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22. února 

2017 

PRAHA 

 

Budova Českého 

svazu vědecko-

technických 

společností, 

Novotného lávka 5 

(sál 217) 

 

Akce představí téma 

strategického plánování 

a  řízení z pohledu 

národních institucí 

i  konkrétní zkušenosti 

a  ukázky z praxe měst. 

Určena zejména zástupcům 

územních samospráv, 

politikům, pracovníkům 

úřadů a všem dalším 

zájemcům. 

REGISTRACE: 

www.ZdravaMesta.cz/ 

strateg-sekce/registrace 

 

 

AKCE JE POŘÁDÁNA  
V RÁMCI NÁRODNÍHO  
PROGRAMU JAKOSTI 2017 

 

 

 

>> STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ  

      A KVALITA MĚST 
 

9:30 
– 

10:00 

 

Registrace účastníků  

 

Udržitelný rozvoj a kvalita  

10:00  
– 

 11:15 

Uvítání účastníků  

Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR 

Podpora strategické práce ve veřejné správě 

Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace EU fondů  
a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj 

Udržitelný rozvoj: implementace „Česko 2030“   

Anna Kárníková, ředitelka odboru pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády ČR, 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj  

Mozaika: metodiky a indikátory pro udržitelný rozvoj 
Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, předseda Výboru 
RVUR pro udržitelné municipality 

Tomáš Hák, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 

 

Inspirace z praxe  

Prezentace a panelová diskuse k uplatnění postupů a nástrojů řízení kvality  

a strategického plánování a řízení v praxi měst  

 

 

11:15  

–  

12:30 

 

 

PORTFOLIO: Nástroje integrace kvality v praxi měst a městských 
částí Roman Fišer, CIEM, konzultant NSZM ČR 
 
BENEŠOV: Postupy a výsledky integrace metod ISO 9001: 2016, 
EFQM a MA21 v praxi 
Miluše Stibůrková, tajemnice MěÚ Benešov 

LITOMĚŘICE: Pasport nemovitostí - transparentní nástroj pro 
správu majetku, energetický management a efektivní investování 
Jaroslav Klusák, útvar strategického plánování a udržitelného 
rozvoje, MěÚ Litoměřice 

 
 

http://www.zdravamesta.cz/strateg-sekce/registrace
http://www.zdravamesta.cz/strateg-sekce/registrace
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12:30 
– 

13:00 

 
Přestávka na občerstvení  
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Kvalitní a efektivní územní veřejná správa  

 

 

13:00 
– 

14:00 

 

 

Podpora kvality v územní veřejné správě - aktuální metodická 
doporučení a aktivity  

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

Obce v éře E-governmentu - model fungování a praxe „životních 

situací“ 

Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra 

Meziobecní spolupráce dobrovolných svazků obcí - moderní 
fenomén rozvoje veřejné správy pro 21. století 
Dana Beková, ředitelka sekce pro projekty a zahraniční spolupráci, 
Svaz měst a obcí ČR 

 

Finance pro kvalitu a strategie obcí a regionů 

Prezentace aktuálních informací k dostupným finančním zdrojům pro rozvoj územní 
veřejné správy, prostor pro dotazy. 

 

14:00 
– 

15:00 

Aktuální výzvy Operačního programu Zaměstnanost  
s ohledem na cílovou skupinu obcí a jejich organizací 
Simona Vavrochová, ředitelka odboru podpory projektů, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí 

Podpora kvality ve výzvách OP Zaměstnanost - analýzy výsledků 
proběhlých výzev a výhled na témata výzev navazujících  
Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné 
správy, Ministerstvo vnitra 

 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 15. 2. 2017: 

www.ZdravaMesta.cz/strateg-sekce/registrace  

 

Kontakt pro další informace:  

Kancelář NSZM ČR, T: 602 717 387, E: registrace@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. 

 

 

 

http://www.zdravamesta.cz/strateg-sekce/registrace
mailto:registrace@nszm.cz

