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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ   

Ekonomika samospráv v roce 2010. Financování projektů, zvýšení výkonnosti územních samospráv v oblastech: 

zhodnocování volných finančních prostředků vhodnou investicí, řízení finančního zdraví a právní odpovědnosti 

volených zástupců samospráv. 

Programem provází Petr KUMPFE 

ZAHÁJENÍ  HOSTITELI SETKÁNÍ A POŘADATELEM  

9:15 Uvítání hostů a účastníků setkání   

Jaromír KOVÁŘÍK, místostarosta města Mělníka 

9:25 Úvodní slovo a představení nových projektů na podporu politiky (umění spravovat věci veřejné) samospráv 

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

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ  

9:40 Pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi 

Roman TVRZNÍK, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s. 

9:55 Bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst 

Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s. 

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

PREZENTACE PARTNERŮ SETKÁNÍ           inzerce 

10:15 Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., člen skupiny ENTERIA a.s. 

10:20 Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 

10:25 Otta NECHANICKÝ, zástupce společnosti TR ANTOŠ, s.r.o. 

10:30 Pavel ŠKARECKÝ, inkasní specialista společnosti GGN inkaso CZ, a.s. 

10:40 PŘESTÁVKA NA KÁVU A MALÉ OBČERSTVENÍ  

K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů, pro pány ochutnávka doutníků „Davidoff“ a pro dámy hudba.  

NOVÝ SYSTÉM MODIFIKOVANÝCH PLATEB, PŘEDFINANCOVÁNÍ DOTACÍ Z  EU A KONKRÉTNÍ 
PROJEKT FINANCOVANÝ Z ERDF A ZE SFŽP ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC KNĚŽICE  

11:25  Obec Kněžice držitel Evropské ceny za energetickou efektivnost, aneb praktické poznatky s využití biomasy 

Milan KAZDA, starosta obce Kněžice, Středočeský kraj 

11:55 Nový systém modifikovaných plateb pro předfinancování projektů dotovaných z rozpočtu EU  

Václav CHYTIL, náměstek ředitele, Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 

Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást i po skončení příspěvku řečníka. 
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12:30 45 MINUT PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ  

K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů, pro pány ochutnávka doutníků „Davidoff“ a pro dámy hudba.  

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY A VÝVOJ EKONOMIKY SAMOSPRÁV  

13:15 Financování municipalit a finanční situace v roce 2010  

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

13:40 Města neumí reagovat na krizi 

Příspěvek o vývoji ekonomiky, o tom jak řídí finanční zdraví obce a dopady krize na obce. 

Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku hospodaření a financování měst a obcí 

Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i po skončení příspěvku řečníka. 

14:30 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁST I PROGRAMU 
14:35 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.  

ZPĚTNÉ VAZBY PROSÍME ODEVZDÁVEJTE SLEČNÁM U PREZENCE, PŘÍPADNĚ ASISTENTŮM. 

14:45 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Regionservis, spol. s r.o., Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724 931 593 
Copyright © 2010, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 

www.regionservis.cz                                                             3                                                                                                          

 

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. 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 

Od r. 1996 se zabýváme výrobou, montáží a servisem rozhlasové a ozvučovací techniky. Jako první jsme v ČR začali 
montovat venkovní přijímače (hnízdo) bezdrátového rozhlasu. Nabízíme nejmodernější bezdrátový rozhlas SARAH, 
drátový rozhlas, ozvučení venkovních a vnitřních prostor, radarové měřiče rychlosti, kamerové systémy, úsporné 
veřejné osvětlení (LED DIODY). Zdarma zpracujeme konzultaci a cenový návrh pro Váš záměr. Informace a pomoc 
se získáváním dotací. Financování – rozložení zakázky do 3 let bez úroků a navýšení. Servis po celé ČR. Kvalitu a 
profesionalitu dokladujeme CERTIFIKATY: ISO 9001:2009, schválení MV HZS ČR, schválení MD ČR. 

http://www.regionservis.cz/
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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 
 

ELEKTROWIN a.s., dárkové tašky 

ČSOB a.s., dárkové tašky 

CHLÁDEK A TINTĚRA, PADRUBICE a.s., dárkové tašky 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., dárek 

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

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z Moravy (oblast Slovácko)  

http://www.regionservis.cz/
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA  – STŘEDOČESKÝ  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):                                      

    _____________________________________________________ 

PRŮZKUM, KTERÝ BUDE PREZENTOVÁN MEDIÍM A ODPOVĚDNÝM POLITIKŮM 
 

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., 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. 
 

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

 Mám zájem o analýzu financí a rozpočtových výhled 

 Mám zájem o konsolidační analýzu podniku/ů města  

 Mám zájem o procesní audit úřadu a zavedení ISO 9001 

 Prosím zaslat katalog služeb spol. Regionservis s.r.o. 
 

E – INSTITUT, s.r.o.:  

 ANO  NE Uvažuje Váš úřad o realizaci protikorupčního 

školení zaměstnanců do konce roku 2010? 

 

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.: 

 Uvažujeme o výstavbě či rekonstrukci našeho nynějšího 

drátového nebo bezdrátového rozhlasu. 

 Máme zájem o informace k informačnímu panelu pro 

měření rychlosti v obci. 

 Máme zájem o informace k veřejnému osvětlení pomocí 

výbojek nebo LED diod? 
 

TR ANTOŠ, s.r.o.: 

 Plánujeme dětské/ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek: 

 realizace v roce 2010  

 realizace v následujících letech  
 

GGN inkaso CZ, a.s.:  

 Zaujala nás nabídka společnosti GGN inkaso CZ. 

 Mám zájem o osobní schůzku. 
 

CHLÁDEK A TINTĚRA Pardubice, a.s.:  
Jaké investice týkající se pozemního, silničního, mostního a 
vodohospodářského stavitelství plánujete v tomto nebo příštích 
letech?   
………………………………………………………………………………………………. 

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

http://www.regionservis.cz/
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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 22. června (út) 
12. května 

2011 
10. května 

2012 

KONFERENCE O STAVU VEŘEJNÝCH FINANCÍ A PRÁVA 
V ČESKÉ REPUBLICE 

29. června (čt) nebude 
24. května 

2012 

Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 9. září (út) 
24. května 

2011 
5. června 

2012 

Dny zahradnické a komunální techniky pořádá 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). 
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NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI  REGIONSERVIS, S.R.O. 

TOP 09 nejžádanějších služeb společnosti Regionservis s.r.o. 

1. KONSOLIDAČNÍ ANALÝZA  ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK, ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ MĚST  

Cíl: Zpracujeme analýzu, na základě které město získá informace o efektivitě, stavu a vývoji hospodaření jedné 
nebo více městských společností a organizací s náměty na zlepšení. Definujeme městu návrhy na optimalizaci 
činností, zaměstnanců, řízení a financování. 

Popis: Někdy má vedení města pocit, že prostředky vynakládané na jeho organizaci (společnost) nepřináší 
dostatečný efekt. Některé organizace a společnosti města stojí město příliš mnoho prostředků. Některé služby jsou 
poskytovány a financovány neefektivně. Některé služby, které město financuje jako klíčové, již lidé mnohdy ani 
nevyžadují a město o tom nemá informace. Jiné služby a majetek jsou dotované zbytečně nebo nesprávně (bez 
efektu u občanů). Někde pracuje zbytečně mnoho lidí. Někteří lidé nemají motivaci a stanovené cíle. Některé 
organizace město nesprávně nebo vůbec neinformují o výsledcích.  

Město nemá často prostředky nebo jsou drahé, jak danou organizaci (společnost) prověřit. Město si tímto 
nástrojem zajistí nezaujatý pohled zvenčí, objektivní informace o organizacích a cestách zvýšení efektivity. Analýzu 
lze provést jako komplexní pohled na poskytování služeb městem všemi podniky (organizacemi a společnostmi) 
nebo jen u jednoho či vybraných podniků města.   

Obsah: 

 Připravíme analýzu o stavu podniku 

 Identifikujeme silné a slabé stránky 

 Prověříme způsob řízení podniku a lidské zdroje  

 Zjistíme stav a vývoj financování služeb a majetku. 

 Vypracujeme návrhy opatření ke zlepšení 

Cena: Fixní dle rozsahu projektu a velikosti organizace. Od 50 tis. Kč (Hrubě orientačně dle počtu zaměstnanců 
organizace/ společnosti, cca od 2000 do 5 000 Kč/ zaměstnanec bez DPH. Cena se liší dle rozsahu a hloubky 
analýzy).  

2. ZAVEDENÍ ISO 9001:2008 DO ÚŘADU MĚSTA   

Cíl: Přivedeme město k úspěšné certifikaci kvality řízení města dle ISO 9001:2008 ve výkonu působnosti v oblasti 
veřejné správy od celosvětově uznávané certifikační autority.  

Popis: Nezavádějte byrokratické měkčené ISO v podobě CAFu, kde navíc většinou bez efektu zaměstnáte hlavně lidi 
úřadu. Zaveďte pravé ISO, kde pracují externí konzultanti a auditoři. S ISO normou ve městech jsou dosud velmi 
dobré zkušenosti. Vaši lidé spolupracují pouze v nezbytné míře. Pracovní zátěž vedoucích zaměstnanců úřadu na 
ISO je max. cca 8 hod., u tajemníka cca 16 hod. až 24 hod. ISO vyjde tedy v konečné podobě město často levněji než 
CAF. Provedeme procesní analýzu a spolu s tajemníkem a vedením města připravíme opatření ke sladění úřadu 
s požadavky normy. Připravíme veškerou dokumentaci a spolu s tajemníkem opatření nutná k certifikaci. Budeme 
asistovat městu u certifikačního auditu. V této oblasti máme největší úspěchy ze všech firem v ČR. V ČR je celkem 
cca 9 měst a 6 městských částí, které mají ISO 9001 a z toho zatím jen 3 města a 1 městská část, která mají 
certifikát od celosvětově působící autority. Ve výsledku jen 2 města a 1 městská část mají certifikát od jedné ze 
světově uznávaných certifikačních autorit patřících do tzv. „velké pětky“ a úžasné je, že tyto jsme všechny připravili 
k certifikaci my. Do velké pětky v oblasti největších a neuznávanějších certifikačních autorit na světě se řadí 
společnosti:  

1. SGS - Société Générale de Surveillance;  
2. TÜV International;  
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3. Lloyd's Register EMEA;  
4. Bureau Veritas Certification;  
5. DET NORSKE VERITAS.  

Obsah: 

 Garantujeme (poskytneme garanci), že úřad města přivedeme k úspěšné certifikaci.   

 Provedeme přípravu k certifikaci.  

 Připravíme dokumentaci potřebnou k získání ISO – nastavíme potřebné procesy. 

 Asistujeme městu při certifikačním auditu. 

Cena: Závisí na počtu zaměstnanců. Hrubě orientačně od 1500 do 3000 Kč na zaměstnance úřadu a 3 roky (první 
rok certifikační audit + další dva roky dohledové audity) bez DPH. V ceně je kompletně příprava k certifikaci i 
certifikace a dohledové audity. 

3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ ANALÝZY FINANCÍ NA KLÍČ  

Cíl: Ing. Tesař zpracuje analýzu financí města/obce, analyzuje finanční zdraví města/obce, definuje silné a slabé 
stránky, spočítá úvěrovou kapacitu a připraví rozpočtový výhled.  

Popis: V této oblasti nemáme cenově srovnatelnou konkurenci. Informace podáme tak, aby byly přehledné 
a srozumitelné samosprávě. Samospráva získá mj. informace o vývoji a stavu finančního zdraví města/obce, stropu 
možností a silných a slabých stránkách financí. Obsahuje také propočet dopadů světové finanční krize na příjmy 
obce/města. Navrhneme velmi efektivní závazné ukazatele rozpočtů, díky kterým samospráva poměrně snadno 
a hlavně bezpečně uřídí zdraví financí města/obce. Je přehledný a srozumitelný samosprávě.  

Obsah: 

 analýza dosavadního hospodaření obce/města 

 posouzení finančního zdraví 

 souhrn silných a slabých stránek financí obce/města 

 stanovení maximálních možností zůstatku dlouhodobých dluhů (úvěrový strop) 

 tabulky výhledu na 3-5 let 

 doporučení pro samosprávu 

Cena pevná:  
Obec a městys 15 000 Kč + DPH, město do 5000 obyvatel 20 000 Kč + DPH, město nad 5000 obyvatel 30 000 Kč + 
DPH, statutární město 40 000 Kč + DPH. 

4. VÝPOČET DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ + MNOHALETÁ STAT ISTIKA 

Cíl: Obec/město získá vypočítané daňové příjmy a informace o historii vývoje financí a počtu obyvatel a 
zaměstnanců, včetně informace o finančním zdraví (provozním saldu atd.). 

Popis: Vypočítáme daňové příjmy obce/města na 2010 až 2012 s avízem finančního zdraví obce/města + 12 let 
statistiky dosavadního vývoje příjmů a výdajů, počtu obyvatel a zaměstnanců v grafech a tabulkách. 

Obsah: 

 Predikce všech daňových příjmů v členění dle rozpočtové skladby. 

 Výpočet provozního salda hospodaření a vývoj, vývoj počtu obyvatel a zaměstnanců. 

 Výpočet dopadů světové finanční krize na příjmy obce/města.  

Cena: 3 000 Kč + DPH 
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5. ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE MĚSTA - ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ  

Cíl: Srozumitelně seznámíme samosprávu města s výsledky hospodaření města a podáme jí na místě informace o 
vývoji a stavu financí spolu s náměty a inspirací do budoucna. 

Popis: Provedeme analýzu financí města a poté samosprávu seznámíme formou prezentace s výsledky. Navrhneme 
doporučení. Podáme účastníkům inspirující informace (náměty) jak efektivněji řídit finance města a na co dávat 
pozor. Jedná se o jednodenní školení v rozsahu 1 až 5 hodin dle požadavků klienta.  

Obsah: 

 Analýza financí města 

 Srovnání s ostatními městy a obcemi v ČR 

 Prezentace výsledků analýzy financí města formou přednášky u klienta 

 Informace o stavu financí města  

 Dopad světové finanční krize na město 

 Inspirace a náměty pro vedení města 

 Závěry a doporučení 

 Diskuse 

 Cena: 30 000 Kč + DPH 

6. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA/OBCE  

Cíl: Ve spolupráci se samosprávou vypracovat praktický strategický plán rozvoje sloužící ke správnému řízení 
rozvoje města. 
 
Popis: V úzké součinnosti s městem vypracujeme strategický plán rozvoje. Strategický plán rozvoje je dohodou 
vedení města nad jeho budoucností. Strategický plán rozvoje je základní dokument pro řízení rozvoje města. 
Zvyšuje šance na čerpání dotací, podává informace o prioritách samosprávy. 

Obsah: 

 Sociodemografická analýza 

 Analýza financí 

 SWOT analýza 

 Stanovení priorit a cílů 

 Konzultační seminář s veřejností 

 Rozpočtový výhled zajišťující realizaci plánu rozvoje 

 Projektové listy a možnost zavést projektové řízení dle IPMA 

 Navázat lze vypracováním projektových listů a implementací projektové řízení dle mezinárodních 
standardů IPMA 

Cena: Dohodou, zašleme cenovou nabídku na požádání. Závisí na způsobu zpracování (dotazníky na veřejnost 
ano/ne apod.) a velikosti města. 

7. ANALÝZY, STUDIE, PORADENSTVÍ,  STANOVISKA, AUDITY 

Cíl: Profesionálně pomoci městu, splnit očekávání a odvézt kvalitní práci. 

Popis: Dle požadavků města vypracujeme odborný materiál, zajistíme poradenství. Máme zkušenosti s různými 
analýzami, rozbory, stanovisky, materiály do vedení měst, projektovými záměry z rozličných oblastí fungování měst 
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a obcí. Za tím účelem vybíráme nejlepší odborníky z dané oblasti. Také dle požadavků klienta řídíme projekty a 
koučujeme záměry samosprávy až k úspěšnému cíli. 

Cena: Dle rozsahu prací, oblasti a charakteru práce - poptejte se nás. 

8. SVĚTOVÁ FINANČNÍ KRIZE - PŘÍČINY A DOPADY - ŠKOLENÍ U KLIENTA  

Cíl: Podat srozumitelné informace o příčinách a důsledcích světové finanční krize. O jejích dopadech na města a 
obce. 

Popis: Mnoho se o finanční světové (hospodářské) krizi hovoří a přesto je podáváno málo informací o její příčině. 
Měníme to a informujeme srozumitelně i pro „ne ekonomy“. 

Obsah: 

 Vývoj ekonomiky svět - ČR – samosprávy ČR 

 Jak vznikla finanční krize a jaké má dopady na města 

 Doporučená opatření pro samosprávy 

 Diskuse a závěr 

Rozsah: 4 hod včetně přestávek, možno výrazně prodloužit či zkrátit 

Cena: 15 000 Kč + DPH 

9. TRÉNINKY A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VYBRANÁ TÉMATA  

Cíl: Dle specifických požadavků klienta aktivně trénujeme a probíráme situace z praxe.  

Popis: Zajišťujeme aktivní tréninky zaměstnanců na míru.  

Vybraná nabízená témata: 

Tzv. tvrdé dovednosti 

 Strategické plánování a řízení rozvoje města 

 Rozpočet města a rozpočtový výhled – jak řídit finanční zdraví města  

 Školení k vybraným zákonům dle požadavků klienta a možností lektorů 

 Bezpečnost dopravy ve městě 

 Zeleň a úprava prostranství města 

 Dětská hřiště – zákony a normy – moderní herní prvky 

Tzv. měkké dovednosti 

 Projektové řízení - dle mezinárodních standardů IPMA, PMBOK a ISO 10006… 

 Vedení porad - efektivně 

 Prezentační dovednosti – jak lépe působit před veřejností 

 Jednání a komunikace s problémovými klienty města 

 Asertivita v praxi zaměstnance města 

 Time management - v praxi zaměstnance města 

 Techniky motivace a hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě 

Cena: Základní cena celkem 10 až 15 000 Kč/den včetně dopravy a tisku podkladů + DPH.  
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OBJEDNÁVKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU S ANALÝZOU 

Výhled dodáváme spolu s analýzou dosavadního hospodaření od roku 1997 a posouzením finančního zdraví a 

možností obce/města. Výhled je zpracován do roku 2013. Po objednání Vás kontaktujeme s prosbou o doplňující 

informace (zůstatek dluhů, rozpočet 2010). Dílo obdržíte do 15 pracovních dní od předání doplňujících informací. 

Fakturujeme po vyhotovení a odevzdání díla. 

OBJEDNATEL 

 
Název objednatele: 

 
Okres: 

 

Kontaktní osoba: 
Tel: 

Email: 

 
Funkce: 

Mobil: 

  

OBJEDNÁVÁME 

Rozpočtový výhled na roky 2010 až 2013 včetně analýzy financí. Dílo bude obsahovat zejména (případné dotazy 

volejte na 602 690 061 (Ing. Luděk Tesař): 

 analýzu dosavadního hospodaření obce/města 

 posouzení finančního zdraví obce/města  

 souhrn silných a slabých stránek financí  

 stanovení maximálních finančních možností samosprávy 

 tabulky rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2013 

PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Uhradíme (správné zaškrtněte):   

 OBEC 18 000 Kč včetně 20 % DPH  

 MĚSTO do 3000 obyvatel 24 000 Kč vč. 20 % DPH                          

 MĚSTO 36 000 Kč včetně 20 % DPH                                            

 STATUTÁRNÍ MĚSTO 48 000 Kč včetně 20 % DPH    

 
POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu č.: 43-3112220247/0100 

 

Datum a podpis oprávněné osoby (případně razítko): 
 
 
 
 
 
 

Objednat lze také elektronicky na www.regionservis.cz (- samosprávy - katalog) 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615  

nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  

nebo: ludek.tesar@regionservis.cz  

nebo: odevzdejte na akci u prezence Regionservisu. 
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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.  

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 
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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 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH  

ODBORNÝ SEMINÁŘ – KURZ 

Ve spolupráci se společností Regionservis s.r.o. si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na odborný seminář, 

s názvem „Novela zákona o veřejných zakázkách“, který se bude konat dne 7.9.2010 od 9,00 – 13,00 hodin 

v budově síla vysoké školy CEVRO Institut ul. Jungmannova 17/28, Praha 1. 

 

Novela zákona o veřejných zakázkách s účinností od 15. září 2010 (zákon č. 179/2010Sb.)  

rozsáhlá novela s mnoha změnami a dopady pro zadavatele veřejných zakázek 

účinnost od 15. září 2010 

 

Účastníci semináře obdrží zákon o veřejných zakázkách s vyznačenými změnami a stručným výkladem. 

Cena kurzu: 950,- Kč 

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se registrovat nejpozději do 30. června 2010 

a zaplatit nejpozději do 31. července 2010. 

 

Registrace: zuzana.prazakova@vsci.cz, tel. 221 506 777 
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