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Konferenci pořádá sekce veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra,
organizaci zajišťuje odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
Konference je součástí plnění projektu „Implementační jednotka Strategického
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Záštitu nad akcí převzali primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.
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Součástí všech bloků jsou diskuse
Změna programu vyhrazena

Místo konání
a registrace před konferencí
Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc

Webová stránka konference
(online registrace):
www.mvcr.cz/clanek/konferencemoderni-verejna-sprava-2022
Na konferenci je nutné se předem
registrovat (účast je bezplatná).

Od 8.30 hodin probíhá v předsálí registrace účastníků.
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konference moderní veřejná správa

úterý
14. 6. 2022

sál
9.30–10.00
Zahájení konference – Úvodní slovo
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor města Olomouce
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu, Ministerstvo vnitra

10.00–12.00
Aktuální informace o stavu veřejné správy v ČR
Veřejná správa a digitalizace v ČR v uplynulém roce
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Legislativa a výkon státní správy v ČR v uplynulém roce
JUDr. Vít Šťastný, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo
vnitra
Novinky ve státní službě
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu,
Ministerstvo vnitra
Evropa jako úkol: Priority českého předsednictví v Radě EU
Mgr. Marek Havrda, Ph.D., náměstek ministra pro evropské záležitosti
Řešení uprchlické vlny z pohledu orgánů krizového řízení
plk. Ing. Miroslav Lukeš, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
Generální ředitelství HZS České republiky

12.00–13.00
Oběd
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sál
13.00–15.00
Aktuální témata ve veřejné správě
Metodika zajištění ubytovací kapacity a objektů pro ubytování uprchlíků
Ing. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
Ministerstvo vnitra
Integrace uprchlíků na trhu práce
Mgr. Anna Dumont, ředitelka odboru integrace na trh práce, Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Možnosti úspor a dopady zdražování cen energií na samosprávy
Ing. Vladimír Vajnar, Ph.D., odbor analytický a datové podpory, Energetický
regulační úřad
S čím se aktuálně potýkají obce a města?
Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR
Transpoziční novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím
Ing. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
Ministerstvo vnitra

15.00–15.30
Coffee break
15.30–17.00
Novinky ve veřejné správě
Nový stavební zákon a jeho novela
JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odbor legislativně právní, Ministerstvo pro místní rozvoj
Hospodaření obcí a krajů v letech 2022 a výhled na rok 2023
Ing. Karla Rucká, odbor 12 – Financování veřejných rozpočtů, Ministerstvo financí
Uvažované změny zákonů o obcích, krajích a hl. m. Praze
Ing. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
Ministerstvo vnitra
Obsoletní právní předpisy
JUDr. Vít Šťastný, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo
vnitra

konference moderní veřejná správa

5

sál
13.00–15.00
Vzdělávání ve veřejné správě
Výhled rozvoje vzdělávání úředníků ÚSC
Mgr. Jan Roneš, vedoucí oddělení vzdělávání územní veřejné správy, odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra
Vzdělávací program klientského přístupu
Mgr. Filip Zavřel, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,
Ministerstvo vnitra
Vzdělávací program pro analytiky ve veřejné správě
Ing. Petr Jirman, vedoucí oddělení analýz a inovací, odbor strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra
Vzdělávací program Srozumitelný úřad
Mgr. Šárka Janáč Kochmanová, odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy, Ministerstvo vnitra
Vzdělávání zaměstnanců i s využitím virtuální reality
Hana RH+ Rabenhauptová, odbor kanceláře starosty, Městský úřad Prachatice

15.00–15.30
Coffee break
15.30–17.00
Komunikace ve veřejné správě
Strategická komunikace: Přístupy a přínosy
Mgr. Filip Zavřel, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,
Ministerstvo vnitra
Strategie interní komunikace
Mgr. Ondřej Bis, zástupce vedoucího Kanceláře státního tajemníka, Ministerstvo
dopravy
Jak na novou vizuální identitu u menších obcí?
Ing. Aleš Krč, starosta městyse Pozořice
Trochu jiná komunikace na sociálních sítích
Bc. Miroslav Komínek, pol. rada, zástupce ředitele, Městská policie Přerov
Behaviorální impulsy pro efektivnější komunikaci úřadu s veřejností
Ing. Filip Kučera, Ústav regionálního rozvoje veřejné správy a práva, Fakulta
managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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13.00–15.00
Novinky v eGovernmentu
Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací a dopady na veřejnou
správu
Ing. Radek Horáček, vedoucí oddělení informačních systémů a legislativní
podpory, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Novinky v datových schránkách
Mgr. Ing. Ondřej Menoušek, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Nové služby a změny na Portálu veřejné správy a Portálu občana
Mgr. Tomáš Musil a Mgr. Nikola Merklová, odbor eGovernmentu, Ministerstvo
vnitra

15.00–15.30
Coffee break
15.30–17.00
Kyberbezpečnost
Dopady směrnice NIS2 na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě
Mgr. Jan Hénik, oddělení regulace veřejného sektoru, Národní úřad pro
kybernetickou a informační bezpečnost
Podle čeho nastavit bezpečnost na úřadě?
Mgr. Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, NAKIT
Kybernetická bezpečnost resortu Ministerstva vnitra
Ing. Bohuslav Zůbek, CMICT, vedoucí samostatného oddělení kybernetické
bezpečnosti, Ministerstvo vnitra
Zkušenosti z pohledu tajemnice Úřadu městské části Praha 5 týkající se
bezpečnostního incidentu
JUDr. Kateřina Černá, tajemnice, Městská část Praha 5
Jak správně postupovat při řešení incidentu
Mgr. Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, NAKIT
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Doprovodný
program

18.30–19.00
Registrace
19.00–22.30
Slavnostní večer
Autor foto: Jan Andreas, www.pevnostpoznani.cz

Slavnostní večer se uskuteční v olomoucké Pevnosti poznání
(ulice 17. listopadu, č. p. 939), www.pevnostpoznani.cz.
Hlavním bodem programu bude předávání Cen Ministerstva vnitra
za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2021.
Po slavnostním ceremoniálu bude večer pokračovat volným programem
za doprovodu hudební skupiny Blue Apple (moderní jazz).
Parkování v objektu není povoleno.
Parkování v centru města je zpoplatněno.
Doprava: tramvajová zastávka Tržnice nebo Envelopa (linky č. 1, 3, 5, 7)
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středa
15. 6. 2022

sál
9.00–10.30
Aktuální otázky rozvoje veřejné správy
Metropolitní spolupráce
Ing. Marek Jetmar, Ph.D., vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné
správy, a Mgr. Lenka Hellebrandová, odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy, Ministerstvo vnitra
Atlas veřejné správy a projekt Big data
Ing. Marek Jetmar, Ph.D., vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné
správy, a Mgr. Petr Svoboda, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy, Ministerstvo vnitra
Příspěvek na výkon státní správy na rok 2023
Mgr. Jakub Geier, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,
Ministerstvo vnitra
Řízení státu ve vybraných zemích střední Evropy – možná inspirace pro ČR?
Ing. Kristián Malina, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,
Ministerstvo vnitra
Snížení administrativní zátěže jako sebereflexe veřejné správy
Mgr. Šárka Janáč Kochmanová, odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy, Ministerstvo vnitra

10.30–10.45
Coffee break
10.45–12.00
Vystoupení partnerů
JUDr. Martin Netolický, gestor Komise Rady Asociace krajů ČR pro veřejnou
správu a legislativu, Asociace krajů ČR, a hejtman Pardubického kraje
Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR
Ing. Jan Holický, MBA, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních
úřadů ČR a tajemník Úřadu městské části Praha 6
Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
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9.00–10.30
Inovace ve veřejné správě
Analýza inovací ve veřejné správě
Ing. Jana Ticháčková, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,
Ministerstvo vnitra
Zkvalitnění strategického řízení a plánování napříč úrovněmi veřejné správy
Mgr. Petr Valenta, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení,
Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora modernizace veřejné správy
Mgr. Filip Chlebiš, regionální koordinátor, Technologická agentura České republiky
Projekt Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání
Ing. Petr Schwarz, Ph.D., Phonexia
Údaje na úřední desce nově jako otevřená data
Ing. Mgr. Radka Domanská, odbor Hlavního architekta eGovernmentu,
Ministerstvo vnitra

10.30–10.45
Coffee break
10.45–12.00
Vybraní ocenění cenou
Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci
Jak metody kvality veřejné správy přispívají k udržitelnému rozvoji MČ Praha 10
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní, a Bc. Iva Hájková, vedoucí oddělení
strategického rozvoje a participace, Úřad městské části Praha 10
Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK
Ing. Radmila Velnerová, vedoucí odboru a podpory řízení, a Mgr. Tomáš Merta,
odborný konzultant Centra investic, rozvoje a inovací, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
Robot jako pomocník úředníka
Bc. Tomáš Kuběna, vedoucí oddělení přestupkového řízení odboru dopravy,
a Mgr. Pavel Dobeš, místostarosta, Městská část Praha 3
Komplexní webové mapové služby pro složky řešící následky tornáda na jižní Moravě
Mgr. Jitka Coufalová, Ph.D., specialistka na GIS, Městský úřad Břeclav
Mapa pozemků pro investory
Ing. arch. Kateřina Bezděkovská, Útvar městského architekta, a Mgr. Tereza
Kutišová, odbor informatiky, Magistrát města Jihlava
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sál
9.00–10.30
Perspektivy státní služby
Statistické trendy vyplývající z výroční zprávy o státní službě za rok 2021
Mgr. Vladimír Horna, vedoucí oddělení organizace a kontroly ve služebních
vztazích, sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra
Využití metod etické a krizové intervence při řešení konfliktů a vztahové patologie mezi
zaměstnanci ve správních úřadech
Mgr. Ondřej Bis, zást. ved. Kanceláře státního tajemníka, Ministerstvo dopravy
Priority v oblasti státní služby během předsednictví České republiky v Radě EU
Ing. Jaroslava Plšková, Ph.D., sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra
Vývoj judikatory správních soudů k přezkumu systemizace a na ní navazujících změn
služebního poměru státního zaměstnance
Mgr. Karel Moravec, ředitel odboru systemizace a řízení ve věcech státní služby,
sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra
Priority v projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
Ing. Lenka Kittnerová a Mgr. Martin Cerman, sekce pro státní službu, Ministerstvo
vnitra

10.30–10.45
Coffee break
10.45–12.00
Různé
Nejzajímavější témata z obsahu Veřejné správy a další rozvoj časopisu
JUDr. Marika Vitnerová, vedoucí samostatného oddělení časopisu Veřejná správa,
Ministerstvo vnitra
Novinky z regionální politiky
Mgr. Miroslav Daněk, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, odbor
strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj
Zapojování dětí a mládeže do veřejných politik
Bc. Michaela Doležalová, zástupkyně koordinátorky Národní pracovní skupiny pro
strukturovaný dialog s mládeží, Česká rada dětí a mládež
Národní plán obnovy: Komponenty 1.1 a 1.2 eGovernment
Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru fondů a strategií, Ministerstvo vnitra
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Doprava
a parkování
Hlavní vlakové nádraží Olomouc je přes ulici (Jeremenkova).
Hlavní autobusové nádraží je pouze 6 minut městskou hromadnou
dopravou od hotelu.
Zastávka (autobus): Kosmonautů, Hlavní nádraží
Zastávka (tram): Hlavní nádraží
Pro osobní vozy je přístupné placené parkování v garáži hotelu Clarion
(150 Kč/den).
Další možnosti parkování v blízkosti hotelu:
1. Podzemní parkoviště v přednádražním prostoru:
vjezd do podzemního parkoviště se nachází v ulici Jeremenkova
parkovací lístek nenechávejte ve vozidle – slouží jako vstup do garáže
platba parkovného je v podzemním parkovišti (240 Kč/den)
2. Venkovní parkoviště u výškové budovy Regionální centrum Olomouc:
vjezd na venkovní parkoviště se nachází v ulici Jeremenkova
platba parkovného u terminálu na parkovišti

1.

2.
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Ubytování
Ubytování je možné přímo v Clarion Congress Hotelu,
ve kterém se koná konference.
Adresa: Jeremenkova 36, Olomouc
www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/

Další ubytování v okolí:
Hotel Alley **** – www.hotel-alley.com
Hotel Palác *** – www.hotelpalac.cz
Hotel Senimo *** – hotel.senimo.cz
Hotel Lafayette *** – www.lafayette.cz
konference moderní veřejná správa
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Poznámky
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Kontakty
Kontaktní osoby:
Mgr. Kateřina Dalecká

Mgr. Filip Zavřel

T: 974 816 597
M: 731 646 479
E: katerina.dalecka@mvcr.cz

T: 974 817 404
M: 731 646 478
E: filip.zavrel@mvcr.cz

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstvo vnitra ČR
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
osr@mvcr.cz

www.mvcr.cz/verejna-sprava
www.kvalitavs.cz

konference Ministerstva vnitra
Moderní veřejná správa
Olomouc, červen 2022

Evropská unie
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Operační program Zaměstnanost

