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SYNERGIE ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH
(ZALOŽENÝCH) SUBJEKTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY
PROČ ?
Jaké můžete mít DŮVODY k využití služeb M. C. TRITON:




Zřídili (založili) jste organizace s různou právní subjektivitou a majetkovým podílem města/kraje a rádi byste optimalizovali
výši majetkového podílu, či jejich právní subjektivitu s cílem zajistit efektivitu jejich činností a správu s péčí řádného
hospodáře.
Tyto společnosti mezi sebou nespolupracují např. v oblasti možných subsidiárních kompetencí, či v provozních
a obchodních činnostech.
Kompetence těchto společností se vzájemně překrývají, či dostatečně nepokrývají svěřené agendy.

CO ?
S čím Vám můžeme POMOCI:





Získáte detailní a souhrnný přehled o možných provozních a obchodních synergiích (sdílení zdrojů, společný přístup
a postup, vzájemná pomoc, atp.), pro maximalizaci prospěchu společného přístupu a postupu, který bude větší, nebo
kvalitativně lepší, než individuální přístup a postup konkrétní městské/krajské organizace.
Budete mít exaktně vyhodnocen a vyčíslen přínos a multiplikační efekt navržených obchodních a provozních synergií
a možných vnitřních a vnějších rizik.
Získáte nástroj pro efektivní výkon práv akcionáře, resp. práv zřizovatele.
Vyjasníte si strategické majetkové zájmy města/kraje a jednotný strategický přístupu k (podílu) vlastnictví v těchto
organizacích; např.:

V jakých organizacích je nutné udržet 100 % podíl (strategicky významné služby, „tržní selhání“, tam kde je
město/kraj regulátorem).

V jakých organizacích je vhodné držet „pouze“ kontrolní (majoritní) majetkový podíl.

V jakých organizacích je možné držet minoritní majetkový podíl.
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JAK ?
Jak to UDĚLÁME:








Nalezneme a popíšeme potenciál jednotlivých městských/krajských organizací ke vzájemným provozním
a obchodním synergiím.
Navrhneme a zdůvodníme optimální (ideální) struktury vlastnictví jednotlivých organizací vzhledem k charakteru služeb,
které zajištují (strategické služby/běžné služby).
Popíšeme a vyčíslíme přínosy (úspory) navržených provozních a obchodních synergií (finanční i ekonomické, resp.
celospolečenské).
Vyhodnotíme případná rizika (vnitřní i vnější) navržených synergií.
Navrhneme konkrétní kroky a postupy implementace návrhů a změn do prostředí organizací.
Zajistíme implementaci navržených změn, vyhodnotíme jejich dopady.

S KÝM ?
Kdo Vám pomůže:

ING. MAREK PAVLÍK, PHD.
Marek Pavlík pracuje devátým rokem
v poradenské a vzdělávací
společnosti M.C.TRITON, kde se
zaměřuje na realizaci a vedení
projektů pro veřejnou správu a na
projekty realizované z Evropských
sociálních fondů. Má zkušenost s
tvorbou procesních modelů. V oblasti
veřejné správy se začal pohybovat
již od svých vysokoškolských studií
na Vysoké škole ekonomické v
Praze, o čemž svědčí i téma jeho
disertační práce - Moderní přístupy v
řízení veřejné správy. Nyní, kromě
práce v M.C.TRITON, přednáší na
vysokých školách o problematice
veřejné správy a je autorem několika
knih a článků v odborných
časopisech.

ING. LUKÁŠ JAKUBEC
Lukáš Jakubec má více než
desetiletou zkušenost v oblasti
projektového a procesního řízení a
strategického plánování v prostředí
veřejné správy, resp. územní
samosprávy a v oblasti přípravy a
řízení projektů financovaných z EU
fondů. Podílel se na realizaci
několika desítek významných
projektů pro subjekty státní správy a
územní samosprávy v pozici
hlavního manažera (vedoucího
projektu). Několik let působil na
seniorské pozici v jedné z největších
mezinárodních poradenských
společností. Je certifikovaným
projektovým manažerem metodiky
®
®
PRINCE2 a IPMA - Level C,
Certified Project Manager a
certifikovaným absolventem
mezinárodního programu „Create
Competition for Competitiveness C3 Growth“.

ING. JAN ŠÍCHA
Nyní působí jako generální ředitel
společnosti. Jeho hlavní zaměření ve
společnosti je v oblasti tvorby a
implementace nové a inovativní
strategie společnosti. Vede také
projektový tým pro sektor finance &
utility.

ING. PETR VÁŇA
9 let v pozici GŘ a předsedy
představenstva velké stavební firmy.
Následně řízení
a realizace projektů v oblasti veřejné
správy
a zdravotnictví, obchodní činnost.

JUDR. MARTIN JUNEK
Zkušenost v projektech zvyšování
výkonnosti a produktivity ve
výrobních firmách a finančních
institucích. Zaměřuje se na
restrukturalizaci firem, zvyšování
produktivity a snižování nákladů
ve výrobě.

MGR. KAMIL PAPEŽ, MPA
Kamil Papež vystudoval Filozofickou
fakultu Západočeské univerzity se
zaměřením na mezinárodní vztahy
a politologii. Po ukončení studií
v roce 2010 se začal živit jako
politický analytik se specializací na
veřejnou politiku, parlamentní a
vládní agendu. Mezi léty 2012 - 2013
působil jako poradce ve státní
správě, konkrétně na ministerstvu
práce sociálních věcí, ministerstvu
pro místní rozvoj a úřadu vlády. Od
roku 2014 pracuje v M.C.TRITON,
kde má na starosti řízení projektů a
v rámci realizace se specializuje na
oblasti řízení lidských zdrojů,
principy „good governance“ a
strategie.

JAROSLAV MELŠA
Senior konzultant pro veřejnou
správu. Dříve dlouholetý starosta
Dobříše. Pracoval i v manažerských
pozicích v soukromém sektoru.
Původním povoláním pedagog

VYBRANÉ REFERENCE
Pro naše klienty v segmentu veřejné správy pracujeme již více než 25 let.
Zrealizovali jsme projekty pro více jak 150 úřadů veřejné správy, z toho přes 120 obcí.
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