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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ   

STAV HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV V ROCE 2010, ROZPOČET NA ROK 2011, financování projektů a spolufinancování 
dotací z EU, státní příspěvek na přenesený výkon státní správy, střet zájmů a veřejné zakázky, odměňování 
zastupitelů a důležitá legislativa pro samosprávu. 

Programem provází Petr Kolář 

ZAHÁJENÍ  A ÚVODNÍ DISKUZE  

9:00 Návrh rozpočtu kraje 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst 
Roman LÍNEK, první náměstek hejtmana Pardubického kraje 

9:20 Úvodní diskuze s panem náměstkem k uvedenému tématu. 

ROZPOČET OBCÍ A MĚST  NA ROK 2011, SPOLUFINANCOVÁNÍ DOTACÍ Z  EU A BUDOUCNOST 
PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ SPRÁVU  

9:40 Rozpočty obcí a měst v roce 2010 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj, výhled roku 2011 
Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR 

10:00 Společná diskuze k uvedenému tématu. 

10:20 Úvodní slovo hostitele a představení nových projektů na podporu správy věcí veřejných obcí a měst 
Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o. 

10:30 PŘESTÁVKA  

Občerstvení (káva, nápoje, zákusek), k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

ÚSPORY A BONUSY PŘI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM, EFEKTIVITA A MOTIVACE 

11:00 Pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi 
Roman TVRZNÍK, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s. 

11:15 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 HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ         inzerce 

11:30 Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s. 

11:40 Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 

11:45 Otakar NECHANICKÝ, zástupce společnosti TR Antoš, s.r.o. 

11:50 Luděk TESAŘ, zástupce společnosti Regionservis, s.r.o..  

11:55 Miroslav ŠMAHEL, obchodní zástupce společnosti Profi regal, s.r.o..  
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12:00 PŘESTÁVKA  

Občerstvení (káva, nápoje, slané pečivo, sendvič), k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ, PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM SAMOSTATNÉ 
PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, STŘET ZÁJMŮ, ZÁKONNÁ 
ÚPRAVA A PRAKTICKÉ RADY 

12:30  Kontrolní mechanizmy ve veřejné správě a odměňování zastupitelů měst a obcí 
Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 

13:00  Problematika střetu zájmů a další právní aspekty výkonu funkce starosty, místostarosty, radních a zastup. 
Petr KOLÁŘ, prorektor vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.; Parlamentní institut 

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

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ  MĚST A OBCÍ A SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2011 

13:30 Financování municipalit a finanční situace v roce 2010 
Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s 

14:00 Sestavování rozpočtu 2011 a řízení hospodaření města samosprávou 
Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí a měst 

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

14:45 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁST I PROGRAMU 
14:50 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. 

15:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM 

Teplý oběd formou bufetu (výběr ze 3 jídel, dezert, nápoje). 

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  

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. 
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CHLÁDEK A TINTĚRA PARDUBICE A.S. - ČLEN SKUPINY ENTERIA 
Společnost  Chládek a Tintěra , Pardubice a.s. byla založena v roce 1994 a 
úspěšně působí na stavebním trhu již  16- tým rokem. Je také dlouholetým 
partnerem obcí, měst a krajů, kterým  poskytuje komplexní služby v oblasti 

projektování , výstavby, rekonstrukce  a oprav technické infrastruktury státu (silnice, mosty vodovody a kanalizace) 
a také v segmentu pozemního stavitelství  (občanské, , bytové, sociální  stavby) . Svým klientům nabízí profesionální 
servis týkající se  poradenství již při formulaci investičního záměru , zpracování kvalitní projektové dokumentace, 
poradenství, pomoc a zpracování žádosti o získání finančních prostředků z dostupných dotačních programů a 
vlastní realizaci stavby až po kolaudační rozhodnutí. 

PROFI REGAL  S.R.O. 

Společnost PROFI REGAL s.r.o. se zejména zaměřuje na dodávky a montáže skladových a 
archivních regálových systémů. Zaměstnanci společnosti PROFI REGAL s.r.o. mají dlouholeté 

bohaté zkušenosti s montáží většiny druhů a typů regálových systémů z výrobních programů všech předních 
výrobců..   

PARTNEŘI  

PHOENIX-ZEPPELIN S.R.O. 

Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. je vedoucí firmou na trhu stavebních a 
zemních strojů, manipulační techniky a energetických systémů v České republice. Je součástí koncernu Zeppelin 
GmbH, který se orientuje na stavební stroje, energotechniku a sila. Toto partnerství a více než čtyřicet let 
zkušeností se stroji Caterpillar umožnilo firmě Phoenix-Zeppelin pro své zákazníky vybudovat jedinečný systém 
dodatkových služeb. Phoenix-Zeppelin je dynamicky se rozvíjející společností, která neustále rozšiřuje pole své 
působnosti o další typy strojů a techniky. V současné době kromě strojů a energetických zařízení značky  Caterpillar 
poskytuje Phoenix-Zeppelin i výrobky dalších společností, jako jsou hutnící a vibrační technika Weber MT, 
manipulační technika Hyster, zemědělské stroje Challenger, drticí a třídicí technika značky MFL, Zeppelin Silos & 
Systém  a další. Phoenix-Zeppelin provozuje také vlastní půjčovnu stavebních strojů a zařízení The Cat Rental Store 
a nabízí také možnost pronájmu manipulační techniky. 

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. 

VELKÁ CENA SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS S.R.O. 

Ve spolupráci s naším hlavním partnerem spol. Bártek rozhlasy s.r.o. na konci dnešního setkání věnujeme 
vylosované obci šek v hodnotě 25.000,- Kč na nákup služeb a zboží u spol. Bártek rozhlasy s.r.o. Šek je přenosný. 
Losovat budeme i cenu v hodnotě 3.000,- Kč pro obce přihlášené přes internet.  

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALY 

ELEKTROWIN a.s., dárkové tašky, ČSOB a.s., dárkové tašky, CHLÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE 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)  
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA  – PARDUBICKÝ  KRAJ 18.11.2010 

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

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název  

vašeho města  
či obce: 

      
Vaše jméno 
a příjmení: 

      

 

Přímý kontakt na Vás (nejlépe email nebo telefon): 
 

      

AKCE NA KTERÉ VYPLŇUJETE TENTO DOTAZNÍK SE VÁM: 

Líbí 

 

Nic moc 

 

Nelíbí 

 

Hlavní důvod proč, (prosíme, uveďte):        

                               

 _____________________________________________________ 

PRŮZKUM SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS S.R.O., KTERÝ BUDE DÁLE PREZENTOVÁN ODPOVĚDNÝM 
 

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 
 

 

  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 odborné setkání nově zvolených zástupců 

měst a obcí, termín leden 2011. 
 

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

 Mám zájem o konsolidační analýzu města (podniku/ů) 

 Máme zájem o revizi strategického plánu rozvoje města 

 Zajímáme se o dotace nebo zavedení ISO 9001 

 Zajímáme se o nabídku ŠKOLENÍ NOVĚ ZVOLENÝCH 

ZASTUPITELŮ - "ANALÝZA a ŘÍZENÍ FINANCÍ MĚSTA 
SAMOSPRÁVOU" 

 

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 ještě v roce 2010, 2011  

 realizace v následujících letech (výhledově)  
 
 

CHLÁDEK A TINTĚRA Pardubice, a.s.:  

 Plánujeme výstavbu, rekonstrukci či modernizaci objektů a 

ploch pro kulturně-společenské a volnočasové aktivity v obci 
(multifunkční centra, sportovní hřiště apod.) 

Prosíme upřesněte, co: …………………………………………………………….   
 

PROFI REGAL S.R.O.:  

 Máme zájem o poradenství, nákup nebo servis policových a 

archivních regálů.   
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PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2012 
 

NÁZEV AKCE 
TERMÍN 

2010 
TERMÍN 2011 TERMÍN 2012 

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje konalo se  24. listopadu 22. listopadu 

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje konalo se 1. února 31. ledna 

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje konalo se 15. února 16. února 

Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje konalo se 3. listopadu 6. listopadu 

Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje konalo se 1. března 6. března 

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje konalo se 14. dubna 12. dubna 

Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR konalo se 28. dubna 26. dubna 

Dny zahradnické a komunální techniky  konalo se upřesníme upřesníme 

Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje konalo se 23. června 21. června 

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje konalo se 6. září 4. září 

Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje konalo se 12. května 10. května 

KONFERENCE O STAVU VEŘEJNÝCH FINANCÍ  
A PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 

konalo se nekoná se 24. května 

Rozpočet a finanční vize měst a krajů konalo se 22. září 20. září 

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje koná se 20. října 25. října 

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 23. listopadu 4. října 9. října 

Odborné setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků  
městských a obecních úřadů 

od 30. 11.  
do 1. 12. 

od 30. 11.  
do 1. 12. 

od 27. 11.  
do 28. 11. 

NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR nekoná se 9. června 7. června 

Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 9. prosince 15. března 20. března 

Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 14. prosince 24. května 5. června 

 

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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inzerce 

www.regionservis.cz                                                             7                                                                                                          

 

POZVÁNKY NA AKCE  DO KONCE ROKU 2010 

       Odborné setkání starostů, ředitelů, tajemníků a vedoucích 
úředníků magistrátů, městských a obecních úřadů  

termín: 30. listopadu – 1. prosince 2010 (úterý-středa) 

místo konání: ČESKÝ KRUMLOV, Hotel GOLD, ul. Linecká 55, internet: http://www.hotelgold.cz 

cílová skupina: ředitel, tajemník, vedoucí úředník 

Zaměření setkání: 
SČÍTÁNÍ LIDU, PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY, FINANČNÍ A EKONOMICKÝ MANAGEMENT, PŘÍSPĚVEK NA PŘENESENÝ 
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, VYBRANÉ ASPEKTY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, DISKUZE K PRÁVU A LEGISLATIVĚ 
ÚŘADŮ, VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, TRESTNÍ PRÁVO, OCHRANA POKOJNÉHO STAVU. 

30. listopadu 
Prezence účastníků od 9:30 hodin  

10:00   Úvodní slovo pořadatelů: 
Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o. 
JUDr. Markéta ŠTALMACHOVÁ, ředitelka vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. 
 

ÚKOLY MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2011 

10:10 Úkoly městských úřadů při sčítání lidu v březnu roku 2011, včetně otázky jejího finančního zajištění  
zástupce sekce demografie a sociálních statistik Českého statistického úřadu 
 

ÚSPORY VE FINANČNÍCH A BANKOVNÍCH SLUŽBÁCH  

10:40 Možnosti úspor v bankovních a finančních službách 
Zástupce Komerční banky a.s. 
 

HLEDÁNÍ ÚSPOR, ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ, PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY  

11:20 Hledání úspor v rámci působnosti úřadů a samospráv,  
účinné řízení finančního zdraví měst, řešení výpadku  
příspěvků na přenesený výkon státní správy, aneb jak získat příjmy do úřadu měst a obcí  
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom nezávislý odborník na uvedenou problematiku 
 

11:00 20 minut přestávka na kávu a malé občerstvení. 
11:45 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka. 
12:20 60 minut přestávka na kávu a oběd. 
 
PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A ZÁKONÍK PRÁCE, OCHRANA POKOJNÉHO STAVU 

13:20 Použití zákoníku práce v praxi územních samosprávných celků.  
Výklad případů, kdy je nutno využít zákoník práce, nikoli zákon o územních samosprávných celcích. Vztah 
mezi zákonem č. 312/2002 Sb. a zákoníkem práce. 
JUDr. Antonín KOTTNAUER, místopředseda Komise pro prac. právo a sociální věci, Legislativní rada vlády 
 

14:40 Problematika ochrany pokojného stavu. (§ 5 občanského zákoníku)  
z pohledu magistrátů, městských a obecních Úřadů. Výklad platné právní úpravy; teze navrhované v 
novém občanském zákoníku; výklad praktických problémů z rozhodovací činnosti městských úřadů a 
soudů (např. problematika Slovanské epopeje v Moravském Krumlově)  
Prof. JUDr. František ZOULÍK, CSc. , vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. 

 
14:20 20 minut přestávka na lehké občerstvení. 
15:30 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka. 
15:45 Ukončení odborné části. Individuální volný program, prohlídka města apod.  

http://www.regionservis.cz/
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SPOLEČENSKÁ ČÁST 

18:30 Společná večeře  
20:00 Společenský neformální večer s kulturním a zábavným programem.  

Ke stolu Vás zve Generální partner setkání.  
24:00 Ukončení programu prvního dne ve večerních hodinách.  
 
1. prosince 
Prezence účastníků od 9:15 hodin  
 
VYBRANÉ ASPEKTY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ČASTÉ CHYBY, PRÁVNÍ ÚPRAVA A LEGISLATIVA 
9:30 Problematika veřejných zakázek z pohledu obcí a měst.  

Výklad platné právní úpravy, včetně poslední novely zákonem č. 179/2010 Sb. s účinností od 15. září 2010.  
Aktuální rozhodovací činnost ÚOHS a správních soudů v oblasti zadávání veřejných zakázek.   
JUDr. Hynek BROM, první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 
VYBRANÉ TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY 
11:15 Analýza vybraných skutkových podstat definovaných novým trestním zákoníkem z pohledu řádného 

výkonu veřejné správy. Praktický výklad problémů z pohledu územně samosprávných celků. 
JUDr. Petr SLUNÉČKO, dlouholetý soudce a pedagog, vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. 

 
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 
12:15 Vymáhání pohledávek městy a obcemi, jimi zřizovanými a zakládanými organizacemi, výklad platné právní 

úpravy; judikatura NSS a Ústavního soudu 
JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph. D, prorektor vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s., Parlamentní institut 

 
11:00 15 minut přestávka na kávu a malé občerstvení. 
13:00 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka. 
13:30 Ukončení odborného setkání obědem.  

 
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY, PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ, VELMI VÁM DĚKUJEME.  
 
CENY včetně DPH 20%:   
1 OSOBA …………………….. 4.950,- Kč   
2 OSOBY ……………………… 8.415,- Kč (sleva 15% platí při ubytování v jednom dvoulůžkovém pokoji). 
 
CENA OBSAHUJE: 
ÚČAST NA VÝŠE UVEDENÉM PROGRAMU VČETNĚ PLNÉHO STRAVOVÁNÍ. 
1X UBYTOVÁNÍ V HOTELU**** VČETNĚ SNÍDANĚ.  
 
Podmínky a informace k ubytování: 

K dispozici jsou dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje. Počet pokojů přímo v místě konání akce je logicky omezen. 

V případě naplnění kapacity hotelu ubytujeme další hosty v blízkosti místa konání a ve stejné kategorii kvality 

ubytování. Rezervace ubytování vyřizuje naše společnost, potvrzení přijaté přihlášky emailem obsahuje i potvrzení 

rezervace ubytování. Své požadavky na ubytování prosím vypište do „Registračního formuláře“, případně do 

poznámky. V případě přihlašování přes internet vypište své požadavky přímo do poznámky.   

 

PODROBNOSTI PŘIHLAŠOVÁNÍ - REGISTRACE VIZ. NÍŽE „REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ“. REGISTROVAT SE MŮŽETE I 

VELMI SNADNO PŘES NÁŠ ELEKTRONICKÝ REGISTRAČNÍ SYSTÉM NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH. 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO ÚČASTNÍKY JE 26. listopadu 2010 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). 

Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy. Přihlašovat se můžete také velmi snadno 

přes naše internetové stránky www.regionservis.cz (levé menu „Kalendář akcí“). 

 
 
 

http://www.regionservis.cz/
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R E G I S T R A Č N Í  F O R M U L Á Ř  P R O  V E Ř E J N O U  S P R Á V U  R . S . V . P .  

Název akce: 

Termín: 

ODBORNÉ SETKÁNÍ  ŘEDITELŮ, TAJEMNÍKŮ A VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ 

30. LISTOPADU – 1. PROSINCE 2010 

I n f o r m a c e  o  p o p t á v a j í c í m  /  o b j e d n a t e l i 

 

Název instituce:        

 

Číslo účtu plátce:       
 

Kontaktní osoba (vyřizuje):       

Tel:       

 

Mobil:       

 Email:       
 

Účastníci (max. 4 osoby z jednoho úřadu) 

Jméno, Příjmení, funkce:       

Jméno, Příjmení, funkce:       

Jméno, Příjmení, funkce:       

Jméno, Příjmení, funkce:       

 
 

Email:       

Email:       

Email:       

Email:       

R e g i s t r a č n í   p o p l a t e k   d o t o v a n ý   p a r t n e r y   a k c e  

 

Cena za 1 osobu / za 2 osoby: 

POPLATEK celkem k úhradě:  

Variabilní symbol pro platbu: 

 

4.950,- Kč / 8.415,- Kč (včetně DPH 20%) 

               Kč včetně DPH 20% 

1212 

 

Ubytování, prosíme vypište své přání a požadavek, počet pokojů (lůžek):       

 

 

Registrační poplatek je nevratný. Uzávěrka přihlášek pro účastníky je 26.11.2010 (po termínu pouze na tel. dotaz). 

Regionservis zaručuje účast (rezervaci místa) na akci jen řádně, předem přihlášeným účastníkům. Děkujeme za pochopení. 

 

 

POTVRZUJEME, že jsme zaplatili, zaplatíme poplatek ve prospěch účtu č.: 35-9730640297/0100 KB a.s. 

 

 ANO    NE   Objednatel souhlasí se zveřejněním jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu.  

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  

Registrace potvrzujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení. V případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte 

odpovědnou osobu: Jana Mlejnská tel: 257 199 616 GSM: 724 931 593 email: jana.mlejnska@regionservis.cz 

 

Závazně objednáváme výše uvedenou akci a zároveň souhlasíme se Všeobecnými obchodními podmínkami platnými od 1. 1. 2003, tak jak jsou 

uvedeny na webové stránce REGIONSERVISU (odkaz „Smluvní podmínky“ v levém menu), což stvrzujeme svým podpisem. 

 

 

Datum, razítko a podpis (oprávněné osoby): 

 

 

 

 

 

 

Po vyplnění zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz nebo faxujte na: 257 199 615,  

případně poštou na naši adresu: Regionservis, s.r.o., Perlitová 4/1796, 140 00  Praha 4 - Krč. 

http://www.regionservis.cz/
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CEVROINSTITUT  

Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic 

tel.: +420 221 506 700 /  fax: +420 221 506 709 

email: info@vsci.cz /  www.cevroinstitut.cz 

 

p
o
zv

á
n
k
a
 

 

Konšel – vzdělávání pro zastupitele obcí  
 

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní kurs Konšel, který se uskuteční 
27. 11. 2010 od 9.00 do 16.00 hodin v sídle vysoké školy  
CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1 
 

 Vzdělávání určené zejména pro nově zvolené zastupitele ve všech obcích, 

městysech, městech statutárních městech i jejich městských částí  

 
 Časový rozsah 1 den (cca 8 hodin) 

 

 Cena kursu činí 600 Kč 

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

 

 

BLOK I (9.00 – 12.15): 

1. Co znamená být  členem zastupitelstva obce – práva a povinnosti člena 
zastupitelstva, ústavní a zákonná úprava územní samosprávy, vztah mezi státem, 

kraji a obcemi – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
Zastupitelstvo obce – práva a povinnosti člena v rámci jednání zastupitelstva  

a jím zřízených orgánů; problematika jednacích řádů zastupitelstva –  

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
2. Obcí zřizované nebo zakládané organizace – problematika organizačních složek, 

příspěvkových organizací; městská policie – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
 

 

BLOK II (12.45 –  16.00):  

1. Obec v systému české veřejné správy – prolínání samostatné a přenesené 
působnosti – Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 

2. Pravomoci zastupitelstva, rady, starosty a obecního (městského) úřadu – JUDr. 
Mgr.Luboš Jemelka 

3. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce – JUDr. Mgr.Luboš Jemelka 

4. Hospodaření obce – princip řádného hospodáře – Ing. Luděk Tesař 
5. Rozpočet obcí a měst; problematika sdílených daní a jejich rozpočtového určení; 

dluhová služba; místní poplatky – Ing. Luděk Tesař 
6. Dotace z evropských a státních fondů – silné a slabé stránky – Ing. Luděk Tesař 

 

 

 
Partneři projektu: 
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