
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Zdravice Asociace krajů ČR 

 Ing. Tomáš Kotyza, Asociace krajů ČR 

 Centra sdílených služeb a další aktuality Svazu měst a obcí ČR 

 Ing. Dan Jiránek, Svaz měst a obcí ČR 

 Udržitelný rozvoj a služby samospráv 

 Ing. Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR 

 Aktuální problémy veřejné správy pohledem starosty obce 

I. typu 

 Ing. Mgr. Jan Sedláček, Sdružení místních samospráv ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Možnosti čerpání prostředků z OPZ pro územní samosprávy 

 Mgr. Simona Vavrochová, odbor podpory projektů MPSV  

 Možnosti čerpání prostředků z IROP pro územní samosprávy 

 PhDr. Aleš Pekárek, odbor řízení operačních programů MMR 

 Možnosti čerpání prostředků z OPŽP pro územní samosprávy  

 Ing. Eva Slouková, oddělení implementace projektů fondů EU, 

MŽP 

 

 Využití evropských prostředků pro rozvoj města – příklad 

města Chomutov 

 Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic, 

Magistrát města Chomutov 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Plnění strategického cíle 1 – Modernizace veřejné správy 

a další kroky 

 Ing. Zuzana Růžičková, vedoucí oddělení koordinace veřejné 

správy a mezinárodních vztahů MV  

 Plnění strategického cíle 2 – Harmonizace a optimalizace 

veřejné správy v území a další kroky 

 Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje 

a koordinace veřejné správy MV  

 Plány rozvoje eGovernmentu v ČR 

 Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu MV  

 Budoucí směřování státní služby v ČR  

 RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní 

službu 
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9:30–10:00   Zahájení konference 

 Úvodní slovo 

 Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř Vysoké školy ekonomické 

 Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení 

sekce veřejné správy 

 

 

 Aktuální problémy veřejné správy v území 

 Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení 

sekce veřejné správy 

 Zkušenosti s aplikací zákona o státní službě 

 RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní 

službu 

 Činnost Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 PaedDr. Milada Halíková, předsedkyně výboru 

 Činnost Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 

prostředí Senátu Parlamentu ČR 

 RNDr. Miloš Vystrčil, předseda výboru 

 

 

 

 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, odbor práva veřejných zakázek 

a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj 

 

 

 

 

 

 Nový zákon o přestupcích – základní ideje a očekávání 

 JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení 

sekce legislativy a archivnictví 

 Právní úprava odměňování členů zastupitelstev 

 Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru 

a kontroly MV 

 Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel, občanských 

průkazů a cestovních dokladů 

 JUDr. Zdeněk Němec, ředitel odboru správních činností MV  

 Novinky v oblasti voleb 

 JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy MV  

 Novelizace zákonů o územních samosprávných celcích – 

výklad a aplikace zákona č. 106/2016 Sb. 

 JUDr. Adam Furek, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV 

 Novinky v legislativě eGovernmentu 

 Mgr. Martin Kraus, odbor eGovernmentu MV  

 Veřejné opatrovnictví 

 Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje 

a koordinace veřejné správy MV  
 

 

 

 

 9:30–9:50 Zahájení konference 

 9:50–11:00 Aktuální informace o stavu veřejné správy v ČR 

 

 11:00–12:00 Budoucnost veřejných zakázek 

 

 

 12:00–13:00 Oběd 

 

 13:00–15:00 Aktuální legislativa ve vztahu k veřejné správě 

 

 

 15:00–15:30 Coffee break

 
 15:30–17:00  Aktuální problémy veřejné správy  

 

15:30–17:00  Aktuální problémy veřejné správy  

 

 

 17:00–19:00 Přestávka 

 
 19:00–22:00 Společenský večer s rautem 
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9:00–10:30 Využití evropských prostředků v rámci veřejné správy 

v programovém období po roce 2014 

 

 

 10:30–10:45 Coffee break 

 
 10:45–12:15 Strategický rozvoj veřejné správy 

 

 

 12:15–13:15 Oběd 

 

http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=03.06.2016&O=10&par_2=343
http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=03.06.2016&O=10&par_2=343


 

 

 

 

 Národní architektonický plán a ostatní metody veřejné správy 

 Ing. Pavel Hrabě, odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV  

 Procesní řízení ve veřejné správě 

  Mgr. Jiří Kárník, odbor eGovernmentu MV  

 Představení Referenčního modelu 

 Roman Fišer, Český institut efektivního managementu 

 Zkušenosti se zaváděním referenčního modelu 

 Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice MěÚ Benešov 

 

10:30–10:45 Coffee break 

 

10:45–12:15 Workshop „Příklady dobré praxe řízení kvality“ 
 

 Udržitelný rozvoj a Místní Agenda 21 + příklad dobré praxe 

 Ing. arch. Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí 

 Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ Litoměřice 

 ISO 9001 – revize normy a její dopady na veřejnou správu 

 Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro 

akreditaci 

 Společenská odpovědnost organizací (CSR) – příklady dobré 

praxe 

 JUDr. Kateřina Černá, tajemnice úřadu městské části Praha 13 

 CAF – Příklad dobré praxe  

 Ing. Lubomír Baláš, tajemník Magistrátu města Prostějova 

 Model Excelence – Příklad dobré praxe – perspektivní 

organizace Národní ceny kvality ČR – program Excelence 

 Mgr. Libor Košťál, MBA, krajský úřad Královéhradeckého kraje 
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Národní konference kvality ve veřejné správě Národní konference kvality ve veřejné správě 

 

 Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje 

a koordinace veřejné správy MV  

 Zdeňka Maisnerová, tajemnice Rady kvality ČR 

 

 
 Strategie Národní politiky kvality 2016–2020 

 Zdeňka Maisnerová, tajemnice Rady kvality ČR 

 Strategické plánování a řízení obcí a krajů 

 doc. Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel Národního 

zemědělského muzea 

 Výsledky Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě – 

možnosti podpory řízení kvality v území 

 Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace 

veřejné správy MV  

 Představení analýzy využívání metod kvality ve státní správě 

a další postupy 

 Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra 

vnitra pro státní službu 

 Využití mobilních dat pro veřejnou správu 

 Ing. Petr Mazouch, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a rozvoj, 

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze  

 Hodnocení přívětivosti úřadů 

 Ing. Edita Šejnohová, odbor strategického rozvoje a koordinace 

veřejné správy MV  

 Ing. Radek Kolářík, vedoucí oddělení Web aplikací, Magistrát města 

Plzně 

 Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů, 

Magistrát města Liberce 
 

 

 

 

 

 Certifikace Ministerstva vnitra v oblasti kyberbezpečnosti 

 Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel odboru kybernetické bezpečnosti 

a koordinace ICT MV  

 Projekt Portfolio – efektivní propojení metod kvality ve městech 

 Mgr. Jitka Boušková a Roman Fišer, Národní síť Zdravých měst ČR 

 Centrum excelence – platforma organizací, které ke své činnosti 

využívají moderní nástroje řízení 

 Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost 

 Integrovaný systém řízení Úřadu průmyslového vlastnictví 

 Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., vedoucí oddělení rešerší, Úřad 

průmyslového vlastnictví   
 

 

 

 

 

13:00–13:10 Zahájení Národní konference kvality ve veřejné správě 

čeká 

 

 

 

13:10–15:00 Kvalita ve veřejné správě – co už umíme a co nás čeká 

 

 

 

 15:00–15:30 Coffee break 

 

 15:30–17:00 Současné trendy řízení kvality ve veřejné správě 

čeká 

 

 

 

9:00–10:30 Workshop „Systémová podpora řízení kvality v územní 

veřejné správě“ 

 

 

 

 

10:30–10:45 Coffee break 

 

10:45–12:15 Workshop „Příklady dobré praxe řízení kvality“ 

čeká 

 

 

 

 12:15–13:15 Oběd 

 

 

Programem konference budou provázet moderátoři: 

Filip Zdražil, Lukáš Kovanda, 

Josef Vincenec, Aleš Dresler 

Součástí všech bloků budou diskuse s účastníky. 

Změna programu vyhrazena. 

Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality 2016. 

 

Dopravní spojení: 

Tramvaj – zastávka Husinecká č. 5, 9, 26. 

          

V blízkosti se nachází stanice metra Hlavní nádraží 

(C), Florenc (B, C) a Náměstí republiky (B). 

 

Autobus – zastávka Náměstí Winstona Churchilla, 

č. 135. 

 

Parkování je možné v přilehlých ulicích – U Rajské 

zahrady, nám. W. Churchilla nebo u Hlavního nádraží. 

 
Kontaktní osoby: 

Pro účastníky: 

JUDr. Zuzana Anna Palzer 

Tel: 974 816 642 

E-mail: zuzana.palzer@mvcr.cz 

 

 

Pro organizaci a program: 

Ing. Edita Šejnohová 

Tel: 974 816 625 

E-mail: edita.sejnohova@mvcr.cz 

 

Ministerstvo vnitra  

odbor strategického rozvoje 

a koordinace veřejné správy 

náměstí Hrdinů 1634/3 

140 21 Praha 4 

 

Mgr. Filip Zavřel 

Tel: 974 817 404 

E-mail: filip.zavrel@mvcr.cz 
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