Fakulta ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice
ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického
kraje a Magistrátem města Pardubic
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci
>

2016

>

22. září 2016

>

Záštitu nad konferencí převzali:
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora, Magistrát statutárního města Pardubic
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.,
děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Východočeská sekce
ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI

Cíl a zaměření konference
Hlavním cílem vědecké konference je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce
v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky. Konference je také prostorem pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe
a jejich pracovišti, směřující k dlouhodobému sdílení poznatků, diskusím vysoce aktuálních problémů, jež překračují běžnou národní či evropskou dimenzi. Hlavní témata odpovídají názvům jednotlivých sekcí konference:
•
Aktuální otázky veřejné správy a sociální politiky – teorie a praxe
•
Ekonomické souvislosti poskytování kvalitních veřejných služeb
•
Rizika veřejné správy a jejich prevence
•
Informace a informační technologie ve veřejné správě
•
Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů

Vědecký výbor konference
prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, ČR
prof. RNDr. Oto Hudec, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košicích, SK
doc. Ing.Vladimír Hyánek, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, ČR
plk. doc. Ing.Vladan Holcner, Ph.D., Univerzita Obrany, ČR
prof. Maria M. Ikeda, Kyoto University, Japonsko
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc., Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Ing.Vojtěch Krebs, CSc. Národohospodářská fakulta,VŠE v Praze, ČR
doc. Ing. Jiří Křupka, PhD., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, ČR
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, SK
Univ. Prof. i. R. Dipl.-Ing. Dr. Mikulas Luptacik, Ekonomická univerzita v Bratislavě, SK
prof.Yoriko Masuyama, Matsumoto University, Japonsko
prof. Cornelia Pop, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko
doc. Ing. Romana Provazníková, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, ČR
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Český statistický úřad, ČR
prof. Ligita Simanskiene, Faculty of Social Science, University of Klaipeda, Litva
Ing. Mgr. David Sláma, Odbor strategického rozvoje a koordinace VS, Ministerstvo vnitra ČR

Programový výbor konference
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.
Ing. et Ing.Veronika Linhartová, Ph.D.
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Dílčí témata jednotlivých sekcí konference
Aktuální otázky veřejné správy a sociální politiky – teorie a praxe
Tajemník sekce: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. (jan.mandys@upce.cz)
•
•
•
•
•
•

Aplikace současných trendů v řízení veřejné správy nejen v podmínkách České republiky.
Role sociální politiky v kontextu ostatních politik a její místo v zájmech veřejné správy.
Sociální služby zaměřené na zvýšení kvality života v regionu.
Využitelnost konceptu kvality života pro potřeby veřejných politik.
Řízení výkonnosti ve veřejné správě.
Aktuální zkušenosti a problémy vyplývající z účinnosti služebního zákona.

Ekonomické souvislosti poskytování kvalitních veřejných služeb
Tajemník sekce: Ing. et Ing.Veronika Linhartová, Ph.D. (veronika.linhartova@upce.cz)
•
•
•
•
•

Efektivnost při poskytování veřejných služeb.
Standardizace veřejných služeb.
Principy financování veřejných služeb.
Metody hodnocení kvality a efektivnosti vybraných veřejných služeb.
Aktuální přístup orgánů veřejné moci k řízení kvality veřejných služeb.

Rizika veřejné správy a jejich prevence
Tajemník sekce: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. (michal.kubenka@upce.cz)
•
•
•
•
•
•

Rizika spojená s financováním projektů veřejné správy a jejich monitoring.
Preventivní opatření jako nástroj snižování rizik ve veřejné správě.
Rizika spojená s hospodářskou kriminalitou, rigidností a netransparentností veřejné správy.
Legislativní rámec řízení rizik ve veřejné správě, jeho aplikace a organizování.
Rizika spojená s využíváním dotačních prostředků na úrovni regionu.
Ohrožení demokracie jako možný zdroj rizik pro současnou veřejnou správu.

Informace a informační technologie ve veřejné správě
Tajemník sekce: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. (hana.kopackova@upce.cz)
•
•
•
•
•
•

Data, informace a big data v kontextu soudobé veřejné správy.
Elektronizace veřejné správy.
Problematika současných veřejnosprávních informačních systémů.
IT vzdělávání ve veřejné správě.
Veřejná správa a cloud computing.
IT jako nástroj komunikace a spolupráce ve veřejné správě.

Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů
Tajemník sekce: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D. (pavel.zdrazil@upce.cz)
•
•
•
•

Role veřejné správy v kontextu významu a efektivity regionální politiky.
Příčiny a dopady regionálních disparit.
Kvalita života obyvatelstva a její souvislosti s atraktivitou území.
Dopady regionálních změn na zajišťování bezpečnosti a udržitelnost regionálního rozvoje.

Podmínky účasti
1. Vyplnit závaznou přihlášku - a to elektronicky na adrese http://vs2016.upce.cz
nejpozději do 1. 9. 2016.
2. Uhradit konferenční poplatek ve výši 1200,– Kč nejpozději do 1. 9. 2016
na účet Komerční banky Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, 531 41 Pardubice
Číslo účtu: 37030561/0100
Variabilní symbol: 4690460010
IBAN: CZ2901000000000037030561
SWIFT/BIC:KOMBCZPPXXX
Konferenční poplatek je nevratný, ale lze vyslat náhradní osobu. Zahrnuje vložné, občerstvení v průběhu
konference, elektronický recenzovaný sborník z konference a DPH. Účastníci konference mohou přihlásit
svá vystoupení v závazné přihlášce. Prezentace příspěvků se předpokládá v rozsahu max. 15 minut na jeden
příspěvek. Programový výbor vybere z podkladů zaslaných zájemci příspěvky pro aktivní prezentaci na místě.
Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, angličtina.
Příspěvek do sborníku
Termín odevzdání příspěvku je 9. září 2016. Příspěvky do recenzního řízení přijímají tajemníci jednotlivých sekcí konference. Pořadatel konference vydá z přijatých a pozitivně recenzovaných vědeckých příspěvků
elektronický sborník příspěvků (s ISBN). Pravidla pro psaní příspěvků jsou zveřejněna na webové stránce
konference.
Vědecký výbor konference vybere nejlepší z prezentovaných příspěvků a nabídne jejich autorům publikaci
v časopise Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, který je indexován v databázi
Scopus a je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Kontakt
Webová stránka konference: http://vs2016.upce.cz
Další informace poskytne:
Mgr. Nela Dosedělová, tel. 466 036 072, email: nela.dosedelova@upce.cz
Ivana Veselá, tel. 466 036 454, email: ivana.vesela@upce.cz
Místo konání
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice, budova EB přízemí.

