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strategického plánování 

a  řízení z pohledu národních 

institucí i konkrétní zkuše-
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úřadů a všem dalším 
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>> STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ  

      A KVALITA MĚST 
 

9:30 
– 

10:00 

 

Registrace účastníků  

 
 

Kvalita veřejné správy a strategické řízení  

z pohledu národních institucí  

 

10:00 
– 

11:00 

Strategické řízení v územní veřejné správě  
a role Ministerstva pro místní rozvoj  

David Škorňa, ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a 
strategií 

Podpora řízení kvality územní veřejné správy, aktuality 
Ministerstva vnitra   

David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace 
veřejné správy Ministerstva vnitra  

Diskuse 

 

Řízení k udržitelnému rozvoji  
panelová diskuse na téma plánování a řízení, kvalitní rozvoj měst a obcí, místní 

Agenda 21 a propojení vůči dalším metodám a aktivitám ke kvalitě úřadů  - 

možnosti zapojení se do projektu NSZM ČR, představení aktivit  

 

 

11:00 
– 

12:00 

 

 

Strategické řízení pro udržitelné municipality, metoda místní 
Agenda 21 

Petr Švec, ředitel NSZM ČR, předseda Výboru RVUR pro udržitelné 

municipality 

Portfolio – integrace metod kvality vůči MA21  
Roman Fišer, konzultant NSZM ČR  

Referenční model řízení městského úřadu 

Zdeněk Opálka, tajemník městského úřadu, Zdravé město Břeclav 

 
Diskuse  
 
Ukázky nástrojů pro plánování v území  
DataPlán NSZM, Urban Planner, Attis ad. 

 

 

12:00 
– 

12:30 

 
Přestávka na občerstvení  
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>> 
 

Ukázky z praxe  
prezentace uplatnění postupů a nástrojů strategického plánování a řízení  

v praxi měst, inovace a inspirace  

 

 

12:30 
– 

14:00 

 

 

Participativní rozpočet - modelové řešení pro kvalitní MA21  

Rita Vlčková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice   

Ocenění „Dobrá praxe“ 

 město Litoměřice 
 městská část Praha 20 

Smart City jako technologická podpora pro MA21  
Radim Ševčík, ředitel Smart City Institutu Brno 

Podpis dohody o spolupráci 

 NSZM ČR a Smart City Institut Brno 

Adaptace měst na klimatickou změnu - příklady z praxe  

Vojtěch Lekeš, architekt, urbanista 

Plánování a řízení v oblasti kultury - proč a jak na to?  

Olga Škochová a Tereza Raabová, Culture Matters   

 

Diskuse 

 

>> 

14:00 
– 

16:00 

 
Pro zájemce - navazující konzultace  
(zapojení se do projektu NSZM ČR, plánování a řízení v kvalitě 
MA21, indikátory a udržitelný rozvoj měst ad.)  
 

 

 

 

 

 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 13. 5. 2016: 

www.ZdravaMesta.cz/strateg-sekce/registrace  

 

Kontakt pro další informace:  

Kancelář NSZM ČR, T: 606 755 374, E: info@nszm.cz    
 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci.  

Akce je bez účastnického poplatku;  

pro včas přihlášené účastníky je k dispozici občerstvení. 
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