
 

V Praze dne 27. června 2012 
Přílohy: program a přihláška 

Vážená paní, vážený pane, 

jménem svým, jménem pana starosty města Kravaře a jménem pana tajemníka Měú Kravaře, si Vás 

dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na „III. Setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků krajských 

městských a obecních úřadů“. Setkání se bude konat ve dnech 12. září až 13. září 2011, v Kravařích v sídle 

Národního hokejového centra mládeže tzv. Buly Aréně. 

 
Odborné setkání má za cíl blíže seznámit ředitele, tajemníky a vedoucí úředníky s následujícími tématy:  

 ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,  

 AUTORSKÝ ZÁKON,  

 REGIONÁLNÍ ROZVOJ,  

 STAVEBNÍ ZÁKON,  

 MÍSTNÍ POPLATKY,  

 OBČANSKÝ ZÁKONÍK,  

 ZÁKONÍK PRÁCE.    

V příloze svého dopisu Vám zasílám program setkání společně s registračním formulářem. Doporučuji 

registrovat se velmi jednoduše přes naše internetové stránky www.regionservis.cz pod odkazem „Kalendář 

akcí“. Součástí programu setkání je i doprovodný program a rovněž velmi příjemné ubytování. 

 
Vážená paní, vážený pane. Věřím, že odborné setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků je zajímavou 

příležitostí pro rekapitulaci cílů a výměnu zkušeností zástupců úřadů územních samospráv a sjednocení postupů 

v nastávajícím období.  V případě, že se nebudete moci dostavit osobně, prosím o doporučení setkání Vašim 

kolegyním a kolegům. Děkuji.  

 
Kapacita akce je omezena na 50 osob, proto doporučuji registrovat se co možná nejdříve. 

 

S úctou a pozdravem 

                           
 

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

 



 

Poř ádáno  pod  záš t i t ou  pana  s t a ros t y  měs ta  Kravař e  I ng .  Andrease  Hahna   

a  t a j em n ík a  Měú  Kravař e  I ng .  Pav la  Novo t ného    

III. Setkání tajemníků a vedoucích úředníků krajských,  
městských a obecních úřadů  

termín: 12-13. září 2012 (středa-čtvrtek) 

místo konání: KRAVAŘE, HOTEL BULY ARÉNA, Kostelní 360/28, Kravaře – Kouty, internet: http://www.bulyarena.cz   

cílová skupina: tajemník, ředitel, vedoucí úředník a úředník krajských, městských a obecních úřadů 

l ZAMĚŘENÍ SETKÁNÍ:  

ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, AUTORSKÝ ZÁKON, REGIONÁLNÍ ROZVOJ, STAVEBNÍ ZÁKON, MÍSTNÍ 
POPLATKY, VEŘEJNÉ ZÁKAZKY, OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKONÍK PRÁCE.    

12. ZÁŘÍ PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD  8:30 HOD 

9:00  Zahájení setkání pořadatelem a hostiteli, představení programu, poděkování partnerům a hostům. 

PRÁVO NA INFORMACE - ODBORNÝ VÝKLAD I PRAKTICKÉ RADY, POVINNOSTI PODLE AUTORSKÉHO   
ZÁKONA, MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ÚZEMNÍ PLÁNY  

9:15  Zákon o svobodném přístupu k informacím v praxi obcí - praktické příklady (včetně poskytování informací o 
 platech zaměstnanců). 

 Mgr. Radim OBERT, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 

10:00  Povinnosti vyplývající z autorského zákona vůči kolektivnímu správci OSA 
 Roman STREJČEK, předseda představenstva OSA 
Václav BALOUS, manažer obchodu, Ochranný svaz autorský 

10:30 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy i lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

10:45  PŘESTÁVKA  

15 minut přestávka na občerstvení, káva, zákusek. 

AKTUÁLITY  MÍSTNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A  NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 

11:00  Aktuální otázky místního a regionálního rozvoje 
 RNDr. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucí samostatného oddělení regionálních pracovišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

11:45  Územní plánování a aktuální informace o návrzích v novele stavebního zákona 
Ing. Eva FIALOVÁ, odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

12:45  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

13:00  PŘESTÁVKA  NA OBĚD   

45 minut přestávka na teplý oběd, dvouchodové menu s nápojem 

 

 

http://www.bulyarena.cz/


 

MÍSTNÍ POPLATKY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

13:45  Daňový řád a místní poplatky 
 JUDr. Marie Emilie GROSSOVÁ, Ph.D., advokátka, pedagog na katedře veřejné správy Vysoké školy  
 mezinárodních a veřejných vztahů v Praze  

15:15  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

15:30 UKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU PRVNÍHO DNE  

Následuje bohatý doprovodný program organizovaný ve spolupráci s městem Kravaře (minigolf, aqvapark, zámek, sklep). 

13. ZÁŘÍ PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD  9:15 HOD 

 

ZÁKONÍK PRÁCE A OBČANSKÝ ZÁKONÍK  

9:30  Kontrola dodržování  zákoníku práce po novele – zkušenosti z praxe 
 Mgr. Ing. Rudolf HAHN, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce 

10:15  Obce v obchodně smluvním vztahu podle nového občanského zákoníku, úvod do problematiky 
 JUDr. Jaroslav MUROŇ, advokát, advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Muroně 

11:00 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy i lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

11:15  PŘESTÁVKA  

15 minut přestávka na občerstvení, káva, zákusek. 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OBCHODNÍ, SMLUVNÍ PRÁVO  

11:30  Obchodně smluvní právo nově – konkrétní změny oproti starému občanskému zákoníku 
 JUDr. Jaroslav MUROŇ, advokát, advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Muroně 

13:45  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

14:00  UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM  

 
PROSÍME, NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE ČTĚTE POZORNĚ, VELMI VÁM DĚKUJEME.  
K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, 

děkujeme za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet, v případě 

platby v hotovosti platí plná cena blíže viz „Registrační formulář“.   

 

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

SNADNO PŘES NÁŠ ELEKTRONICKÝ REGISTRAČNÍ SYSTÉM NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

WWW.REGIONSERVIS.CZ (odkaz v levém menu „Kalendář akcí“). 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 10. ZÁŘÍ 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). 

Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.  

http://www.regionservis.cz/

