
PROGRAM  POŘADATEL       GENERÁLNÍ  PARTNER

         
 

Pořadatel: Ing. Luděk Tesař; Nad Horou 352, 252 07 Štěchovice, Praha-západ; tel.: 773013111;  
e-mail: konference@cityfinance.cz; www.cityfinance.cz; IČO: 74372246; DIČ: CZ7403252780, č.ú.: 35-8828820267/0100 
Pozn.: V programu jsou uvedeni jmenovitě potvrzení řečníci. Změna programu pořadatelem vyhrazena. Aktuální platný 
program a přihlášky prostřednictvím www.cityfinance.cz 

Název akce :  Rozpočet a finanční vize měst a obcí  - 12. ročník  

Místo konání :  Praha 1 - Autoklub ČR – Smetanův sál, Opletalova 29, Praha 1 
 

Datum konání:  15. září 2020 (út) 

Záštita :    předseda českého statistického úřadu Marek ROJÍČEK   

Cíl a zaměření:   Objektivní ekonomické informace k sestavení rozpočtu na 2021 a výhledu samospráv. Zaměřeno 

na vývoj ekonomiky, příležitosti a rizika financí pro hospodaření samospráv, politiku ČNB, vývoj 

měnové politiky, úroků, změny daní a další důležité informace pro samosprávy. Doporučení 

obcím, jak reagovat na dopady COVIDu-19. 

Cílová skupina:  Vedení samospráv, ekonomické profese, zejména vedoucí financí, rozpočtu, investic a majetku, 

tajemníci, účetní, členové poradních a kontrolních orgánů, ústřední státní správa... 

Moderuje:  Petr KOLÁŘ , právník, vysokoškolský pedagog, starosta města Veselí nad Moravou, odborný 

konzultant Parlamentního Institutu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Program:  prezence je od 8:00 hod. do 8:45 hod. se snídaní, zahájení v 9:00 hod., ukončení cca ve 14:00 hod. 

I. BLOK – VÝVOJ EKONOMIKY A PREDIKCE 

9:00 hod. Marek ROJÍČEK , předseda Českého statistického úřadu 

ČSÚ k vývoji ekonomiky ČR a EU – hlavní poznatky. 

 

9:45 hod. Oldřich DĚDEK ,  člen bankovní rady ČNB  

ČNB v době koronavirové krize a co dál? 

 

10:30 hod. Jan VEJMĚLEK , hlavní ekonom Komerční banky a. s. 

Vývoj ekonomiky, aktuální příležitosti a rizika – co můžeme očekávat – predikce.  

 

11:15 hod. Dotazy na řečníky 

 

11: 30 až  12: 15 hod.  pře stávka  na oběd  

II. BLOK – ROZPOČTY SAMOSPRÁV A VÝHLED 

12:15 hod. Marek KASÁK , ředitel korporátní divize, KB a.s.  

Vhodné bankovní nástroje financování investic a rozvoje samospráv. 

 

Miroslav MATEJ , MF ČR, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování 

Dopady krize 2020, příprava rozpočtu samospráv na 2021, vývoj sdílených daní – aktuality s výhledem.  

 

  Luděk TESAŘ , ekonom, www.Cityfinance.cz 

COVIDu navzdory aneb financování dalšího rozvoje měst a obcí – doporučení a závěr. 

 

cca 14:00 h od.  ukonče ní  programu  

http://www.cityfinance.cz/
http://www.cityfinance.cz/

