ř Í Z E N Í  A  P L Á N O V Á N Í ,  
O C H R A N A  K R I T I C K É  I N F R A S T R U K T U R Y  
 
Lektor: RNDr. Dana Procházková, DrSc., CITYPLAN s.r.o. – středisko říz. bezpeč. a kritické infrastruktury  
 
Odborné pojetí krizového řízení. Pojmy. Fáze krizového řízení. Organizační zabezpečení a odpovědnost Typy 
krizového řízení (reaktivní, pro-aktivní) 
 
Charakteristika pohrom (včetně nehod, havárií, útoků apod.) Analýza a hodnocení rizik -postup –metodiky-
Scénáře pohrom.  
 
Řízení bezpečnosti 
Historie vývoje současného pojetí. 
Nástroje odborné: -hodnocení ohrožení od pohrom (včetně nehod, havárií, útoků apod.) -hodnocení rizik -řízení rizik -
řízení bezpečnosti 
Bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní programy, bezpečnostní zprávy) 
Nástroje managementu (řízení): -prevence + zmírnění tam, kde nelze zabránit -připravenost - odezva (zásah)- obnova 
Scénáře odezvy, Scénáře obnovy a plány rozvoj regionů. 
 
Kritická infrastruktura 
odborné pojetí, přístupy ve světě, situace v ČR. Plán kontinuity  
 
Krizové stavy v ČR  
Orgány krizového řízení v ČR Legislativa ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ústavní zákon č. 110/1998 Sb. 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 

Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ………. .. 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 31. ledna ………… cena 950,- Kč / osoba   
 

 

UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK 21. února, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 
 OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM 

NEBO POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O C H R A N A  O S O B N Í C H  Ú D A JŮ  A  P O D M Í N K Y  P R O  
J E J I C H  Z P R A C O V Á N Í   

akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb.  
 
variabilní symbol: 1303 
druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 7. 3. 2007 (středa) 

místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“.   

rozsah: 1 den 

cílová skupina: starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, vedoucí úředníci a úředníci odborů a oddělení  
vedení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů; úředníci vykonávající správní činnosti  
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.                      
 
zaměření: ochrana osobních údajů a podmínky pro jejich zpracování, zejména při výkonu státní správy a samosprávy 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 16:00 hod. 

 
lektor: JUDr. Alena Kučerová – náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 
1. Seznámení s předpisy EU, upravujícími problematiku ochrany osobních údajů. 
2. Seznámení s nejdůležitějšími předpisy právního řádu ČR, ze kterých právní úprava ochrany osobních údajů 

vychází. 
3. Seznámení s obsahem zákona č. 101/2000 Sb., o ohraně osobních údajů a o změně některých zákonů se 

zaměřením na hlavu I a II s důrazem na povinnosti správce. 
4. Seznámení s principy ochrany osobních údajů upravenými ve zvláštních zákonech, vysvětlení vztahu těchto 

zákonů k obecnému zákonu. 
5. Problém kolize právní úpravy práva na ochranu osobních údajů a práva na přístup k informacím podle zákona 

č. 106/1999 Sb. 
6. Diskuse k aktuálním otázkám aplikace zákona o ochraně osobních údajů. 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 
 
Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ………. .. 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 10. února ………… cena 950,- Kč / osoba   
 

UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK 28. února, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM 
NEBO POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Ú K O L Y  Ú Z E M N Í C H  S A M O S P R Á V N Ý C H  C E L KŮ  V E  
Š K O L S T V Í  

akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb. 
 
variabilní symbol:  
druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 14. 3. 2007 (středa) 

místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“.   

rozsah: 1 den 

cílová skupina: starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, úředníci vykonávající správní činnosti ve 
školství, vedoucí úředníci vykonávající správní činnosti ve školství, úředníci vykonávající správní činnosti při  
finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. 
 
zaměření: Seznámení pracovníků vykonávající státní správu ve školství a členy samosprávných orgánů ve školství 
s novými školskými zákony a prováděcími předpisy a demonstrovat jejich aplikaci v praxi, včetně řešení 
problémových situací. 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 
 

lektor: Mgr. Pavel Zeman 

1. Zásadní odlišnosti nových školských zákonů tj. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání a č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a 
prováděcích předpisů. 

2. Úloha obce a kraje při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zřizování a zrušování škol a školských zařízení, 
právní postavení školských institucí. 

3. Název školy, školského zařízení, výroční zpráva o činnosti, hodnocení školské instituce zřizovatelem, 
povolování výjimek z počtu dětí, žáků, studentů. 

4. Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele. 
5. Školská rada a povinnosti zřizovatele, školský rejstřík, školské spádové obvody. 
6. Předškolní vzdělávání a další vzdělávání neposkytující stupeň vzdělání – stanovení výše úplaty. 
7. Předpoklady pro výkon ředitele školské instituce, konkurzní řízení, jmenování a odvolání ředitele.  

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 
 
Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ………. .. 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 10. února ………… cena 950,- Kč / osoba   
 
 
UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK 6. března, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM 
NEBO POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
POZOR SOUTĚŽ: Hrajte se námi o značkové domácí kino, v případě, že se přihlásíte přes naše internetové stránky 
dostanete se do slosování o domácí kino ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
P R A C O V N Ě  P R Á V N Í  V Z T A H Y  ÚŘ E D N Í KŮ   

Ú Z E M N Í C H  S A M O S P R A V N Ý C H  C E L KŮ   
akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb. 

 
variabilní symbol: 1703 druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 27. 3. 2007 (úterý) 
místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“.   

rozsah: 1 den 
cílová skupina: starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, vedoucí úředníci a úředníci odborů a oddělení  
legislativy a personální; tajemník a ředitel úřadu; a úředníci vykonávající činnosti související s pracovněprávními 
vztahy 
 
zaměření: Seznámit úředníky s příslušnými zákony, s problematikou pracovněprávních vztahů 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 

 
lektor: Mgr. Kristina Chrástková 
 

• Osobní působnost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění zákona č. 46/2004 Sb. 

• Výběrové řízení, veřejná výzva 
• Pracovní poměr úředníka (pracovní smlouva, vznik pracovního poměru, pracovní poměr na dobu určitou, změny 

pracovního poměru)  
• Rozvázání pracovního poměru úředníka (výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době, dohoda o rozvázání pracovního poměru) 
• Neplatné rozvázání pracovního poměru úředníka  
• Pracovní poměr vedoucího úředníka a vedoucího úřadu (jmenování do funkce, vznik pracovního poměru, pracovní poměr 

na dobu určitou, sjednání zkušební doby) 
• Odvolání z funkce vedoucího úředníka a vedoucího úřadu 
• Zastupování vedoucího úředníka 
• Organizační změny – zrušení odboru, oddělení radou obce 
• Pracovní kázeń, pracovní řád 
• Výpovědní důvody 
• Nabídková povinnost 
• Vzdělávání podle zákona o úřednících – co lze započítat do 18 dnů prohlubování kvalifikace, počítání lhůt pro ZOZ, 

vzdělávání vedoucích úředníků 
• Připravovaná novelizace zákona o úřednících v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce 

 
Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 

 
Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ……….... 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 9. března ………… cena 950,- Kč / osoba   
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 20. března, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 
OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM NEBO 
POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
POZOR SOUTĚŽ: Hrajte se námi o značkové domácí kino, v případě, že se přihlásíte přes naše internetové stránky 
dostanete se do slosování o domácí kino ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á K O N  O  O C H R A N Ě  PŘ Í R O D Y  A  K R A J I N Y  A  

PŘE D P I S Y  S O U V I S E J Í C Í   
akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb.  

 
variabilní symbol: 1603 
druh: akreditovaný kurz u MvČR dle zákona 312/2002 Sb.    

termín: 21.3. 2007 (středa) 

místo konání: PRAHA 4, KC Zahrada, Malenická 1785, Praha 4 stanice Metra C „Chodov“. 
rozsah: 1 den 

cílová skupina: starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, úředníci vykonávající správní činnosti v ochraně 
přírody a krajiny.Vedoucí úředníci vykonávající správní činnosti v ochraně přírody a krajiny.                      
 
zaměření: Odborná příprava pro výkon státní správy a samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny 
 
Prezence účastníků od 09:00 hod.začátek 09:30 hod.12:00 – 12:30 občerstvení, ukončení cca 15:00 hod. 

 

Ochrana přírody a krajiny 
 
lektor: JUDr. Jana Prchalová, ředitelka legislativního odboru Mžp ČR 

1. Přehled hlavních platných právních předpisů v oblasti ochrany přírody 
2. Obecná ochrana přírody 
3. Zvláštní ochrana územní  
4. Zvláštní ochrana druhová 
5. Natura 2000 
6. Státní správa v ochraně přírody a krajiny 
7. Správní a trestněprávní odpovědnost v ochraně přírody a krajiny 
8. Vztah zákona o ochraně přírody a krajiny k mezinárodnímu obchodu... (CITES) 
9. Vztah právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny k stavebnímu a vodnímu zákonu 

 
 

Absolventům kurzu bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dle § 20 odst. 4  zákona č. 312/2002 Sb. 

Pozn. Termíny jsou stanoveny dle časových dispozic lektorů (změna vyhrazena)  
 
Cena včetně DPH 19%: ………… 1190,- Kč 
platba na místě hotově ……….... 1500,- Kč (bez objednání a platbě předem) 
 
SLEVY: 
3 +1 zdarma přihlaste 3 osoby najednou a získejte jedno místo zdarma pro kohokoli (i jiný úřad) 
Cena pro 2 osoby ………. .. 2150,- Kč………cena pro 3 osoby………. 2950,- Kč 
Včasná rezervace ………. do 9. března ………… cena 950,- Kč / osoba   
 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 16. března, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 

OBJEDNÁVKY PROSÍME PROVÁDĚJTE ZÁSLANÍM VYPLNĚNÉ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ FAXEM, EMAILEM 
NEBO POŠTOU NA KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE, v zápatí  (také jsou uvedeny v přihlášce), děkujeme. 
 
POZOR SOUTĚŽ: Hrajte se námi o značkové domácí kino, v případě, že se přihlásíte přes naše internetové stránky 
dostanete se do slosování o domácí kino ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z Á V A Z N Á  PŘ I H L Á Š K A  –  R E G I S T R AČN Í  F O R M U L ÁŘ    
a k r e d i t o v a n é h o  k u r z u  u  M i n i s t e r s t v a  v n i t r a  d l e  z á k o n a  č .  3 1 2 / 2 0 0 2  S b .  

 
NÁZEV INSTITUCE:………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktní osoba, vyřizuje: …………………………………………………………………………… 
 
Tel./GSM: …………………………….. Email: ……………………………………………………. 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
IČ: ……………………… DIČ: …………………… Číslo účtu přihlašovatele, plátce:……………………………… 
 
Závazně objednáváme tyto vzdělávací akce a zároveň souhlasíme se všeobecnými obchodními 
podmínkami platnými od 1.1.2003, jak jsou uvedeny na webové stránce REGIONSERVISU (odkaz smluvní 
podmínky v levém menu), což stvrzujeme svým podpisem. 
 
Variabilní symbol akce………………… Zkratkovitě název:……………………………………………………………   
 
Všechny dny: ANO / NE jen následující dny akce (datum): …………………… cena Kč:………………………... 
 
 
ÚČASTNÍCI: 
Jméno a příjmení, funkce, datum a místo narození (pro vystavení Osvědčení dle zákona č.312/2002 Sb.): 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Variabilní symbol akce………………… Zkratkovitě název:……………………………………………………………   
 
Všechny dny: ANO / NE jen následující dny akce (datum): …………………… cena Kč:………………………... 
 
 
ÚČASTNÍCI: 
Jméno a příjmení, funkce, datum a místo narození (pro vystavení Osvědčení dle zákona č.312/2002 Sb.): 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ZÁLOHA celkem k úhradě: ______________,- Kč. POTVRZUJEME, že jsme zaplatili zálohu ve prospěch účtu 
číslo: 51-9093920287/0100 KB a.s.;  Platby realizujte pod variabilním symbolem příslušné akce, děkujeme 

Objednatel souhlasí se zveřejněním jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.  Regionservis může tyto podrobnosti elektronického kontaktu využít pro potřeby šíření obchodních sdělení podle ustanovení  § 7 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel může dodatečně tento souhlas odmítnout písemnou formou 
adresovanou Regionservisu. 
 
 
 
 
Datum, razítko a podpis:         
                   ……………………………………………………………….  
 
Vyplněné formuláře zasílejte nejlépe faxem případně poštou na adresu viz. níže  
! Registrace zpracováváme dle datumu přijetí až do vyčerpání maximální kapacity kurzu !   

Pozn.: Uvedené ceny v programu akce jsou včetně DPH, účastník obdrží na akci zúčtovací daňový doklad, nebo bude 
zaslán nejpozději do 14ti dnů od termínu konání akce na adresu uvedenou v závazné přihlášce. Ubytování si hradí 
účastníci sami. 
 


