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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ   

Aktuality a praxe v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu v obcích a městech České republiky. 

Programem provází a diskuzi řídí Lukáš Tesař a Petr Kolář 

ZAHÁJENÍ  HOSTITELI A POŘADATELI  

9:00 Uvítání hostů a účastníků setkání   

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

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

VÝZNAM A POSTAVENÍ PREVENCE V BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 

9:10 Prevence dopravních nehod osvětou 

Jindřich ŠACHL, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě. 

9:40 Zkrácená bezpečnostní inspekce jako významný nástroj ke zvýšení bezpečn. chodců a cyklistů ve městech 

Jaroslav HEINRICH, HBH Projekt, spol. s r.o., Atelier dopravního inženýrství 

Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka. 

PREZENTACE PARTNERŮ SETKÁNÍ           inzerce 

10:20 Pavel ŠKARECKÝ, inkasní specialista společnosti GGN inkaso CZ, a.s. 

10:27 Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., člen skupiny ENTERIA a.s. 

10:32 Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o 

10:37 Luděk TESAŘ, poradenství samosprávám, zástupce společnosti REGIONSERVIS, s.r.o. 

10:42 Lukáš TESAŘ, prezentace levného řešení na údržbu komunikací, vhodné i pro strážníky MP 

10:47 Daniel KUNŠTÁT, vedoucí katedry vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.  

10:50 PŘESTÁVKA NA KÁVU A MALÉ OBČERSTVENÍ  

K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

SLEDOVÁNÍ RIZIK V  DOPRAVĚ A SPOLUPRÁCE  S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

11:15 Součinnost státní policie při činnosti obcí a obecní policie 

Leoš TRŽIL, ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR  

11:45 Rizika v dopravě očima dětí 

Jitka HEINRICHOVÁ, HBH Projekt, spol. s r.o., Atelier dopravního inženýrství, metodička dopravní výchovy.  

Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka. 
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12:30 30 MINUT PŘESTÁVKA NA „SVAČINU“, LEHKÝ OBĚD, STUDENÝ BUFET  

K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

ÚČINNÉ ÚPRAVY INFRASTRUKTURY A PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
VE MĚSTECH A OBCÍCH  

13:00 Účinná strategie navrhování zón 30 

Milan DONT, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., odborník na bezpečnost silničního provozu. 

13:30 Řešení přechodů pro chodce 

Dagmar KOČÁRKOVÁ, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 

Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka. 

PRÁVA A POVINNOSTI VOLENÝCH VEŘEJNÝCH ČINITELŮ   
A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE VE MĚSTECH ČESKÉ REPUBLIKY 

14:15 Právní odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací   

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

14:45  Praktické zkušenosti se zvýšením bezpečnosti silniční dopravy v Jílovém    

Václav ZIBNER, místostarosta města Jílové 

Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka. 

15:30 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁST I PROGRAMU 
15:35 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.  

15:45 UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM. 

 

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.    
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SEZNAM PARTNERŮ  

HLAVNÍ PARTNEŘI  

Chládek a Tintěra Pardubice a.s. - člen skupiny enteria 

Komplexní služby ve stavebnictví  

Projekční a stavební firma založená v roce 1994. Poskytuje komplexní služby v oblasti výstavby, rekonstrukce a 
oprav technické infrastruktury státu (koleje, silnice, mosty, vodovody a kanalizace) a také v segmentu pozemního 
stavitelství (občanské, průmyslové, bytové, sociální, nemocniční stavby). Svým klientům nabízí profesionální servis 
již ve fázi formulace jejich záměrů, přes zpracování důkladné projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby.   

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. 

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. 

GGN inkaso CZ, a.s. 
Společnost GGN inkaso CZ, která je součástí jedné z největší evropské společnosti zabývající se Credit 
managementem, využívá všechny možné prostředky spojené s vymáhání pohledávek. GGN provozuje 30 kanceláří s 
více než 1500 vysoce kvalifikovanými pracovníky. Jsme jediná společnost v České republice, která nabízí všechny 
inkasní služby “pod jednou střechou” v jednotném softwaru, tj. mimosoudní a soudní vymáhání, exekuce. Díky 
těmto službám nabízíme komplexní řešení šité přímo na míru. 

 

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 
 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., certifikát pro akční nabídku a láhev pravé valašské slivovice 
CHLÁDEK A TINTĚRA, PADRUBICE a.s., dárkové tašky 
REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z Moravy (oblast Slovácko) a pravá medovina ze Slovenska 

http://www.regionservis.cz/
http://www.uradbezkorupce.cz/
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA  – DOPRAVNÍ KONFERENCE 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):       
                                

    _____________________________________________________ 

PROJEKTY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS S.R.O. A JEJICH PARTNERŮ 
 

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

 

 

 ANO  NE  NEVÍM 

 

R o z v o j, i n v e s t i c e  m ě s t a / o b c e  (nezávazný průzkum poptávky, marketing) 

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

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.:  

Jaké investice týkající se pozemního, silničního, mostního 
a vodohospodářského stavitelství plánujete v tomto nebo 
příštích letech?   
………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 

 

GGN inkaso CZ, a.s.:  

 Zaujala nás nabídka společnosti GGN inkaso CZ. 

 Mám zájem o osobní schůzku. 

 
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.: 

 Mám zájem o vypracování nezávazné modelové 

nabídky na bezdrátové informační systémy (rozhlas apod.) 
přímo pro naše město či obec. 
 
E – INSTITUT, s.r.o.:  

 ANO  NE Uvažuje Váš úřad o realizaci 

protikorupčního školení zaměstnanců do konce roku 2010? 
 
Jiné, prosíme, vypište: 

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

REGIONSERVIS s.r.o., odd. „Konference“: 

 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. 

 Mám zájem o seminář zaměřený na správní řád, 

přestupky, vymáhání pokut a podobně. 
 
REGIONSERVIS s.r.o., odd. „Služby pro samosprávy“: 

 Výpočet daňových příjmů obce  

 Rozpočtový výhled včetně analýzy financí, 

 Strategický plán rozvoje, včetně analýz. 

 
Projekt „Chraňme životy“ popis viz příloha v deskách: 

Jaké priority v obci, městě řešíte, nebo chcete řešit: 

 Management rychlosti, zóny „TEMPO 30“. 

 Přechody a křižovatky, osvětlení, umístění, apod.. 

 Preventivní výchova dětí a mládeže, spolu s výchovou 

rodičů, např. poutání na zadních sedadlech, dětská 
hřiště atd. 

 Represe v oblasti sledování rychlosti, jízdy na 

červenou apod. . 

 Zklidňování a úpravy průtahů intravilánem. 

 Problémy s parkováním. 

 Komplexní řešení dopravy cyklistů a bezpečnosti v 

intravilánu. 
Doplnění, sdělení, jiné: 
 
         ………………………………………………………………………………….. 
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PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2012 
 

NÁZEV AKCE 
Popis 
akce 

Variabilní 
symbol 

TERMÍN 2010 TERMÍN 2011 TERMÍN 2012 

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 
krajské 
setkání 

1101 25. listopadu 24. listopadu 22. listopadu 

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 
krajské 
setkání 

1102 4. února 1. února 31. ledna 

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 
krajské 
setkání 

1202 16. února 15. února 16. února 

Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 
krajské 
setkání 

1302 4. listopadu 3. listopadu 6. listopadu 

Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje 
krajské 
setkání 

1103 2. března 1. března 6. března 

Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 
krajské 
setkání 

1203 9. prosince 15. března 20. března 

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 
krajské 
setkání 

1104 15. dubna 14. dubna 12. dubna 

Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR 
odborná 

akce 
1204 29. dubna 28. dubna 26. dubna 

Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje 
krajské 
setkání 

1105 13. května 12. května 10. května 

SNĚM ČESKÉHO DEMOKRATICKÉHO STÁTU 
odborná 

akce 
1305 20. května nekoná se 24. května 

Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 
krajské 
setkání 

1205 25. května 24. května 5. června 

Dny zahradnické a komunální techniky  
venkovní 

akce   
1106 1. - 2. června upřesníme upřesníme 

Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 
krajské 
setkání 

1206 3. června 28. června 26. června 

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 
krajské 
setkání 

1306 15. června 6. září 4. září 

Rozpočet a finanční vize měst a krajů 
odborná 

akce 
1109 23. září 22. září 20. září 

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 
krajské 
setkání 

1110 *19. října 4. října 9. října 

NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR 
prestižní 

akce 
1111 

*30. 
listopadu 

9. června 7. června 

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje 
krajské 
setkání 

1211 
*25. 

listopadu 
20. října 25. října 

Poznámky: 

 *Přesný termín je podmíněn datem konání komunálních voleb, označená krajská setkání se budou konat. 

 Změna termínu či místa akce vyhrazena. Termíny akcí měníme pouze ve výjimečných situacích. 

 Bližší informace, přihlášky, objednávky, podrobné programy, mapy místa konání atd. k jednotlivým akcím 

jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.regionservis.cz (odkaz „Kalendář akcí). Minimálně 

s jednoměsíčním předstihem.   

http://www.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 
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