Program konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné
správě 2022

Pořadatelé konference:
JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
prof. doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity
doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Mgr. Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
Ing. Jan Holický, MBA, předseda Sdružení tajemníků měst a obcí ČR
Magistrát statutárního města Brna
Aliaves & Co., a. s.
Klub personalistů, o. p. s.
Záštita:
Asociace krajů ČR MUDr. Martin Kuba předseda Asociace krajů ČR
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14. září 2022
9:15 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:30 Zdravice pořadatelů – Magistrát města Brna, Dominikánském nám. 1, sál Zastupitelů
10:30 – 17:00 Plénum
10:50 - 11:30 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR
Téma: Aktuální judikatura k zákonu č. 106 v rozhodovací praxi Ústavního soudu
11:30 – 12:10 JUDr. Jakub Chromý, Ph.D. MBA, státní zástupce odboru mimořádných opravných
prostředků Nejvyššího státního zastupitelství
Téma: Nový pohled na trestnou činnost v pracovním prostředí státních zaměstnanců a úředníků
12:10 – 12:30 Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních
služeb
Téma: Zákon OSPOD – změny v náhradní rodinné péči, pěstounská péče
12:30 - 13:00 oběd
13:00 - 13:30 Mgr. Pavel Fischer, senátor, absolvent Ecole Nationale d´Administration (E.N.A.)
Téma: Odolnost vůči zahraničním vlivům a étos veřejné služby
13:30 - 14:00 Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svaz a viceprezident
European Trade Union Confederation
Téma: Aktuální pohled ČMKOS na situaci ve veřejné správě a službách
14:00 – 14:45 Mgr. Zdeněk Zajíček, poradce premiéra Petra Fialy pro digitalizaci a digitální
transformaci, viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident ICT Unie
Téma: Elektronizace veřejné správy a její dopady do organizace práce státních zaměstnanců, ředitelů
škol a úředníků ÚSC
14:45 – 15:00 Ing. Mgr. David Sláma, pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu, ředitel
odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Téma: Novelizace zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů
15:00 - 15:45 doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Téma: Aktuální praxe ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koordinace veřejné
podpory
15:45 – 16:15 Mgr. Dana Roučková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy, Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Téma: Zákoník práce – aktuální novelizace a výhled do roku 2023
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16:15 – 17:00 prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Téma: Vztah politické a úřednické linie ve služebních úřadech – jakým způsobem by se měly
navzájem ovlivňovat
17:30 – 19:00 Večeře Hotel International Brno, Husova 16/2000
19:30 – 22:00 Slavnostní večer s hudebním vystoupením houslistky Julie Svěcené (Místodržitelský
palác, Moravské náměstí 680/1a, Brno)
22:00 – 24:00 Posezení ve Stopkově pivnici (Česká 5, Brno)

15. září 2022
Hotel International Brno, Husova 16/2000
I.

9:00 – 15:30 sekce právní

09:00 – 10:30 Kulatý stůl k náhradě škody
Přednáší: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
Téma: Odpovědnost za škodu, která může dopadnout na zaměstnance, jejichž prostředky na platy
jsou hrazeny z veřejných rozpočtů
10:30 – 11:00 doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické
fakulty, docent na Katedře finančního práva a národního hospodářství
Téma: Hrozby a příležitosti pro veřejné finance
11:00 – 15:30 Kulatý stůl k tématu: Zadávání veřejných zakázek. Podtématem bude "Jak zadat
veřejnou zakázku, aby hlavním hodnotícím kritériem byla kvalita a ne cena"
12:00 – 13:00 oběd

Kulatého stolu se po celou dobu jeho trvání zúčastní:
JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
Mgr. Iveta Pospíšilíková, ředitelka odboru druhostupňového rozhodování, Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Martin Hadaš, LL.M., ředitel odboru veřejných zakázek, rektorát, Masarykova univerzita
JUDr. Martin Kakrda, vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek, Ministerstvo průmyslu a
obchodu
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., partner a advokát v advokátní kanceláři MT Legal, s.r.o.
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II.

9:00 – 15:00 sekce personální (kulatý stůl)

09:00 – 12:00 (dopolední blok)
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na
Právnické fakultě UK v Praze
JUDr. Jiří Doležílek, předseda pracovněprávního oddělení a předseda senátu, Nejvyšší soud ČR
Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., soudce, pracovněprávní oddělení, Nejvyšší soud ČR
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 15:30 (odpolední blok)
13:00 – 13:45 Mgr. Martin Koníček, vedoucí Odboru kanceláře ředitele, KÚ Jihomoravského
kraje, Mgr. Pavla Horáková, psycholožka, koučka, personální oddělení KÚ Jihomoravského kraje
Téma: Jihomoravský kraj bourá názor "Vždyť práci úředníka nikdo nevidí”
13:45 – 14:30 Michal Kuzník, lektor, mentor a kouč, v oblasti soft skills
Téma: Kompetenční model – pohled na kompetenční model z pohledu firemního řízení
14:30 – 15:00 Ing. Martin Vlček, interní auditor, KÚ Moravskoslezského kraje
Téma: Rozvoj automatizace a elektronizace na KÚ MSK – robot Karel a spol.
15:00 – 15:30 Mgr. Kateřina Csillagová, ředitelka odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce
Téma: Lidské zdroje a pracovně právní vztahy

III.

9:00 – 15:00 Sekce státní služba

Odborná garance: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu
09:00 – 11:00 JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., předseda senátu, Nejvyšší správní soud
09:00 – 12:00 Mgr. Ing. Veronika Juřičková, předsedkyně senátu, Nejvyšší správní soud
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 RNDr. Josef Postránecký, státní tajemník, Ministerstvo vnitra ČR
Téma: Zkušenosti z aplikace vybraných institutů státní služby při řešení specifických a časově
omezených úkolů
13:30 – 14:15 prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu, Ministerstvo
vnitra ČR
Téma: Vztah politické a úřednické linie ve služebních úřadech – jakým způsobem by se měly
navzájem ovlivňovat
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14:15 – 14.45 JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M., státní tajemnice, Ministerstvo životního prostředí
ČR
Téma: Jak velký problém je správní řád ve státní službě
14:45 – 15:15 Mgr. Iveta Chmielová Dalajková
Téma: Rušení agend ve státní službě, aneb jak není možné zastupovat představeného ze služebního
místa ve zcela jiném útvaru služebního úřadu s cílem obejít výběrové řízení

IV.

09:00–15:30 Sekce školství

Odborná garance: Mgr. Jan Mareš, MBA, náměstek ministra pro řízení sekce vzdělávání a mládeže
09:00 – 10:00 Mgr. Lenka Šulanová, Koordinátor středního článku podpory - Semily, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
Téma: Střední článek podpory, projekt MŠMT pro podporu managementu a administrativy škol
10:00 – 11:00 PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora,
ředitel sekce inspekční činnosti, Česká školní inspekce
Téma1: Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ
Téma2: Metodický portál Kvalitní škola a interaktivní platforma Vzdělávání v datech
Téma3: Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků
11:00 – 12:00 Mgr. et Mgr. Kateřina Dufková, odbor řízení a podpory regionálního školství, vedoucí
oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Téma: Novela zákona o pedagogických pracovnících / Příprava budoucích učitelů
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Téma: Ukrajinská migrace – problematika vzdělávání na českých školách – rozběhlý školní rok
s ukrajinskými žáky
14:00 – 14:45 Mgr. Ivana Blažková, Vedoucí oddělení - Tým speciálního vzdělávání, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
Téma: Podpůrné pozice ve školách, institucionalizace školních psychologů a speciálních pedagogů
14:45 – 15:30 Mgr. et Mgr. Kateřina Dufková, odbor řízení a podpory regionálního školství, vedoucí
oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Téma: Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

V.

9:00 – 16:00 Sekce sociální

9:00 – 10:00 Mgr. et Ing. Lenka Frýdková, právnička poradny Quip, Rytmus – od klienta k občanovi,
z. ú.
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Téma: Povinnosti opatrovníka z právního pohledu
10:00 – 10:15 coffee break
10:15 – 12:00 Mgr. Petr Beck, Ministerstvo práce a sociálních věcí, vedoucí odd. pomoci v hmotné
nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením
Téma: Novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o státní sociální podpoře
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Téma: Životní dráha klienta s omezenou svéprávností a aktuální problémy veřejných opatrovníků
14:00 – 16:00 Mgr. Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních
služeb a vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstva Práce a Sociálních Věcí ČR
Téma: Komunikace a jednání s problémovými osobami, řešení agrese a konfliktů

VI.

9:00 – 16:00 Sekce OSPOD

Odborná garance: Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně ministra pro řízení Sekce rodinné
politiky a sociálních služeb
09:00 – 10:20 JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
Téma: Nejnovější judikatura Ústavního soudu ke střídavé péči
10:20 – 10:40 Coffee break
10:40 – 12:00 JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Téma: Aktuální otázky a problematika péče o dítě s mezinárodním prvkem
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 Mgr. Vladimír Polák, místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem
Téma: Uplatňování Cochemské praxe při rozhodování o střídavé péči, výjimky pro uplatnění
Cochemské praxe např. v případech domácího násilí, rodičů s patologickými rysy
14:00 – 15:00 PhDr. Jana Procházková, soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog,
supervizor
Téma: Psychologické aspekty spojené s náhradní rodinnou péčí s aktuální genderovou problematikou
ve vazbě na homosexuální páry a děti, problematika stejnopohlavních vztahů při péči o děti
15:00 – 16:00 prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc., přední česká právnička a bývalá děkanka Právnické
fakulty UP v Olomouci. Členka legislativní komise pro rekodifikaci občanského zákoníku
Téma: Střídavá péče
15:30 – 18:00 Doprovodný program
19:00 – 02:00 Společenský večer v Hradní vinárně Špilberk
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16. září 2022
Plénum (společné pro všechny účastníky)
Dominikánské nám. 1, sál Zastupitelů
09:00 – 09:45 JUDr. Adam Furek, vedoucí oddělení legislativně právního, odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
Téma: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které informace musí být
žadateli poskytnuty – příklady z praxe
09:45 – 10:00 Mgr. et Mgr. Pavel Chodúr, zástupce vedoucího oddělení metodiky dozoru, odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
Téma: První zkušenosti se zaváděním Sbírky právních předpisů jako nového informačního systému
veřejné správy
10:00 – 13:00 MUDr. František Koukolík, DrSC., významný český neuropatolog, autor knih, učebnic a
monografií na téma: „Jak zvládat pracovní stres a jak komunikovat?“

13:00 – 13:15 Tombola na závěr konference

13:30 – 14:30 Oběd v restauraci U Třech čertů, Starobrněnská 7, Brno - střed
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