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STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH  

- METODY KVALITY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE 
Tematická Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR 

    

21. května 2015 od 10:00 do 14:00 hod. 
PRAHA, Budova Českého svazu vědeckotechnických společností  

Novotného lávka 5, Praha 1 (sál 217) 

Sekce představí problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní 
zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých obcí. Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv, 
politikům, pracovníkům úřadů apod., a všem dalším  z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o téma. 

PROGRAM  
 

 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 

 
 

Strategické plánování a řízení z pohledu národních institucí  

 

10:00 – 11:00 

 Integrované přístupy jako součást strategického řízení měst, obcí a regionů 

      David Koppitz  
      ředitel odboru regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Strategické řízení a plánování ve veřejné správě 

      Vladimír Kváča  
      ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj  

David Škorňa  
vedoucí oddělení strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Procesní řízení a koncept životní situace jako základ elektronizace veřejné 

správy 

Roman Vrba  

ředitel odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra 

 

DOPOLEDNÍ BLOK: Strategické řízení k udržitelnému rozvoji 

 

 

 

11:00 – 11:45  

 

 

 Strategické plánování a řízení pro udržitelný rozvoj municipalit 

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

 Udržitelné finanční řízení obcí a regionů 

Milan Jan Půček  

generální ředitel Národního zemědělského muzea 

 

Chcete se dozvědět 
… JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU? 
… JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ODBORNÉ SPOLUPRÁCE V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ? 
… JAKÉ KONKRÉTNÍ OSVĚDČENÉ POSTUPY LZE VE VAŠEM MĚSTĚ/OBCI/MĚSTSKÉ ČÁSTI VYUŽÍT? 



 

 

 

 

11:45 – 12:15  

 

 

 Ukázka využití Referenčního modelu řízení města v praxi a jeho možné využití 
pro Zdravé město a MA21 

Dagmar Rysová, Aleš Dresler 

Město Kopřivnice 

 Český institut efektivního managementu 

Roman Fišer  
ředitel CIEM 

 
 

12:15 – 12:45  Přestávka na občerstvení  

 

ODPOLEDNÍ BLOK: Ukázky z praxe strategického řízení měst 
 

12:45 – 13:30 

 Systém posuzování projektů města vůči udržitelnému rozvoji 

Antonín Tym  

Město Litoměřice  

 Tvorba nového územního plánu formou výzkumného projektu  

Miroslav Andrt, Filip Tittl  
Město Štětí, Fakulta architektury ČVUT  

 Strategické plánování a interní vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 8  
při zavádění MA21 

Petr Vilgus, Iva Hájková    
Městská část Praha 8  

 
 

13:30 – 14:00  Závěrečná diskuse 

 
 

 

 
Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 14. května 2015: 

www.ZdravaMesta.cz/strateg-sekce2015/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. 

 

 

 

 
Akce je pořádána v rámci Národního programu kvality.                                                 

 
 

 
 

 
 
 

Akce je součástí projektu NSZM ČR “Strateg-2“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního  
rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

http://www.zdravamesta.cz/strateg-sekce2015/registrace
mailto:info@nszm.cz

