Katedra ekonomie Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
ve spolupráci s
Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze

X. Seminář Telč, 2015
"Nabídková řízení ve veřejné dopravě – příležitosti a hrozby"
čtvrtek 5. 11. 2015 – Univerzitní centrum Telč, Masarykova univerzita
9:30 prezence účastníků - 1. patro - před posluchárnou U9
10:00 zahájení semináře, I. blok diskusní příspěvků – „DOPRAVCI A STÁT“ – 1. patro - posluchárna U9
o
o
o
o
o
o

10:00 M. Kvizda: zahájení semináře
10:10 A. Peltrám: Nabídková řízení ve veřejné dopravě z hlediska makroekonomiky
10:30 V. Gáborová - J. Gašparík: Rozvoj súťaže v diaľkovej železničnej doprave pre zabezpečenie
verejných dopravných služieb SR
11:00 Z. Tomeš: Zahraniční zkušenosti s veřejnými soutěžemi na železnici
11:30 J. Hrabáček – T. Pospíšil: České dráhy v osidlech výběrových řízení
12:00 J. Nálevka: Soutěž v železniční dopravě - příležitost nebo riziko?

12:30 – 13:30 oběd - 1. patro - jídelna
13:30 II. blok diskusních příspěvků – „POHLED NEZÁVISLÝCH“ – 1. patro - posluchárna U9
o
o
o
o
o

13:30 T. Horáček: Legislativní aspekty nabídkových řízení
14:00 J. Pohl: Vliv technických inovací na cíle a nástroje veřejné dopravy
14:30 L. Pečený – J. Ponický – J. Gašparík: Dopravné služby vo verejnej osobnej doprave v
podmienkach Slovenskej republiky
15:00 D. Seidenglanz: Geografická delimitace soutěžených celků v nabídkových řízeních
15:30 A. Dolinayová – L. Černá – J. Daniš: Súčasný stav cenovej regulácie verejnej železničnej
dopravy v Slovenskej republike

16:00 – 16:30 přestávka - přízemí - kavárna
16:30 III. blok diskusních příspěvků – „ZKUŠENOSTI Z KRAJŮ“ – 1. patro posluchárna U9
o
o
o
o

16:30 P. Meško – M. Chovancová: Hodnotenie plnenia štandardov kvality v regionálnej osobnej
železničnej doprave v podmienkach SR
17:00 M. Benediktová: Zkušenosti z přípravy nabídkových řízení v linkové autobusové dopravě v
Plzeňském kraji
17:30 K. Novák – M. Farbiak: Zadávací řízení na autobusové dopravce v IDS JMK
18:00 J. Jeřábek: Zkušenosti Ústeckého kraje se soutěžemi ve veřejné linkové dopravě

18:30 závěr prvního dne
19:00 slavnostní večer k 10. výročí Telčských seminářů - raut v aule UTC pod kostelem

pátek 6. 11. 2015 – Univerzitní centrum Telč, Masarykova univerzita
10:00 panelová diskuse - 1. patro - posluchárna U9
o
o

10:00 D. Seidenglanz – M. Horňák – J. Pohl – P. Pšenička: Vliv vysokorychlostních tratí na rozvoj
regionů - panelová diskuse
12:00 M. Kvizda – T. Nigrin – D. Seidenglanz – Z. Tomeš: závěrečné shrnutí výsledků semináře a
doporučení Telčské skupiny

12:30 oběd, závěr semináře - 1. patro – jídelna

Těšíme se na setkání na XI. Semináři Telč, 2016
3. a 4. listopadu 2016

