
Honorabiles, vážení členové akademické rady naší školy, vážené kolegyně
a kolegové, vážení vzácní hosté, vítám vás na slavnosti předávání baka-
lářských diplomů absolventům naší Vysoké školy evropských a regionálních
studií, o. p. s. v Českých Budějovicích a na slavnostní promoci a pak ima-
trikulaci studentů prvního ročníku. Zejména vítám nejbližší rodinné pří-
slušníky promoventů a studentů prvního ročníku, přátele a životní partnery.
Milí promoventi, ukončili jste studium oboru Regionální studia a oboru
Bezpečnostně právní činnost. Gratuluji vám a celé vedení školy včetně všech
pedagogů má radost, že jste úspěšně ukončili své studium na naší škole
Tento rok si připomínáme pětileté výročí od vzniku vysoké školy. Za pět let
se skutečně mnoho změnilo na naší škole, z nulového bodu máme nyní
téměř 600 studentů, mnoho odborníků v oborech, které škola potřebuje,
získali jsme mnoho tuzemských i zahraničních institučních partnerů. Za
pět let existence naše škola našla důstojné postavení nejen v terciárním
vzdělávání v České republice, ale má svou jasnou profilaci na území města
České Budějovice a Příbrami. Všichni studenti naší školy obdrželi možnost
zakoupit si medaili raženou k tomuto výročí a publikaci, která ukazuje po-
zitivní výsledky rozvoje školy. Pět let není dlouhá doba, nemůžeme mít to,
co mají jiné školy s delší tradicí, ale současně si uvědomujeme, že je před
námi mnoho cílů, kterých chceme dosáhnout a které vyžadují značnou píli,
trpělivost a houževnatost. Máme před sebou vize dalších akreditovaných
oborů, o které budeme usilovat v dalších letech.
Milé promoventky a promoventi, vím, že z časových, pracovních, ro-
dinných a mnoha dalších důvodů jste nestihli odevzdat své bakalářské

práce a složit státní zkoušky v řádném termínu v měsíci červnu, proto
vám až dnes odevzdáváme bakalářské diplomy po vašem úspěšném
ukončení studia. Gratuluji vám a přeji mnoho dalších úspěchů ve va-
šem profesním životě. Osvědčili jste svou způsobilost studovat vyso-
koškolským způsobem v prvním cyklu studia. Máte možnost zvolit si
školu, která vám nabídne druhý stupeň studia, tj. magisterské studium.
Ať už budete kdekoliv pracovat, zachovejte si odbornou způsobilost
dalším vzděláváním, pokoru a dobré vztahy na pracovišti. Nezapomí-
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nejte na školu, která vám nabídla bakalářské studium. Budeme rádi,
když přinesete na školu v dialogu se svými vyučujícími nové poznatky
a postřehy vhodné pro inovace našich studijních programů. Jménem ve-
dení školy vás kdykoli zvu ke konzultaci a návštěvě školy v dalších le-
tech. Také můžete s námi udržovat kontakt prostřednictvím odborného
a vědeckého časopisu Auspicia a Věci veřejné. K dispozici vám také
zůstává knižní fond naší knihovny, který můžete pravidelně využívat
formou výpůjček. Budeme také rádi, když pošlete své přátele a známé
studovat na naši školu.
Ještě jednou vám přeji vše dobré a hlavně spokojenost v osobním a ro-
dinném životě, pevné zdraví a práci, která vám bude přinášet radost.
Milé studentky a vážení studenti prvního ročníku,
vítám vás jménem vedení naší Vysoké školy evropských a regionálních
studií do prvního ročníku na standardní dobu studia 3 roky na ty obory,
které jste si sami zvolili. Naše škola již má mnoho úspěšných absolventů.
Někteří se rozhodli pro studium v magisterských oborech na různých
vysokých školách v České republice, jiní jsou úspěšní v pracovním pro-
cesu. Jsme rádi, že nikdo z našich absolventů není veden na úřadu práce
jako nezaměstnaný. Přicházíte, milí studenti, na naši školu s očekáváním,
že za tři roky studia budete nositeli bakalářského titulu. Co ale pro kýžený
budoucí úspěch udělat? Bakalářské studium má teoretické a praktické
části studia. Toto studium je uznáno akreditační komisí, podmínky této
komise stoprocentně plníme. Proto vás vyzývám i při této slavnosti k pra-
videlnému studiu, abyste byli úspěšní, protože zkoušet vás budou
odborníci z naší školy a z ostatních veřejných vysokých škol. Bohužel se
vždycky stane, že ten, kdo příliš věřil ve své schopnosti a nestudoval,
nakonec sám uznal, že musí odejít ze školy z prospěchových důvodů.
Pochopitelně pracovní a rodinné okolnosti nemůžeme odhadnout dopředu,
a tak se stává, že někdo i z těchto důvodů musel ukončit své studium.
Vedení školy v čele s rektorem si přeje, abyste všichni, kdo jste se na naši
školu přihlásili, byli úspěšní a mohli jsme vám gratulovat za tři roky
k bakalářskému titulu. Pokud by se naskytly problémy, které jsou v pravo-
moci prorektorky pro studium nebo rektora školy řešitelné, naše dveře
jsou vám otevřené a nabízíme vám pomocnou ruku v problémech, do
kterých byste se dostali.
Vysokoškolské studium vyžaduje osobní kázeň, houževnatost, trpělivost,
pokoru, solidaritu s druhými, schopnost navazovat přátelské vztahy, pro-
tože vytváříte akademickou obec a stáváte se našimi partnery. Myslím, že
váš imatrikulační slib do rukou rektora jasně vyjadřuje důraz na poctivost,
etiku a pravdu.
Milí studenti, vyjmenuji vám sedm chyb, kterých se můžete vyvarovat,
abyste byli úspěšnými studenty.
1. Student musí být plný zájmu o studium. Tedy nezájem a jen donucení

ke studiu snižuje šance na úspěch.

2. Jen student ochotný učit se může uspět. Neochota studovat, tedy vě-
novat mnoho času studiu snižuje úspěch.

3. Lenost vede ke krachu ve studiu a vůbec v profesním životě.
4. V současné době se hodně diskutuje o tom, že studenti opisují ba-

kalářské práce. Jinými slovy, podrazy se nevyplatí, na to naše škola
dbá, aby se nepoctivost odhalila.

5. Komunikační problémy mají ti, kdo slibují a vyřčené sliby nedodržují.
To platí nejen pro vysokou školu.

6. S tím souvisí neúcta k druhým, ke spolustudujícím nebo spolupra-
covníkům.

7. Na škole se musíme snažit o kvalitní práci. Nekvalitní a odbytá práce
není cestou ke studijním úspěchům. To poznáte, až budete psát se-
mestrální, seminární nebo bakalářské práce.

Milé studentky a vážení studenti prvního ročníku, přeji vám radost
z pobytu na naší škole, ať již jste v prezenční nebo kombinované formě
studia. Ať máte pevné zdraví a nervy spojené se studiem. A využijte
nabídek studovat i v zahraničí, jak budete postupně o všech možnostech
informováni. Také nezapomínejte, že jazyková dovednost je velmi vý-
znamná pro komunikaci s cizinci a pracovišti v zahraničí. Využijte studia
cizích jazyků na naší škole, je to dobře zhodnocený čas, který použijete
ke znalostem cizích jazyků.
Budu se těšit na slavnostní setkání po třech letech, kdy vám budeme ode-
vzdávat bakalářské diplomy. Děkuji vám, že jste ke svému studiu použili
nabídky naší Vysoké školy evropských a regionálních studií.

rektor VŠERS
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V říjnu proběhly v německém Pasově v bu-
dově městského divadla oslavy jubilejního
60. výročí založení Volkshochschule Passau.
Na tuto velkolepou akci organizovanou
VHS ve spolupráci s pasovským magistrá-
tem byli přizváni i zástupci partnerských
organizací VHS včetně VŠERS (na snímku
s autorem zleva Gerhard Mader, ředitel
VHS, a prof. Gabriel Švejda, rektor VŠERS).
Po oficiální části oslav, v níž zazněly pro-
jevy představitelů města a různých institucí,
následoval pestrý kulturní program, nazvaný
„Fest der Kulturen“, spojený s ochutnávkou
kulinářských specialit různých zemí a svě-
tadílů. Akce přispěla k utužení přátelských
vztahů obou škol. Návštěvu Pasova jsme
zakončili okružní procházkou po historic-
kém centru Pasova na poloostrově, vklí-
něném mezi řekami Inn a Dunaj.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy

a zahraniční spolupráci
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Oslavy 60 let založení VHS Passau

V rámci Dne Bulharska v Jihočeském kraji,
pořádaném střediskem Europe Direct KÚ JK,
vystoupil na VŠERS počátkem listopadu Jeho
Excelence velvyslanec Bulharské republiky pan
doc. Zdravko Popov, CSc., PhD. s přednáskou
nazvanou Bulharsko jako nový člen EU. Před-
nášku pana velvyslance zahájil rektor VŠERS,
prof. G. Švejda, jeho přivítáním, představením
a předáním pamětní medaile
vydané letos k 5 letům exis-
tence VŠERS (na snímku prof.
Švejda a J. E.).
Během asi hodinové přednášky,
tlumočené konsekutivně z bul-
harštiny do češtiny a spojené
s následnou diskusí, se mohli
přítomní studenti a pedagogo-
vé VŠERS dozvědět řadu za-
jímavých fakt. Zahrnut byl his-
torický, ekonomický, politický
i kulturní pohled na vývoj Bul-
harska před a zvláště po vstupu
do EU s perspektivou a plány
do budoucna. Bulharsko letos
slaví 100. výročí své nezávis-
losti. Pan velvyslanec se zmínil
dále například o tom, že se Bul-
harsko považuje za středně
velkou zemi co do své rozlohy,
avšak spíše za menší středně
velkou zemi co do počtu svých

obyvatel, jichž má v současnosti asi 7,7 mil.
namísto dřívějších 9 mil. Zdůraznil i úsilí
svého státu čerpat finance z evropských fondů,
a to až do výše přidělených 11 miliard EUR.
Překvapivá byla informace, že chce Bulhar-
sko zavést euro již v roce 2012. Současně tato
země dlouhodobě solidárně podporuje další
rozvoj evropské integrace, konkrétně vstup

zemí jihovýchodní Evropy a Balkánu: Chor-
vatska, Makedonie, Srbska, Bosny a Herce-
goviny, Albánie, Turecka a dalších. Pro Bul-
harsko je v současnosti též příznačný stále se
zvyšující počet přijíždějících turistů, k nimž
přispívá nejen slunné mořské pobřeží, ale
i starověké památky thrácké civilizace. Bul-
harsko bude podle slov pana velvyslance plně

podporovat ČR v jeho předsed-
nictví EU v první polovině ro-
ku 2009, neboť i ono chce
maximálně přispět k dosažení
„Evropy bez bariér“, což je
heslem právě našeho předsed-
nictví EU.
V závěru své návštěvy daro-
val pan Popov VŠERS něko-
lik cenných publikací o sou-
časném Bulharsku, které byly
předány do knihovny VŠERS.
Pan velvyslanec navštívil na-
ši školu již v červnu, o čemž
jsme zde psali. Věřme proto,
že se jeho občasné přátelské
návštěvy Jihočeského kraje
a naší školy stanou do bu-
doucna tradicí.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy

a zahraniční spolupráci

Bulharský velvyslanec na VŠERS
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Co nám přinese Euro? Jaké jsou nevýhody
zavedené nové měny? Je vhodné přijmout
Turecko? Tyto a mnohé další otázky měli
možnost studenti středních škol v Českých
Budějovicích diskutovat s Ing. Jiřím Duškem
z Vysoké školy evropských a regionálních
studií, o. p. s. ve čtvrtek 30. října 2008. Semi-
nář byl realizován v rámci projektu „Rozhoduj
o Evropě“.

Organizátoři byli příjemně překvapeni účastí
a zájmem jak ze strany studentů tak i profesorů
o takto nastavený seminář. Seminář byl oficiálně
zahájen PhDr. Lenkou Houskovou z EUROPE
DIRECT České Budějovice a Bc. Petrou Če-
chovou z Eurocentra České Budějovice v pros-
torách Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Moderování celého semináře se ujal ředitel
EUTIS, o.p.s. Reda Ifrah. V úvodu byl krátce
představen projekt „ROZHODUJ O EVROPĚ“.
Poté bylo předáno slovo Samuelovi Královi,
účastníkovi 1. ročníku projektu. Samuel se
podělil o své zkušenosti a o svůj osobní pohled
na samotný projekt. Neopomenul zdůraznit, že
získal nejen ojedinělé informace o fungování
EU, ale i nové kontakty, které do budoucna
zajisté využije.
Po zodpovězení otázek následovala zajímavá
přednáška Ing. Jiřího Duška, která byla vě-
nována aktuálním problémům - Lisabonské
smlouvě, rozšiřování EU a budoucnosti samotné
Unie. Přednáška byla natolik zajímavá, že se
studenti již v průběhu zapojovali a diskutovali
s odborníkem z Vysoké školy evropských a re-
gionálních studií. Nejvíce studenty zajímaly
výhody a nevýhody přijetí eura. Na toto téma
proběhla zajímavá diskuse. Studenti se také ptali
na konkrétní změny obsažené v Lisabonské
smlouvě a jejich přímý vliv na Českou repub-
liku. Diskutována byla také případná rozšíření
EU v budoucnosti.
Seminář byl uspořádán v rámci projektu
„Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Rady

EU a Evropské rady“, který je v době od září
do prosince 2008 realizován obecně prospěšnou
společností EUTIS. Projekt byl podpořen od-
borem informování o evropských záležitostech
Úřadu vlády, nadací Konrád Adenauer Stiftung,
střediskem EUROPE DIRECT Olomouc, Olo-
mouckým krajem, společností Kofola a Kate-
drou politologie a evropských studií Univerzity

Palackého v Olomouci. Záštitu nad projektem
převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy, Švédské velvyslanectví a Velvysla-
nectví Spolkové republiky Německo. Seminář
pomáhalo realizovat EUROPE DIRECT České
Budějovice a Eurocentrum České Budějovice.

dusek@vsers.cz

Euro a budoucí rozšiřování Evropské unie

Časopis Auspicia dnes a zítra
Rok 2008 znamenal určitý přelom v dosavadní
historii časopisu. V červnu byl časopis zařazen
na Seznam recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v ČR. To bylo velmi dů-
ležité pro jeho další fungování a kvalitativní
vzestup, neboť tento fakt autorům zaručuje
patřičné vyšší hodnocení jejich článků a ča-
sopisu ještě více kvalitnějších příspěvků.
Časopis Auspicia je tak nyní po všech změnách
oficiálně nezávislým recenzovaným neimpak-
tovaným časopisem pro otázky společen-
ských a humanitních věd. Jde o jednu ze za-
vedených vlajkových lodí školy na poli vědy
i o součást image školy jako takové. Nově zave-
dená přehledná a více profilovaná struktura
časopisu o 5 sekcích se ukazuje jako nosná.
I vzhledem k uvedeným skutečnostem se zájem
publikovat v časopise stále zvyšuje a kvalita
příspěvků rovněž. K zachování a zvyšování
dosažené kvality (vědeckých) příspěvků přispí-

vá nemalou měrou i síto objektivního recenzní-
ho řízení, které umožňuje nekvalitní články vy-
řadit či včas provést jejich úpravu samotnými
autory ještě před otištěním, jakož i provádění
několikerých korektur redakcí. Celkově smě-
řuje časopis i pomocí zvýšeného usilí o jeho
propagaci k získávání celorepublikového až
mezinárodního renomé: již nyní v něm publi-
kují různí tuzemští a zahraniční vědci, již nyní
jsou některé články oponovány zahraničními
recenzenty.
Naším úkolem ale nadále také zůstává získávat
nové kvalitní autory a recenzenty v ČR i v za-
hraničí, zaměřit se na koncové odběratele a za-
vést funkční distribuční síť v ČR i v zahraničí,
zvýšit dosavadní náklad časopisu již jen kvůli
dlouhodobým možnostem kvalitní propagace
časopisu a školy neboli pokračovat v profe-
sionalizaci celého redakčně-vydavatelsko-
distribučního procesu. Právě poslední, třetí

článek tohoto procesu je největší slabinou ča-
sopisu, je nedoceněn, ačkoli má značný vliv na
oba předchozí články. Ty jsou ale na rozdíl od
toho dlouhodobě systematicky zabezpečovány
a neustále kvalitativně prohlubovány.
Míru naplňování všech těchto kvalitativních
i souvisejících kvantitativních ambicí časopisu
však prověří až čas.
Zájemci o získání předplatného časopi-
su se mohou obracet na pana Janečka
(janecek@vsers.cz), knihovnaVŠERS.
Příspěvky lze zasílat celoročně na adresu
auspicia@vsers.eu. Uzávěrka čísla 1/2009 je
15. dubna 2009 (vychází v červnu 2009).
Všechna dosavadní čísla a návodné informa-
tivní dokumenty pro dodržení předepsa-
ných náležitostí příspěvků jsou na adrese
www.vsers.cz/manazereo.php. Časopis je ote-
vřen pro publikování všem zájemcům.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D., šéfredaktor
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Oprávnění, zákonné kompetence
obecní (městské) policie

Legislativní změny účinné od určujícího data, tj. 1. ledna 2009

Komparativní exkurs k vybraným tzv. „zvláštním zákonům“ -
V souvislosti s existencí dané zákonodárné iniciativy, vyústěné v ná-
slednou příslušnou legislativní změnu, tj. přijetí zákona č 274/2008 Sb.,
tzv. „změnového zákona,“ který byl dne 11. srpna 2008 vyhlášen ve
Sbírce zákonů se rovněž dílem novelizuje i zákon č. 553/1991 Sb.
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní
policii).
Vzhledem k výše uvedenému od určujícího data, tj. 1. ledna 2009 na-
bude účinnost i novelizovaný zákon o obecní policii, který přináší řadu
dílčích legislativních úprav, dotýkajících se zejména rozsahu aplikace
a využívání jednotlivých zákonem svěřených kompetencí, plynou-
cích z demonstrativně vymezeného tzv. „operačního prostoru“ obecní
(městské) policie, zejména při zabezpečování tzv. „místních záležitostí
veřejného pořádku“ (viz aplikace ustanovení § 2 zákona o obecní po-
licii).
S realizací daných legislativních změn je zapotřebí poukázat na sku-
tečnost, kdy příslušná rozsáhlá novelizace vyplývající z výše uvedeného
„změnového zákona“ rovněž mění i doplňuje jak zákon o obecní policii
tak vymezuje i dílčí legislativní úpravy v oblasti tzv. navazujících „blan-
ketních“ právních norem „zvláštních zákonů“ a které se bezprostředně
dotýkají praktické aplikace jednotlivých oprávnění strážníků obecní
(městské) policie.
Níže uvedený exkurs nově přijatých dílčích legislativních změn je za-
měřen především na ta oprávnění, která se bezprostředně dotýkají aplikace
a využívání pravomocí strážníků obecních (městských) policií a s kterými
budou moci nově disponovat od jejich účinnosti, tj. od určujícího data
1. 1. 2009. Vzhledem k legislativní dynamičnosti dané oblasti je zapotřebí
upozornit na skutečnost, že níže uvedený taxativní přehled může v době
zpracování tohoto příspěvku do jeho uveřejnění, tj. v době před nabytím
účinnosti příslušných zákonných norem, na základě dalších případných
zákonodárných iniciativ doznat změn.

Dílčí legislativní úprava zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH
Ustanovení § 21 cit. zákona tj. (přestupky proti pořádku ve státní správě
vyskytující se na více úsecích státní správy) odst. 1 se písmeno j) zrušuje
(přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti přístupném
nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti
stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není
strážníkem, nebo neoprávněně užívá na vozidle barevného provedení
nebo označení používaného na motorových vozidlech obecní policie,
anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zamě-
nitelného).
Pozn.: Citované protiprávní jednání bylo zákonodárcem implementováno
přímo do zákona o obecní policii, a to konkrétně do ustanovení § 28 odst.
3 zákona o obecní policii. Vzhledem ke skutečnosti, kdy jeho projednávání
je svěřeno obci, může pak tento přestupek projednávat v rámci tzv.
„blokového řízení“ i strážník obecní (městské) policie.

� Ustanovení § 86 písmeno d) cit. zákona (v blokovém řízení mohou
projednávat) zní:
d) obecní policie přestupky

1. jejichž projednávání je v působnosti obce,
2. proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní
komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením
pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel
jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, po-
hybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům pro-

vozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití
lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a ne-
dovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu
s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel
provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových
vozidel,

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle
§ 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o),

4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo
jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek
stanovených tímto nařízením.

Pozn.: Vzhledem k extenzivnímu rozšíření citovaného ustanovení bude
strážník obecní (městské) policie nově oprávněn řešit na místě v blokovém
řízení i tzv. „jízdu potahovými vozidly a ručními vozíky“ v rozporu
s pravidly silničního provozu.

Dílčí legislativní úprava zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

„ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH“
� Ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) cit. zákona (taxativně uvedené vý-

jimky, směřované k povinnosti tzv. „připoutání se na sedadle bez-
pečnostním pásem“)

řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravo-
dajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie
při plnění úkolů obecní policie, řidiče vozidla jednotky požární ochrany
a záchranného vozidla Horské služby při řešení mimořádných událostí
a řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby v případech, kdy použití
bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla za účelem výkonu
dalších povinností.

� Ustanovení § 9 odst. 3 cit. zákona (taxativně uvedená výjimka, smě-
řovaná k povinnosti „přepravované osoby“ být tzv. připoutána na
sedadle bezpečnostním pásem):

neplatí pro bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a vojenské zpravodajství
při plnění jejich služebních povinností, obecní policii při plnění úkolů
podle zákona, hasiče ve vozidle požární ochrany a záchranáře v záchran-
ném vozidle Horské služby při řešení mimořádných událostí 8a), kdy
použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla, učitele
jízdy při výcviku, jakož i pro zdravotnického pracovníka zdravot-
nické záchranné služby, záchranáře nebo zdravotnického pracovníka
Horské služby, který v době přepravy poskytuje pacientovi zdravotní
péči.
Pozn.: V souvislosti s plněním úkolů demonstrativně vymezených v usta-
novení §2 zákona o obecní policii strážníci obecní (městské) policie
již nebudou muset být připoutáni při jízdě ve služebním vozidle.

� Ustanovení § 6 odst. 6 cit. zákona (taxativně uvedená výjimka -
„zdravotní důvody“ -, které dovolují se nepoutat na sedadle bez-
pečnostním pásem)

Zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením, kromě
případů, kdy aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých
zdravotních potížích projevujících se v naplnění zdravotních důvodů
podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a) cit. zákona. Toto potvrzení
musí mít řidič nebo přepravované dítě nebo osoba doprovázející přepravo-
vané dítě za jízdy u sebe a na požádání policisty nebo strážníka obecní
policie je musí předložit ke kontrole; v případech, kdy se nejedná o trvalý
stav, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle



na dobu 1 roku. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor
lékařského potvrzení.
Pozn.: Zákonodárce cit. ustanovením extenzivně rozšířil dílčí pravo-
moc strážníka obecní (městské) policie. Na základě výše uvedeného
zmocnění bude též oprávněn požadovat předložení výše uvedených
dokladů.

� Ustanovení § 51 cit. zákona (Výjimka - „přeprava osob v ložném
prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního
přívěsu traktoru“):

(1) Přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a v lož-
ném prostoru nákladního přívěsu traktoru je zakázáno.
(2) Odstavec 1 neplatí pro přepravu příslušníků hasičských záchran-
ných sborů, příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a strážníků
obecních policií při plnění jejich úkolů a jiných osob při plnění úkolů
civilní ochrany a při živelní pohromě.
Pozn.: V souvislosti se změnou jednotlivých ustanovení, vyplývající
z novelizace zákona o obecní policii je možné využít tuto výjimku
i s ohledem k zákonodárcem nově implementovanému ustanovení -
(viz cit. aplikace ustanovení 3a) zákona o obecní policii) - „k plnění
úkolů podle § 2 na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nou-
zový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen ,krizový stav‘), je sta-
rosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, oprávněn uzavřít
veřejnoprávní smlouvu se starostou jiné obce o poskytnutí strážníků“.
Strážníci obecní (městské) policie budou moci po nabytí účinnosti
novelizovaného zákona o obecní policii plnit tudíž úkoly obecní policie
i na území jiné obce, na jejímž území byl vyhlášen krizový stav a to bez
ohledu na to, zda tato obec má své strážníky či v jakém kraji se nachází.
Předmětná výjimka má proto uplatnění i v rámci aplikace shora uve-
deného ustanovení.

� Ustanovení § 79 odst. 1 písm. c) bod 2. cit. zákona („oprávnění
strážníka zastavovat vozidla“):

1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu
osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob
vyžaduje,

2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze
spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích.

Pozn.: Zákonodárce extenzivně reagoval na potřebu odstranit touto dílčí
pravomocí pochybnosti vztahující se k případům, kdy nebylo zcela zře-
jmé že řidič se svým jednáním dopouští protiprávního jednání, naplňu-
jícího znaky skutkové podstaty přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.

� Ustanovení § 79 odst. 2 cit. zákona
(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby
uvedené v odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou
paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným
světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla
dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým
zastavovacím terčem. Policista nebo strážník obecní policie může
z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“
podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného
vozidla a to zepředu i zezadu.
Pozn.: Strážníci obecní (městské) policie budou opět oprávněni zastavo-
vat vozidla pomocí rozsvíceného nápisu, „STOP“, a to jak zepředu, tak
i zezadu.

� Ustanovení § 79 se odstavec 8 cit. zákona zrušuje. („K měření
rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní poli-
cie přitom postupuje v součinnosti s Policií ČR.“)

Zákonodárcem nově upravil znění cit. ustanovení - („Za účelem zvýšení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní
policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost
vykonává na místech určených policií.“)
Pozn.: Obecní (městská) policie bude moci od určujícího data, tj. od
1. 1. 2009 vycházeje z příslušného vládního návrhu (tisk. č. 592),
který v době zpracování tohoto příspěvku byl Poslaneckou sněmovnou

PČR již schválen, je oprávněna měřit rychlost vozidel pouze za výše
uvedených zákonem stanovených podmínek. Tato dílčí legislativní
úprava řeší problematiku měření rychlosti obecní (městskou) policií,
které byla tato kompetence původně v souvislosti s přijetím nove-
lizovaného zákona o Policii ČR odebrána. Vzhledem k výše uvedenému
je zapotřebí připomenout významnost dodržení zákonem stanovených
podmínek uvedených v tomto ustanovení (-viz požadavek legitimního
určení konkrétního místa k měření rychlosti ze strany orgánů PČR).
Nerespektování této zákonné podmínky zakládá odůvodněný předpo-
klad tzv. „nezákonnosti“ takového měření a neexistence jeho relevant-
ního využití pro další dokazování v tzv. „správním řízení“.

� Ustanovení § 122 odst. 5 cit. zákona - (nově navrhovaná úprava -
„Ministerstvo vnitra, policie, Vojenská policie, obecní policie
a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup
do centrálního registru řidičů“).

Pozn.: Zákonodárce opět extenzivně rozšiřuje citované ustanovení. Obec-
ní (městská) policie na základě úpravy citovaného ustanovení bude
disponovat zákonným titulem odůvodňujícím např. zjištění a ověření
relevantních údajů o „řidiči“ (např. počtu spáchaných přestupků, je-
jich recidiva, okolnost odnětí řidičského oprávnění, stav bodů v tzv.
„EKŘ“ /evidenční kartě řidiče/ apod.).

Dílčí změna zákona č. 379/2005 Sb., zákona o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů

tzv. „TABÁKOVÝ ZÁKON“

� Ustanovení § 16 odst. 1 cit. zákona se slovo „cizí“ zrušuje a odstavce
2 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:
(1) Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo
zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat
alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této
činnosti nebo před jejím vykonáváním.
(2) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťu-
jícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně
domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu,
a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na
zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje. Spočívá-li orientační
vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové zkoušce provedené ana-
lyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem, odborné lékařské vyšetření se neprovede. V případě,
že osoba tento způsob orientačního vyšetření odmítne, provede se od-
borné lékařské vyšetření.
(3) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťu-
jícímu obsah jiné návykové látky než alkoholu je povinna se podrobit
osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle
odstavce 1 pod vlivem jiné návykové látky, a dále osoba, u které je
důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti
s užitím jiné návykové látky.
Pozn.: Zákonodárce v tomto případě upravil a definoval podmínky,
kdy již nebude potřeba provádět „odborné lékařské vyšetření“ s tím,
že by měl postačovat výsledek dechové zkoušky provedené tzv.
„analyzátorem“. Novelizovaná úprava cit. zákona však nepočítá
s tzv. „Výzvou k orientačnímu vyšetření“, pokud bude osoba např.
ohrožovat „veřejný pořádek nebo majetek“ např. při různých formách
protiprávních jednání.

� Ustanovení § 17 odstavec 3 cit. zákona zní:
(3) Za dopravu osob do záchytné stanice odpovídá osoba, která k vyšetření
podle § 16 odst. 4 vyzvala.
Pozn.: Dopravu do „protialkoholní“ a „protitoxikomanické“ záchytné
stanice již nemusí zabezpečovat pouze Policie ČR, ale i policie obecní
(městská).

Mgr.et. Bc. Kříha Josef
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
kriha@vsers.cz
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Den otevřených dveří 23. 1. 2009
Termín pro podání přihlášek 15. 5. 2009, 15. 7. 2009, 21. 8. 2009

Termín přijímacího řízení:
15. - 18. 6. 2009, 20. 7. 2009, 27. 8. 2009, 10. 9. 2009

PŘÍLOHA

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Mezinárodní teritoriální studia (kód 67-02-R),

studijní obor Regionální studia

Bezpečnostně právní činnost (kód 68-09-R),
studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Základní informace
� Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním i kombinovaném. Studium se ukončuje státní

závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je též obhajoba bakalářské práce. Absolventům je přiznán titul „bakalář“
(ve zkratce „Bc.“)

� Konzultace v kombinovaném studiu probíhají v pátek odpoledne a v sobotu
� Výuka probíhá v českém jazyce
� Délka studia je 3 roky
� Cena studia je 42 120,- Kč
� Účastníci mají k dispozici on-line přístup k informacím administrativního charakteru, termínům výuky, zku-

šebním termínům, studijním výsledkům a k doplňkovým studijním materiálům.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného střed-
ního odborného vzdělání. Přijímací řízení je založeno na ústním motivačním pohovoru. Součástí přijímacího řízení
je test všeobecných znalostí a studijních předpokladů a jazykový test, který bude použit při zařazení studentů do
jazykových skupin.
Přihláška ke studiu je k dispozici na www.vsers.cz. Vyplněnou přihlášku spolu s životopisem, fotografií, kopií dok-
ladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopií dokladu o zaplaceném správním poplatku doručí uchazeč poštou nebo
osobně na adresu školy.

Požadavky absolutoria studijního programu
K získání titulu „bakalář“ v prezenční a kombinované formě studia musí student:
a) splnit předepsané penzum povinných a povinně volitelných předmětů, získat minimálně 180 kreditů (každý rok

minimálně 60)
b) složit závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšně obhájit bakalářskou práci.

VĚC VEŘEJNÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s.
370 01 Č. Budějovice, Žižkova 6, tel.: 386 116 811, 386 116 831
fax: 386 116 824, http://www.vsers.cz, e-mail: info@vsers.cz
Příbram: Dlouhá 163, 261 01 Příbram 3, tel. 318 660 053



PŘÍLOHA

Cíle a profil studijního programu
Cílem bakalářského studijního programu je připravit absol-
venty k výkonu povolání, v jehož rámci budou řešit stan-
dardní i nestandardní úkoly v oblasti státní správy a sa-
mosprávy na nižší až středně vysoké řídící úrovni. Předností
absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký
okruh činnosti pouze jednoho oboru. Příprava vychází
z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich
uplatnění v praxi.
Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulo-
vaný bakalářský studijní program, kde kromě základní
oblasti politologie a práva jsou silně zastoupeny oblasti
informatiky a jazykové přípravy. Struktura jednotlivých
předmětů je vyvážena tak, aby se v jednotlivých semestrech
předměty vzájemně doplňovaly. Struktura studijního pro-
gramu je nejen pro studenty i jejich budoucí zaměstnavatele
vysoce atraktivní vzhledem k našemu členství v EU, ale
i aktuální z hlediska současných a hlavně budoucích me-
chanismů veřejného dění a potřeb trhu práce nejen v jiho-
českém kraji, ale obecně v České republice.
Koncepce studijního oboru „Regionální studia“ vychází
z předpokladu, že absolventi budou připraveni pro výkon
volených funkcí, výkon funkcí odborných pracovníků a re-
ferentů zejména v oblasti veřejné správy, především pak
samosprávy.
Studium je zaměřeno na oblast všeobecnou a oblast od-
bornou v povinných a povinně volitelných předmětech.
Oblast speciálních profesních znalostí je obsažena v před-
mětech povinně volitelných a volitelných.
Skladba předmětů studia je koncipována tak, aby osvoje-
né všeobecné a základní odborné znalosti byly rozvíjeny
v aplikované formě ve speciální profesní dovednosti. Sklad-
ba předmětů prvního ročníku (především jazyků, infor-
mačních technologií) je koncipována tak, aby se vyrovnaly
případné rozdíly ve znalostech studentů z různých typů
středních škol.

Povinné předměty:
• Anglický jazyk
• Bakalářský seminář
• Český politický systém
• Filozofická antropologie
• Historie organizace EU
• Německý nebo ruský jazyk
• Odborná praxe
• Politické systémy v demokratických zemích Evropy
• Regionální politika a regionální plánování
• Řízení a komunikační dovednosti
• Společné a koordinované politiky EU
• Tvorba projektů a jejich financování
• Uplatňování práva v zemích EU
• Veřejná ekonomika
• Správní právo a veřejná správa
• Veřejné finance
• Základy českého práva
• Základy ekonomie
• Základy politologie
• Základy práva EU
• Základy sociologie
• Základy teorie státu a práva
Povinně volitelné předměty:
• Korespondence v cizím jazyce
• Německý jazyk s odborným zaměřením
• Ruský jazyk s odborným zaměřením
• Demografie a geografie Evropy
• Marketing obcí a měst
• Péče o kulturní památky
• Politická kultura v ČR
• Práce s agenturními a elektronickými informacemi
• Reálie Velké Británie nebo německy mluvících zemí
• Řízení a manažerské dovednosti
• Self management
• Sociální politika a právo sociálního zabezpečení
• Sociologický výzkum
• Společenský a protokolární styk
• Statistika
• Teorie a praxe řešení konfliktů
• Tvorba a ochrana životního prostředí
• Úvod do informačních technologií
• Základy komunikace
• Analýza českého odborného textu
• Základy účetnictví neziskových organizací a daňového systému ČR
• Zaměstnanost a evropský trh práce
Volitelné předměty:
• Dějiny německy mluvícího obyvatelstva v Čechách
• Dopravní politika
• Ekumenický a mezináboženský dialog
• Geograficko-historické a politické reálie Ruska
• Jihočeský kraj a mezinárodní spolupráce
• Kariérní poradenství
• Kurz tvůrčího psaní
• Mediální komunikace a mediální výchova
• Multietnický dialog
• Ochrana zdraví spotřebitele
• Profesní etika
• Redakční práce s textem
• Rovnost pohlaví a instituce
• Sociální psychologie
• Úvod do metodologie psaní odborných textů
• Základní pojmy a fungování zahraničního obchodu

VĚC VEŘEJNÁ

Studijní plán programu Mezinárodní teritoriální studia
(kód 67-02-R), studijní obor Regionální studia

Profese, pro jejichž výkon bude
absolvent připraven

Sekretář (tajemník), organizační pracovník, referent
zahraničních vztahů, tiskový mluvčí, referent samosprávy
obecního, městského, magistrátního, krajského úřadu, rada
samosprávy obecního, městského, magistrátního, krajského
úřadu, průvodce cestovního ruchu, lektor odborných kurzů,
produkční a programový pracovník kulturních zařízení, pra-
covník zahraniční umělecké agentáže, referent státní správy,
rada státní správy, sekretář redakce regionálního deníku, tý-
deníku, rozhlasu, televize, agentury.
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Povinné předměty:
• Anglický jazyk
• Bakalářský seminář
• Bezpečnostní management
• Bezpečnostní politika ve veřejné správě
• Etika ve veřejné správě
• Historie a organizace EU, veřejná správa v EU
• Informační systémy veřejné správy a jejich bezpečnost
• Krizové projekty
• Krizové řízení, havarijní plánování a ochrana obyvatelstva
• Monitoring zdrojů ohrožení ve veřejné správě
• Německý nebo ruský jazyk
• Odborná praxe
• Pracovní právo
• Řízení a manažerské dovednosti
• Sociální komunikace ve veřejné správě
• Společné a koordinované politiky EU
• Správní právo a veřejná správa I. a II.
• Trestní právo a jeho aplikace
• Úvod do psychologie, psychologie osobnosti
• Veřejná správa a její systém
• Základy kriminologie, systém prevence kriminality
• Základy občanského a obchodního práva
• Základy práva Evropské unie
• Základy teorie státu a práva
• Základy ústavního práva
Povinně volitelné předměty:
• Audiovizuální technologie ve veřejné správě
• Český politický systém
• Etnické a rasové vztahy
• Filozofická antropologie
• Komunikace v krizových situacích
• Kriminalistika
• Německý jazyk s odborným zaměřením
• Ruský jazyk s odborným zaměřením
• Organizace justičního systému
• Sociální politika a právo sociálního zabezpečení
• Sociologie organizace veřejné správy
• Společenský a protokolární styk
• Systém ochrany osob a majetku
• Teorie a praxe řešení konfliktů
• Tvorba a ochrana životního prostředí
• Tvorba projektů a jejich financování
• Uplatňování práva v zemích EU
• Úvod do informačních technologií
• Veřejná ekonomika
• Základy ekonomie
• Základy psychopatologie
• Základy sociologie
Volitelné předměty:
• Dějiny německy mluvícího obyvatelstva v Čechách
• Dopravní politika
• Ekumenický a mezináboženský dialog
• Geograficko-historické a politické reálie Ruska
• Jihočeský kraj a mezinárodní spolupráce
• Kariérní poradenství
• Kurz tvůrčího psaní
• Mediální komunikace a mediální výchova
• Multietnický dialog
• Ochrana zdraví spotřebitele
• Profesní etika
• Redakční práce s textem
• Rovnost pohlaví a instituce
• Self management
• Sociální psychologie
• Úvod do metodologie psaní odborných textů
• Základní pojmy a fungování zahraničního obchodu

VĚC VEŘEJNÁ

Studijní plán programu Bezpečnostně právní činnost (kód 68-09-R),
studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Cíle a profil studijního programu
Základním cílem jednooborového studijního programu je
poskytnout zájemcům vzdělání neuniverzitního typu, spe-
cializované na předměty všeobecného zaměření, právní
předměty a bezpečnostní předměty orientované na procesy
fungování a rozvoje veřejné správy.
Po úspěšném zvládnutí studia absolvent disponuje souhrnem
teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti
veřejné správy, zejména jejich regionálních forem, z oblasti
integračních procesů a jejich evropských specifik. Bude
mít podrobné znalosti zásad a mechanismů fungování
Evropského společenství a Evropské unie, včetně aproxi-
mačních procesů české politiky a ekonomiky souvisejíc
s naším členstvím. Souhrn takto nabytých znalostí a do-
vedností vytvoří dobré předpoklady pro uplatnění absol-
ventů oboru ve veřejné správě, politických stranách, spo-
lečenských a zájmových organizacích, podnikatelských
subjektech, ve sféře poradenství, ale především ve všech
sférách krajské, magistrátní, městské či obecní samosprávy
a státní správy.
Výchovné výstupy oboru se cílově zaměřují na formování
manažérských vlastností: důsledností (schopnosti řešit de-
taily bez ztráty celkového cíle), cílevědomosti (schopnosti
soustředit se na výsledky), tvořivosti (schopnosti myslet
systematicky), schopnosti koordinovat práci v týmech
(schopnosti spolupracovat s ostatními, projednávat a řešit
konflikty), sebejistoty a znalostmi sebe samého, schopnosti
reálného vnímání vlastních předností a nedostatků, po-
zitivního vztahu získávání a praktickému uplatňování teo-
retických poznatků).
Studijní program umožňuje, aby jeho absolvent podle své
úvahy, studijních výsledků, osobní situace a životních plánů,
buď po ukončení studia zhodnotil své vzdělání v praxi, nebo
dále pokračoval v magisterském studiu. Může tak učinit na
jiné obdobně zaměřené vysoké škole v České republice
i zahraničí.

Profese, pro jejichž výkon bude
absolvent připraven

Bezpečnostní referent; organizační pracovník; referent stát-
ní správy a samosprávy obecního, městského, magistrát-
ního, krajského úřadu; pracovník obecní policie; komisař
požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchran-
ného systému, ochrany obyvatel a civilního nouzového
plánování; rada státní správy a samosprávy obecního, měst-
ského, magistrátního, krajského úřadu; komisař, vrchní
komisař, pracovník bezpečnostní agentury; rada vězeňské
služby.
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Kombinované studium na VŠERS (dále jen KS) je způ-
sob studia, který je kombinací prezenční (dříve denní)
a distanční (dříve dálkové) formy studia. Doba trvání
6 semestrů (3 roky).
Prezenční část KS je zabezpečována individuální účastí
a přímým kontaktem studenta s vyučujícími v hodinách
určených pro hlubší seznámení se s vyučovaným před-
mětem. Tyto budou soustředěny do vyučovacích bloků
o vybraných sobotách. V pátečních odpoledních hodi-
nách bude probíhat výuka druhého cizího jazyka. Har-
monogram konzultací je sestavován po jednotlivých
semestrech. Z toho plyne, že tato forma studia dává
prostor všem zájemcům o studium při zaměstnání.
Distanční část KS spočívá ve vedení studia pomocí
různých druhů konzultací spojených s plněním zadaných
úkolů (seminárních, semestrálních prací, např. formou
eseje či případové studie apod.). V případové studii
(case study), je potřebné prokázat schopnost samostatné
a komplexní aplikace nabytých poznatků, schopnost
racionálně rozhodovat, vypracovat alternativní řešení,
zvažovat rizika možných následků, uplatňovat zásady

řízení v ryze profesní i sociální oblasti atd. Tato část
studia je tedy založena na zpracování individuálních
úkolů a samostatné práci studujících.
V prezenční části KS, která je založena na fyzické
přítomnosti vyučujícího a studujícího, jejich přímý kon-
takt umožňuje přiblížení a proniknutí k podstatě pro-
blematiky vyučovaného předmětu. Pro distanční část
KS vytváříme speciální učební texty tzv. výukový balík
(moduly). Jedná se o soubor studijních materiálů vztahu-
jících se k určitému studijnímu programu, modulu či
předmětu. Všichni studenti získávají kompletní studijní
materiály (studijní opory), které jsou určeny pro sa-
mostatné studium, přičemž jsme si vědomi, že také na
kvalitě jejich didaktického i grafického zpracování do
značné míry závisí efektivita a úspěšnost tohoto typu
studia.
Studenti KS jsou vedeni k samostatné práci, při které má
studující prokázat osvojení vědomostí i dovedností,
pochopení souvislostí a vztahů mezi klíčovými oblast-
mi učiva, schopnosti syntetizovat jednotlivé poznatky
a aplikovat učivo v určité oblasti odborné praxe.

Co je KOMBINOVANÉ STUDIUM?
VĚC VEŘEJNÁ

ORGANIZACE ŠKOLY
Rektor prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
Prorektor pro vědu a výzkum prof. PhDr. Jaroslav Erneker, DrSc.
Prorektor pro studium RNDr. Růžena Ferebauerová
Prorektor vnějších vztahů a zahraniční spolupráce PhDr. Jan Gregor, Ph.D.
Kvestor Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D.
Předseda Správní rady doc. PhDr. Dvořák Karel, CSc.
Vedoucí katedry společenských věd doc. Mgr. Eva Saunders, Dr.
Vedoucí katedry evropských studií a veřejné správy Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.
Vedoucí katedry aplikované jazykovědy PhDr. Jan Gregor, Ph.D.
Vedoucí katedry právních oborů a bezpečnostních studií JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.
Vedoucí Edičního oddělení Dr. Mgr. Milena Berová
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Bc. Romana Pánová
Centrum interdisciplinárních studií a jazyková škola Mgr. Jiří Korostenski, CSc.
Vedoucí studijního oddělení Ing. Ivana Slavková
Ředitel pracoviště v Příbrami PaedDr. Vladimír Kříž
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Vzdělávání úředníků dle zákona 312/2002 Sb.
Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné správy
Cena: 2550,- Kč
1. termín: 26., 27., 28., 29. ledna 2009
2. termín: 15., 16., 17., 18. června 2009
3. termín: září - říjen 2009
Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
Obecná část
Cena: 3500,- Kč
1. termín: 14. - 15., 21. - 22. 4. 2009
2. termín: listopad 2009
Zvláštní část
Cena: 3300,- Kč
Termín: 20., 21., 22. ledna 2009
Zvláštní odborná způsobilost
Obecná část
Cena: 3500,- Kč
Termín: dle zájmu
Při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkum
Cena: 4500,- Kč
Termín: dle zájmu
Průběžné vzdělávání
Práce s osobními údaji a poskytování informací ve veřejné správě
Cena: 850,- Kč
1. termín: 17. února 2009
2. termín: 9. června 2009
Finanční kontrola ve veřejné správě
Cena: 850,- Kč
1. termín: 17. března 2009
2. termín: 23. června 2009
Personální management ve veřejné správě
Cena: 850,- Kč
1. termín: 24. března 2009
2. termín: září 2009
Obec - zřizovatel škol a školských zařízení
Cena: 850,- Kč
1. termín: 10. února 2009
2. termín: 12. května 2009
Správní řízení - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Cena: 1700,- Kč
Termín: 26. - 27. března 2009 (dvoudenní kurz)
Kontrola hospodaření příspěvkové organizace
Cena: 850,- Kč
1. termín: 19. března 2009
2. termín: 11. června 2009
Asertivní chování, řešení konfliktů pro úředníky veřejné správy
Cena: 1700,- Kč
Termín: 23. - 24. dubna 2009 (dvoudenní kurz)

Vzdělávání pedagogických pracovníků dle zákona 563/2004 Sb.
Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů
Cena: 16 500,- Kč
Studium je realizováno ve třech semestrech - 250 vyučovacích hodin.
Výuka bude cca. 10 dnů za semestr, a to v sobotu. Zahájení v září 2009.

Doplňující pedagogické studium pro mistry praktického
vyučování a odborného výcviku
Cena: 16 500,- Kč

Studium je realizováno ve třech semestrech - 250 vyučovacích hodin.
Výuka bude cca. 10 dnů za semestr, a to v sobotu. Zahájení v září 2009.
Studium pro výchovné poradce
Cena: 18 900,- Kč
Studium je realizováno ve čtyřech semestrech. Zahájení v září 2009.
Rozšiřující studium - učitelství ekonomických předmětů
Cena: 21 600,- Kč
Studium je realizováno ve čtyřech semestrech. Výuka bude cca. 8 dnů za
semestr, a to v sobotu. Zahájení v září 2009.
Školský zákon
Cena: 450,- Kč
Termín: dle zájmu
Nové metody pedagogické práce
Cena: 450,- Kč
Termín: dle zájmu
Práce s osobními údaji a poskytování informací ve veřejné správě
Cena: 450,- Kč
1. termín: 23. ledna 2009
2. termín: 20. května 2009
Obec - zřizovatel škol a školských zařízení
Cena: 450,- Kč
1. termín: 23. ledna 2009
2. termín: 20. května 2009

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Cena: 16 500,- Kč
Studium bude zahájeno v únoru 2009. Výuka bude probíhat dle do-
mluvy s posluchači a to jeden nebo dva dny v týdnu (možnost výuky
i o sobotách). Celkem 158 vyučovacích hodin.

Kurzy pro strážníky obecní (městské) policie
Základní rekvalifikační kurz pro nastávající pracovníky
zařazené do výkonu strážníka obecní (městské) policie
Cena: 7690,- Kč
1. termín: leden - únor 2009
2. termín: květen - červen 2009
3. termín: září - říjen 2009
Prolongační program pro zaměstnance obcí (měst) zařazené do
obecní (městské) policie, příprava na zkoušku MVČR
Cena: 1760,- Kč
1. termín: únor 2009
2. termín: červen 2009
3. termín: říjen 2009

Organizační pokyny:
Přihlášky do jednotlivých kurzů je nutno zaslat na adresu VŠERS, o.p.s.
Místo konání kurzů je v učebnách VŠERS, Žižkova 4/6, České
Budějovice, nebo po dohodě s vysílatelem v jeho prostorách.
Všechny další podrobnosti o organizaci a náplni školení pracovníků ve-
řejné správy obdržíte na adrese:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Žižkova 6
370 01 České Budějovice
tel.: 386 116 816, mobil: 724 757 612, fax: 386 116 824,
e-mail: ccv@vsers.cz, http://www.vsers.cz
kontaktní osoba: Bc. Romana Pánová, vedoucí Centra celoživotního
vzdělávání
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu.

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s.
Akreditovaná instituce MV ČR, AK. I. / I - 1 / 2002, Akreditovaná instituce MŠMT ČR, č.j. 37 730/2005-25

Akreditovaná instituce MPSV ČR, č. 2007/273-I
Centrum celoživotního vzdělávání

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ na rok 2009
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V září se členové katedry aplikované ja-
zykovědy VŠERS - PhDr. Lenka Havelková,
Mgr. Anežka Synková (na snímku při zasedání)
a PhDr. Jan Gregor, Ph.D. - zúčastnili me-
zinárodní konference „Russland und Mittel-
europa“ ve vzdělávacím středisku Heiligenhof
v německém Bad Kissingenu. Setkání, uspořá-
dané ve spolupráci s Akademií Mitteleuropa pod
záštitou (dnes již bývalého) bavorského minis-
terského předsedy Dr. Güthera Becksteina, bylo
určeno jednak mladým vědeckým pracovníkům
v oblasti politologie a veřejné správy, jednak
širší odborné veřejnosti.
Celkem se do Bad Kissingenu sjelo asi 70
mladých vysokoškolských pracovníků a stu-
dentů ze zemí střední Evropy (ČR, SRN, Pol-
sko, Maďarsko, Rumunsko) a Ruska. Tematicky
byla konference, jak vyplývá z názvu, věnována
současným vztahům Ruska a jeho západních
sousedů, jež se za časů SSSR nacházeli v sovět-
ské zóně vlivu. V několika referátech předních
odborníků byly analyzovány hospodářské,
energetické, jakož i bezpečnostně-politické
otázky v bilaterálních vztazích těchto zemí se
současným Ruskem a v neposlední řadě i vliv
jejich členství v NATO a EU na vztahy s ním.
Jednacím jazykem byla němčina. Ke každému
příspěvku se rozvinula delší, velmi zajímavá
diskuse. Do ní mohli přispívat všichni účastníci,
neboť jak referáty, tak celá diskuse byly si-
multánně a obousměrně tlumočeny do všech
příslušných jazyků, čehož mnozí účastníci hojně
využívali. Včetně nás, neboť např. s maďaršti-
nou si Slované nijak poradit neumějí.

Sympatický na konferenci byl i doslova sym-
bolický poplatek 10 EUR, zahrnující ubytování
i stravování. A hostitelé se opravdu činili - jídlo
bylo na programu až 5krát denně. Celkově byla
konference zkušenými pořadateli perfektně
organizována, jak se na Němce sluší a patří,
takže svůj účel bezezbytku splnila. Podrobná
zpráva o celé akci bude uveřejněna v časopise
Auspicia 2/2008.
Zbývá dodat, že se po tomto setkání v SRN ko-

nala ve dnech 29.-30. září 2008 ještě podobně za-
měřená mezinárodní expertní konference v Pra-
ze s názvem „Vztahy střední Evropy k Ruské
fe-deraci a budoucnost strategického partnerství
EU - Rusko. Středoevropský dialog mezi Českou
republikou, Německem, Polskem a Slovenskem,“
pořádaná nadací Friedrich-Ebert-Stiftung ve spo-
lupráci s Ústavem mezinárodních vztahů.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
vedoucí katedry aplikované jazykovědy

Mezinárodní konference v SRN

Publikujeme dostatečně efektivně ve prospěch svůj i našeho pracoviště?
Tuto otázku si musíme položit v souvislosti se stále se zpřísňujícími po-
žadavky na publikační činnost vysokoškolských pracovníků. S ohledem
na svou víceletou zkušenost s publikační činností pracovníků různých
vysokých škol, se svým vlastním vědeckým působením a se svou alespoň
základní obeznámeností s dnešními trendy v této oblasti se pokusím uvést
několik svých postřehů do společné diskuse na toto téma.
Efektivností zde rozumím přínos pro:
• osobu autora, předkládajícího výkaz kvalitní publikační činnosti

umožňující jeho další profesní růst a zajišťující vytvoření a upev-
ňování jeho reputace jakožto kvalitního vědeckého pracovníka;

• pracoviště autora, vedoucí k akreditování nových studijních programů;
důvěryhodnost pro studenty a širokou odbornou i laickou veřejnost.

Dnešní trend směřuje jednoznačně k tomu, aby se autoři v humanitních
vědách snažili psát monografie a publikovali alespoň v recenzovaných
časopisech (s body za každý článek), autoři v přírodních vědách dokonce
v časopisech zahraničních impaktovaných. To ostatně vyplývá i ze 2
následujících tabulek, snad dostatečně výstižných, které jsem k tomuto
tématu sestavil:
Žebříček prioritního publikování článků (3 kriteria)

Stupeň priority Místo vydání Jazyk Typ publikace
1 zahraniční zahraniční časopis
2 zahraniční zahraniční sborník
3 domácí zahraniční časopis
4 domácí domácí časopis
5 domácí zahraniční sborník - pravidelný
6 domácí zahraniční sborník - nepravidelný
7 domácí domácí sborník - pravidelný
8 domácí domácí sborník - nepravidelný

Jak je z této malé analýzy vidět, je na 1. místě nutné publikovat v zahra-

ničních časopisech. To mimochodem šetří také čas a peníze nezbytné pro
účast na konferencích. Na poslední místo je po právu třeba logicky umístit
nerecenzované příspěvky v češtině do domácích sborníků z konferencí.
Efektivnost vydaných publikací vzhledem ke kvantitě obsahu
a čtenářů
Typ publikace Způsob otištění Veřejná distribuce

částí
1. článek či jiný příspěvek jednotlivě hromadně
2. rigorózní/disertační/habilitační

práce hromadně jednotlivě
3. knižně vydaná monografie hromadně hromadně

Dle mého názoru mezi 4 největší nešvary vědecké činnosti patří:
• inflace bezobsažných opisovaných (slátaných, kompilovaných, po-

vrchních) článků;
• inflace internetových zdrojů pro sestavení článků;
• inflace konferenčních článků;
• skákání od tématu k tématu.
Dlouhodobá kombinace těchto nešvarů vede k poškození:
• autora (nulový profesní růst, negativní pověst, finanční postih);
• i jeho pracoviště (přeměna na sběrnu zamítnutých žádostí o akre-

ditaci nových studijních programů, špatná pověst, úbytek studentů).
Výsledek: stagnace a úpadek autora i pracoviště.
Kvalita, kvalita a zase kvalita. Nic jiného se dlouhodobě nevyplatí. Jinak
stavíme dům bez základů a ještě na písku. Po jeho zhroucení splačeme
nad výdělkem (výsledkem). Věřím, že o Vánocích bude konečně čas se
nad tím důkladně zamyslet. Ušetříme tak spoustu času místo toho,
abychom věci následně pracně napravovali.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.
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Diskuse politiků se školou
Vysoká škola evropských a regionálních studií (VŠERS) připravila pro
odbornou i laickou veřejnost atraktivní a nezávislou řízenou předvolební
diskusi o současných problémech a otázkách směřování Jihočeského kraje
v rámci činnosti České společnosti pro politické vědy. Diskuse se
uskutečnila 1. října 2008 v budově Malé scény DK Metropol.
„Každý občan si bude moci udělat ucelený obrázek o tom, co jednotlivé
strany hodlají po volbách prosazovat a učinit a současně blíže poznat je-
jich jednotlivé kandidáty. Diskuse je dále naprosto jedinečná v tom, že
kdokoli z běžných občanů a studentů bude moci ve druhé polovině setkání
položit kandidátům do krajských orgánů libovolnou, i nepříjemnou otázku,
vyříkat si to s nimi naostro, ale hlavně si takto, přímo u konkrétních osob,
zjistit to, co ho nejvíce zajímá. Předpokládáme, že zájem být přítomen
na této moderované živé diskusi bude ze strany aktivních občanů vysoký
a nikdo si ji nebude chtít nechat ujít, vždyť další volby budou opět až za
čtyři roky“ zval všechny Jihočechy k účasti na besedě prof. Josef Dolista,
tehdejší rektor VŠERS.
Pozvání k účasti v diskusi obdržely všechny významné politické strany
a uskupení v regionu, které následně vyslaly své zástupce (s výjimkou
ODS a KDU-ČSL). Diskuse se tak zúčastnili Jaromír Slíva (ČSSD), Jiří
Guth Jarkovský (SZ), Jaromír Procházka (SNK-ED) a Stanislav Sedláček
(KSČM) (na snímku s organizátory besedy z VŠERS). Všichni také pře-
dem dostali v písemné formě deset otázek zejména ke klíčovým a často
problematickým prioritám rozvoje regionu: JETE, Jihočeské divadlo,
veřejná doprava, optimalizace veřejného školství, fungování budějovické

nemocnice a dalších zdravotnických zařízení, rozpočet Jihočeského kraje,
náklady na volební kampaň atd.
Jednotliví aktéři debaty měli nejprve možnost zhodnotit dosavadní způ-
sob přístupu k těmto a dalším otázkám fungování kraje, své dosavadní
úspěchy a neúspěchy, jakož i přiblížit své aktuální návrhy na jejich řešení.
Poté odpovídali na bezprostředně kladené otázky.
Koncept diskuse pak ve druhé polovině besedy umožnil i přímé zapojení
kteréhokoliv občana, odborníků či zástupců médií do diskuse s těmito
kandidáty do krajského zastupitelstva a rady kraje. Celá diskuse (vč. za-
slaných odpovědí na otázky) byla zaznamenávána a zveřejněna na inter-
netových stránkách VŠERS.
Lze konstatovat, že se celá diskuse velmi povedla. Posluchači se dozvěděli
mnoho zajímavých faktů, aktuálních informací, návrhů na řešení různých
problémů od různých stran atp. Pan prof. Dolista, který debatu moderoval,
vyzdvihl v jejím závěru vysokou úroveň politické kultury všech jejích
účastníků (neskákání si do řeči, dodržování časového limitu, respektování
jiného názoru atp.), existenci rozdílných, ale i shodných stanovisek k ně-
kterým otázkám i odbornou připravenost a pohotovost všech řečníků.
Závěrem byli účastníci besedy pozváni vedením školy na přátelské
posezení u kávy.
Poděkování patří především členům organizačního týmu v čele s Mgr. Š.
Strnadem, garantem celé akce, dále prof. J. Dolistovi, dr. L. Pánovi
a Ing. J. Duškovi, jakož i všem dalším přítomným pracovníkům VŠERS.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.

Jednodenní konference se v říjnu
zúčastnili dva zástupci VŠERS, kteří
aktivně též na konferenci vystoupili.
Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. s pří-
spěvkem Bezpečnostná politika čes-
koslovenskej vlády a politických strán
vo februári 1948 a Ing. Jiří Dušek
vystoupil s příspěvkem Českosloven-
sko vo svete plnom doktrín. Po skon-
čení konference proběhlo jednání
s ředitelkou SEVŠ Ing. Heidy Schwar-
czovou na téma Rozvoj našich vyso-
kých škol a jeho perspektivy, zároveň
došlo ke kladnému zhodnocení pobytu
slovenských studentů na naší vysoké
škole v letním semestru 2007 až 2008.

dusek@vsers.cz

TRI VEĽKÉ VÝROČIA ČESKOSLOVENSKÝCH DEJÍN
1918, 1948 a 1968

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALIC I
2. medzinárodná vedecká konferencia
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„Děkuji prezidentu Havlovi a České republice
za pozvání a za povzbuzování v boji za de-
mokracii a svobodu v Zimbabwe i v dalších
zemích.“

Trudy Stevenson,
vůdkyně opozice, Zimbabwe, 2007

Idea uspořádat konferenci Forum 2000 se zro-
dila v roce 1997, když bývalý český prezident
Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie
Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do
Prahy světové osobnosti, aby společně diskuto-
vali o výzvách, kterým lidstvo čelilo na prahu
nového tisíciletí. Od té doby se Forum 2000
rozvinulo v úspěšnou a obecně známou tradici
konferencí, v rámci kterých významní hosté
přibližují světovému společenství témata sa-
hající od mezináboženského dialogu k lidským
právům a národní bezpečnosti.
Všechny konference Fora 2000 a další setkání
se konaly v Praze. Ani letos tomu nebylo jinak.
Od roku 1997 přilákaly řadu významných osob-
ností, nositelů Nobelových cen, bývalé i aktivní
politiky, klíčové podnikatele a další, jejichž
společným jmenovatelem je zkušenost s vahou
odpovědnosti. Jeho královská výsost jordánský
princ El Hassan bin Talal, Yohei Sasakawa,
Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar
Arias Sánchez, Jeho Svatost Dalajláma, Hans
Küng, Šimon Peres, Mario Soares, Hana Su-
chocká, Sergej Kovaljov, Jorge Castaneda,
Madeleine Albrightová nebo Wole Soyinka jsou
jen někteří z těch cca 500 pozoruhodných osob-
ností světa, kteří se v průběhu let zúčastnili akcí
Fora 2000 a byli schopní vést dialog.
Na letošní konferenci, která se nesla ve jménu
„otevřenosti a fundamentalismu v 21. století“
přijelo také mnoho zajímavých osobností. Sluší
se zmínit - Václava Havla, Yohei Sasakawu -
zakladatele konferencí, ale také např.: Mary
Ann Glendon - velvyslankyni Spojených států
při Svatém stolci, Jána Figeĺa - evropského
komisaře pro vzdělání, odbornou přípravu,
kulturu a mládež, Tomáše Halíka - profesora
University Karlovy, Garry Kasparova - opo-
zičního politika v Rusku, Ammara Al-Hakima

- zástupce vůdce Nejvyšší islámské rady Iráku,
Rama Yade - státní tajemnici pro zahraniční
záležitosti a lidská práva ve Francii, Marka
Juerensmeyera - profesora a sociologa, Trudy
Stevenson - opoziční političku ze Zimbabwe,
Vicenta Foxe - bývalého prezidenta Mexika,
Tomáše Etzlera - českého novináře působícího
poslední 2 roky v Číně a držitele ceny Emmy,
sympatickou Zoya Phan - aktivisku z Barmy
a v neposlední v řadě Jana Švejnara - nám
známého profesora na Michiganské universitě
a kandidáta na prezidenta ČR.
Bohužel se nedostavil očekávaný delegát dele-
gátů Jeho Svatost Dalajláma, který se musel
podrobit operaci a ze zdravotních důvodů do
Česka nepřiletěl. Omluvil se z účasti i předseda
Evropské komise Jose Manuel Barroso.
Letošní konference Forum 2000 byla opětovně
zahájena v prostorách Pražské křižovatky. Sym-
boliku místa jejího konání vyzdvihl evropský
komisař pro vzdělání, kulturu a mládež Ján
Figeľ, který je názoru, že se celá rozmanitá
společnost neustále ocitá na křižovatce.
Vyzval k tomu, aby lidé po celém světě žili
pospolu nikoli navzdory rozmanitosti, ale díky
ní. „Diverzita není problémem, nýbrž charak-
teristikou dnešního světa,“ vyslovil. Zásadní je
při tom lidská důstojnost, jejíž respektování má
být lidem vštěpováno už od školy, která se má
navrátit k původní Komenského myšlence a být
„dílnou lidskosti“.
Zdůraznil, že dělící linie neprocházejí mezi
kulturami, ale procházejí jimi napříč.
Václav Havel ve svém úvodním projevu pro-
hlásil, že jediným způsobem smysluplné exis-
tence soudobé lidské civilizace je spolupráce na
principu rozdílných kultur. Zdůraznil, že letošní
Forum se nemá zabývat pouze fundamentalis-
mem, ale posedlostí v jejím širším smyslu.
Spojuje ji se slovy fanatismus, siláctví, drsností
a zpupností. „Jakákoli posedlost má dnes díky
moderním technologiím více možností“, varoval
bývalý prezident.
Velvyslankyně Spojených států amerických ve
Vatikánu Mary Ann Glendonová připomněla, že

konference se koná
v době 60. výročí po-
depsání Všeobecné
deklarace lidských
práv. Glendonová
však zároveň upozornila, že deklarace bývá
často účelově zneužívána. „...čím víc myšlenka
lidských práv nabývá na síle, tím víc se stupňují
snahy podmanit si tuto sílu k různým záměrům,
z nichž ne všechny respektují lidskou důstoj-
nost“, poukázala.
Velvyslankyně dále zdůraznila univerzálnost
principů v deklaraci obsažených, když vypíchla,
že na jejím sepsání spolupracovali i konfucián-
ský filosof a mluvčí Arabské ligy. Problémem je
dnes podle ní především fakt, že subjekty si při
výkladu Všeobecné deklarace vybírají jen její
části. „Ráda bych se proto dnes večer přimluvila
za to, aby Deklarace byla znovu chápána jako
jednotný soubor principů, které je třeba číst
všechny“, prohlásila Glendonová.
Konference pokračovala v prostorách pražského
paláce Žofín, Goethe Institutu, v Laterně Ma-
gice a na dalších místech Prahy. Vystoupilo na ní
několik desítek myslitelů, předních světových
osobností ze světa obchodu či současných i bý-
valých vysokých politiků. Netradičně všichni
přítomní ve Velkém sále v Paláci Žofín si mohli
vyslechnout videoposelství od Jose Manuela
Barrosa, který z plátna hovořil o změnách jako
zdrojích následných nejistot.
Na pondělní diskusi o mocných a bezmocných
velmi zajímavě hovořila opoziční politička Tru-
dy Stevenson ze Zimbabwe, kde se rozvyprá-
věla o tzv. čertech smrti (tamní milici), o úče-
lové a řízené neinformovanosti lidu, o inflaci
10x106 % (pro představu za 1,5 zimbabwského
dolaru si koupíte mercedes), hovořila o „šílenci“
Mugabem. O kulturní pluralitě a demokracii
promluvil francouzský filosof André Glucks-
mann, o současné finanční krizi diskutoval bý-
valý generální ředitel Světové obchodní orga-
nizace Mike Moore a ekonom Jan Švejnar.
Konference se v panelových diskusích zúčastnil
i ministr školství Ondřej Liška, který se dotkl
nových pohledů na vzdělání a hledání odpovědí
na otázky, jaká může být souvislost mezi
vzdělaností, násilím a terorismem.
Vzpomenu-li další témata panelových diskusí
v průběhu konference, jako byla témata „Začíná
éra strachu?“, nebo „Venezuela: Hrozba pro sta-
bilitu v region?“, „Internacionalizace českých
firem: Výzvy a příležitosti“, „Občanský vzdor
v moderním světě“, „Kořeny náboženského
extremismu“ či „Posílení pozice žen v rozvo-
jových zemích“, určitě jim přinejmenším mohu
přisoudit přívlastek „zajímavá“ a pokud nejsme
vůči okolnímu dění imunní, tak nás přimějí
zajisté k zamyšlení.
12. konference skončila. Přejme si, aby její
tradice pokračovala dále a jako třináctá v pořadí
se prosadila do reality ve štěstí a za velké pod-
pory řečníků a jejích posluchačů jak z řad in-
telektuálů, tak studentů, ale i laické veřejnosti.

Bc. Jana Mesarčová, absolventka VŠERS

VĚC VEŘEJNÁ

KONFERENCE
letos již po dvanácté
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Velmi často se v médiích objevují zprávy o tom,
že pozorovatelé OBSE, či EU nebo jiných ne-
specifikovaných organizací prohlásili volby za
demokratické nebo naopak za špatné či zmani-
pulované. Jak to ale vlastně doopravdy funguje?
Proč jsou si tak jistí, že se nespletli a náhodou -
buď vítězi nepřilepšili či naopak nepohoršili
a nevrhli na něj světlo manipulujícího diktátora?
Zkrátka, jak je zajištěna objektivita a průběh
pozorování?

Základem jakékoliv pozorovací mise je dobro-
volnost, to znamená, že stát, ve kterém volby
budou, oficiálně mezinárodně uznávanou orga-
nizaci pozve, aby monitorovala průběh voleb.
A to s dostatečným časovým předstihem, aby
bylo možné vše řádně připravit a pozorování se
zhostit se vší vážností. Na pozorování voleb se
podílí hodně organizací od např. pozorovatelů
Evropského parlamentu přes pozorovatele
NATO až po OBSE, která zpravidla vysílá nej-
početnější kontingent pozorovatelů. Veškeré po-
zorovatelské mise plánuje a logisticky spravuje
ODIHR - organizace pro demokratické instituce
a lidská práva - sídlící ve Varšavě. ODIHR je
organizace zřízená členskými státy a spadá pod
gesci OBSE - Organizace pro bezpečnost a spo-
lupráci v Evropě, organizaci, která patří k těm
významným a relativně respektovaným organi-
zacím v Evropě, Asii a Americe.
Mise začíná zhruba 1-2 měsíce před plánova-
ným volebním datem a končí v řádu několika
týdnů po volbách. Misi vede zpravidla vysoký
diplomat a skládá se z tzv. core týmu, který je
složen z odborníků na právo, média, logistiku,
bezpečnost a dalších pracovníků zajišťují-
cích misi. Sledují politické dění, scházejí se
se všemi kandidujícími subjekty, monitorují
média, celkovou atmosféru v zemi a logisticky
připravují jednotlivé obvody pro pozorování.
Zhruba měsíc před samotným volebním aktem
přijíždějí a jsou rozmístěni dlouhodobí pozo-
rovatelé - tzv. LTO - long term observers. Ti
mají na starosti jednak blíže pozorovat a se-
známit se opět s reprezentanty kandidujích sub-
jektů, místní státní správy - policie, státních
úřadů a samospráv. Dále připravují a zajišťu-

jí ubytování, dopravu,
mapové podklady, se-
znamy volebních míst-
ností, rozdělení působ-
ností jednotlivých po-
zorovacích týmů atd.
Zkrátka musí připravit
ve svém obvodu vše
tak, aby pozorování by-
lo co nejefektivnější.
Je to opravdu hodně
odpovědné práce.
Mezitím jsou jednot-

livými členskými státy
vyslány týmy krátko-
dobých pozorovatelů -
tzv. STO - short term
observers. Platí, že žád-
ný stát nemá v zemi
více jak 10 % svých
pozorovatelů z celko-
vého kontingentu. Sa-
mozřejmě také závisí na ekonomické síle,
prioritách v zahraniční politice země a možnos-
tech každého členského státu. Obecně platí, že
krátkodobí i dlouhodobí pozorovatelé jsou
odborníci, kteří mají příslušné vzdělání a odbor-
nost, která se váže na pozorování. Tzn. jsou to
v první řadě pracovníci a diplomaté minister-
stva zahraničních věcí, vysokoškolští učitelé,
pracovníci nevládních humanitárních organizací
a tak podobně, politici v této úrovni „první linie“
výjimečně. Nedokáži říci proč, pravděpodobně
však z jazykových a odborných důvodů.
OBSE většinou nominované pozorovatele po-
tvrdí, ti následně cca 5 dnů před volbami dorazí
do hostitelské země. Obecně bývá problém s do-
pravou, protože některé pozorovatelské mise
čítají i přes 1000 krátkodobých pozorovatelů,
kteří se musí dostavit na úvodní briefing, který
bývá 3 dny před samotnými volbami. Takže je
možné, že někteří pozorovatelé dorazí třeba
4 dny před samotným briefingem. Briefing
v sobě zahrnuje vše - od oficiálního přijetí přes
informace o politické situaci, mediích, bez-
pečnostní situaci až po představení jednotlivých
LTO a dalších ryze organizačních informací.

Také zde každý pozná svého partnera, se kterým
bude celou dobu v týmu. Komunikačním jaza-
kem je angličtina. Někdy není jednoduché
porozumět, jindy je to snazší. To z důvodu, že
znalost angličtiny je opavdu různorodá. Nutno
dodat, že čeští pozorovatelé si ostudu rozhodně
nedělají.
Po briefingu někteří pozorovatelé hned odjíž-
dějí do jejich míst určených k pozorování, kde
již působí a vše připravili zmínění dlouhodobí
pozorovatelé, jiní, kteří to mají blíže se pře-
souvají až další den.
Po příjezdu do místa pozorování se seznámí
s tlumočníkem a řidičem. Tlumočník překládá
z místního jazyka do angličtiny. Oba většinou
bývají vysokoškolsky vzdělaní lidé. Především
tlumočník - student či učitel angličtiny. Také
se ubytují - buď v hotelu nebo soukromí. Pro-
tože se většinou dorazí nejdříve odpoledne,
bývá každý unavený a po krátkém seznámení
s kolegy v týmu se jde spát. Další den - poslední
před volbami se hned brzy ráno jede na ob-
hlídku určených volebních místností, resp.
území, k pozorování. Během tohoto dne se
zjistí skutečné vzdálenosti, lokalizace jednotli-
vých volebních místností, stav komunikací atd.
Zkrátka se seznámí se svým pozorovatelským
obvodem. Večer si ti pečlivější připraví itine-
rář, který se jim buď vede nebo nevede ve
volební den dodržovat. A to z důvodu, že vše
nelze naplánovat, každá volební místnost a její
okolí je unikátní. Přesto však časový plán hodně
ulehčuje a zefektivňuje pozorování.
Volební den se začíná velmi brzy - týmy, které
mají vzdálenější oblast k pozorování zahajují
svou činnost třeba již ve 4 hodiny ráno, aby se
dostavily na otevření volební místnosti včas.
Každý tým má dotazník, ve kterém postupně
vyplňuje výsledky pozorování - zda je místnost
v obležení voličů, zda jsou urny řádně za-
pečetěné, zda není v místnosti a okolí propa-
gační materiál nějaké z volebních stran či
kandidátů a mnoho dalších údajů. Jeden z tý-
mu zapisuje, druhý si povídá s členy komise,
většinou předsedou volební komise. Přitom
se pozoruje chování členů komise, voličů, okolí,
atmosféra. Dobrý pozorovatel je nenápadný,
stojí opodál a nestrhává na sebe pozornost.
Často je tým kontaktován lidmi, funkcionáři
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Proč a jak se pozorují volby
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s různými dotazy a je nutné jim diplomaticky,
ale otevřeně a korektně čelit. Je nutné mít na
paměti, že každý pozorovatel reprezentuje nejen
organizaci, která volby pozoruje, ale především
svou zemi a také svým prostřednictvím zanechá-
vá kdesi na zapadlém venkově buď pozitivní
nebo negativní vjem. Je to vedlejší efekt po-
zorování, ale velmi důležitý. Čeští pozorova-
telé dle mých zkušeností i v tomto ostudu České
republice nedělají.
Během dne by měl tým odpozorovat alespoň
10-14 volebních místností, odeslat faxem vý-
sledky - dotazníky do ústředí pozorovací mise
(což vůbec není jednoduché) a nakonec být
přítomen zavírání volebních místností včetně
sčítání hlasů. To se často protáhne do pozdních
nočních, či brzkých ranních hodin. Výsledky
sčítání této okrskové komise potom tým násle-
duje do okresní volební komise, kde je většinou
další pozorovatelský tým, který sleduje poři-
zování výsledků z obvodních volebních komisí
do systému. Práce končí nad ránem, často
i později. Nikdo tým nevede, záleží jen na něm,
jak moc chce být důsledný a profesionání.
Dlužno dodat, že naprostá většina z pozo-
rovatelů pracuje co nejdéle.
Následuje první debriefing s dlouhodobými

pozorovateli a většinou také odjezd do hlav-
ního města, kde je večer (nebo následující den
- pokud je země rozlehlá) setkání všech po-
zorovatelů a vydána první zpráva o konání
voleb. Někdy následuje krátká recepce na
rozloučení a podle možností odlety jednotli-
vých pozorovatelů do mateřských států.

Faktem je, že metodika pozorování OBSE je
velmi dobře propracovaná a v maximální mož-

né míře objektivizuje subjektivní dojmy jed-
notlivých pozorovatelů. Z výsledků se dají
sestavit statistická data, která dovedou ukázat
obrázek voleb. To nejen ve volební den, ale
i v době předvolební a povolební. Samozřejmě
však potom záleží, jakým způsobem se s daty
naloží, jak jsou hostitelským státem či kýmko-

liv jiným prohlášení vydaná vedením mezi-
národní pozorovatelské mise interpretována. Ale
to je již jiný příběh, který nezávislí pozorovatelé
netvoří.

Ing. Bc. Robert Zeman,
externí pozorovatel MZV České republiky

Ve dnech 22.-25. 10. 2008 jsme na VŠERS přivítali vzácnou návštěvu z polské partnerské soukromé vysoké školy v Kielcích. Po prvním
setkání v Polsku na jaře tohoto roku byly nyní při dvou kolech jednání domluveny některé konkrétní body spolupráce na tento akademický
rok. Součástí pobytu skupiny polských kolegů byla kromě prohlídky centra Českých Budějovic a oběda v tradiční jihočeské restauraci
Masné krámy rovněž delší prohlídka Českého Krumlova. Další setkání jsou naplánovaná opět na jaro a podzim.

PhDr. Jan Gregor, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy a zahraniční spolupráci

Návštěva z Kielců na VŠERS

Škola - volební místnost, Gruzie, parlamentní volby 2008


