
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
s podporou Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy 
Ministerstva vnitra České republiky, Krajského úřadu Pardubického kraje 
a Magistrátu města Pardubic

Záštitu nad konferencí převzali

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

VEŘEJNÁ
SPRÁVA 2018

24. 5. 2018

 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:

•	 Informace a informační technologie ve veřejné správě

•	 Ekonomické souvislosti poskytování kvalitních veřejných služeb 

•	 Aktuální otázky veřejné správy a sociální politiky – teorie a praxe

•	 Management veřejného sektoru

•	 Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů
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Dílčí témata jednotlivých sekcí konference
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.

•	 Technologické inovace na úrovni měst - Smart Cities.

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.

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.

Management veřejného sektoru

Tajemník sekce: Ing. Michaela Stříteská, PhD. (michaela.striteska@upce.cz) 

•	 Aplikace moderních metod řízení ve veřejném sektoru.

•	 Řízení rizik ve veřejném sektoru.

•	 Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru.

•	 Zavádění inovací a kvality ve veřejném sektoru.

•	 Spolupráce soukromého a veřejného sektoru.



Aktuální otázky a výzvy rozvoje regionů 

Tajemník sekce: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D. (pavel.zdrazil@upce.cz)

•	 Role veřejné správy v kontextu podpory místního rozvoje a implementace regionální politiky.

•	 Příčiny a dopady regionálních disparit.

•	 Kvalita života a její souvislosti s atraktivitou území a rozvojem.

•	 Organizace a řízení bezpečnosti v regionech.

Podmínky účasti
1.  Vyplnit závaznou přihlášku – elektronicky na adrese http://vs2018.upce.cz  

nejpozději do 1. 5. 2018.

2.  Uhradit konferenční poplatek ve výši 1500,- Kč nejpozději do 1. 5. 2018 
na účet Komerční banky Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, 531 41 Pardubice 
Číslo účtu: 37030561/0100 
Variabilní symbol: 4690480010 
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 1. 5. 2018. Příspěvky se do recenzního řízení přijímají v češtině, slovenštině nebo 
angličtině. Elektronický sborník (s ISBN) sestavený výhradně z anglicky psaných, pozitivně recenzovaných příspěvků, 
bude zaslán k indexaci na Web of Science. Z příspěvků psaných v češtině, slovenštině, které budou pozitivně recen-
zovány, bude sestaven elektronický sborník s ISBN. Pravidla pro psaní příspěvků jsou zveřejněna na webové stránce 
konference. Nerespektování požadavků pravidel pro psaní příspěvků má za následek automatické odmítnutí příspěvku. 
Příspěvky do recenzního řízení přijímají jednotliví tajemníci sekcí.

Kontakt
Webová stránka konference: http://vs2018.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.


