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Kde a kdy se bude konference konat?
II. výroční konference Moderní veřejná správa se bude konat ve dnech 1. a 2. června 2017. Hlavním
tématem konference je aktuální legislativa či financování ve veřejné správě. Součástí konference však
bude také 12. národní konference kvality ve veřejné správě, která má za cíl podporovat řízení kvality
v institucích veřejné správy.
Přednáškový program konference se bude odehrávat v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice
na Masarykově univerzitě v Brně. Součástí programu konference je i slavnostní večer, který proběhne
dne 1. června 2017 v prostorách hradu Špilberk v Brně.
Za co se budou předávat hodnotná ocenění?
V rámci úvodního bloku konference bude dne 1. června vyhlášena Osobnost veřejné správy, která bude
oceněna za dlouhodobý přínos pro veřejnou správu, její modernizaci a rozvoj.
Soutěž je hledáním osobností ČR, které se dlouhodobě zasluhují o rozvoj veřejné správy a její modernizaci.
Týká se konkrétních osob, nikoli projektů. Může se jednat o představitele úřadů - hejtmany, starosty,
tajemníky, náměstky, radní, vedoucí odborů, ale rovněž o odborné referenty a další řadové zaměstnance,
kteří působí, nebo působili ve veřejné správě a zasloužili se o její lepší fungování ať už na úrovni místní,
regionální nebo celostátní.
V letošním roce budou předávány taktéž Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě
v kategoriích ,,Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ a ,,Organizace dobré veřejné služby“. Tato
ocenění budou předávána během slavnostního večera na hradě Špilberk 1. června.
Na která témata se můžete těšit v rámci přednáškového programu?


Aktuální informace o stavu veřejné správy v ČR a novinky v legislativě ve vztahu k veřejné správě
(Zákon o přestupcích a metodická doporučení, novela stavebního zákona, Zákon o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti a další)



Strategický rozvoj veřejné správy – přehled postupu v plnění Strategického rámce rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014–2020 (harmonizace administrativního členění státu, vzdělávání
představitelů obcí, stav implementace Zákona o státní službě a další témata)



Výhody meziobecní spolupráce s praktickými příklady dobré praxe



Novinky v oblasti řízení kvality ve veřejné správě



Metody a nástroje kvality pro začátečníky i pokročilé



Prezentace finalistů soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2016
a další inspirace příklady dobré praxe



Prezentace Přívětivých úřadů – příklady dobré praxe nejlepších úřadů v kategorii obcí s rozšířenou
působností a v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem za rok 2016 a 2017



Aktivity odboru eGovernmentu MV směřující k rozvoji veřejné správy (Metodický rámec pro úplné
elektronické podání, Portál občana, Metodika k procesnímu řízení, Přístup k PMA, eObčanka apod.)



Využití evropských prostředků v rámci veřejné správy - ukázka řešených projektů, praktické zkušenosti
a rady

Co dalšího Vás v rámci konference čeká?
Můžete se těšit na informační a poradenské stánky s metodikami a dalšími informačními materiály
jednotlivých odborů sekce veřejné správy Ministerstva vnitra.

