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Kde a kdy se bude konference konat?
III. výroční konference Moderní veřejná správa se bude konat ve dnech 24. a 25. května 2018. V rámci
akce bude probíhat také 13. Národní konference kvality ve veřejné správě, která má za cíl podporovat
řízení kvality v institucích veřejné správy.
Přednáškový program konference se odehraje v prostorách auly Univerzity Pardubice. Součástí programu
konference je i slavnostní večer, který proběhne dne 24. května 2018 v rytířských sálech zámku
Pardubice.

Za co se budou předávat hodnotná ocenění?
V letošním roce budou předávány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.
Tato ocenění budou předávána během slavnostního večera na zámku Pardubice dne 24. května.

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.



Implementace GDPR (spisové služby, GDPR ve školství a zdravotnictví, adaptační zákon).



Strategický rozvoj veřejné správy – přehled postupu v plnění Strategického rámce rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014–2020 (systém měření a hodnocení veřejné správy, dostupnost veřejné
správy v území).



Využití GIS ve veřejné správě.



Novinky v oblasti řízení kvality ve veřejné správě (včetně využívání výzev).



Prezentace finalistů soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok
2017.



Prezentace Přívětivých úřadů – příklady dobré praxe nejlepších úřadů v kategorii obcí s rozšířenou
působností a v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem za rok 2017 a 2018.



Příklady dobré praxe veřejných služeb.



Aktivity odboru eGovernmentu MV směřující k rozvoji veřejné správy.

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.

Program konference bude zpestřen konáním slavnostního večera dne 24. května na zámku Pardubice.
Nenechte si ujít setkání se zajímavými lidmi a nezapomenutelný doprovodný program!
Více na www.mvcr.cz/clanek/konference-moderni-verejna-sprava-2018
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