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PROGRAM 
 

ČTVRTEK 7. dubna 2022 
Radka Vladyková 

výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst 
a obcí ČR  

Michala Hergetová 

moderátorka

DOTAZY ŽIVĚ NA SLI.DO Kód akce: #KS2022 
 

8.30 – 8.40  Úvodní slovo 

➢ FRANTIŠEK LUKL, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov 
➢ RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 

 

8.40 – 8.44  Prezentace generálního partnera Krajských setkání 2022 –          
                                Skupina ČEZ 
 

8.44 – 8.55  Uvítání vládními představiteli 
➢ VÍT RAKUŠAN, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra  
➢ IVAN BARTOŠ, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní 

rozvoj  
 

8.55 – 9.05   Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, SMO ČR 
➢ Informace k aktuálnímu programovému období 
➢ Karty investičních příležitostí  
➢ Informace k Inspiračnímu fóru SMO ČR  
➢ Aktuality z přípravných prací Kanceláře na předsednictví České republiky v 

EU 
MONIKA ŠTĚPÁNOVÁ, ředitelka Sekce regionálního rozvoje a zahraničních 
vztahů 
 

9.05 – 9.15   Projekty SMO ČR 
➢ Projekt ESO 
➢ Projekt SMART ČESKO v praxi 

DAN JIRÁNEK, ředitel Sekce pro projekty a inovativní přístupy 
 

9.15 – 9.25   Legislativní a právní sekce, SMO ČR 
➢ Aktuálně z legislativy 

IVONA MOTTLOVÁ, ředitelka Legislativně právní sekce 
 

9.25 – 9.40  Právní poradna Svazu  
➢ LUKÁŠ VÁŇA, KVB, advokátní kancelář 
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9.40 – 10.10  Ministerstvo vnitra  
➢ Volby 2022 – komunální a senátní volby na obzoru 

PETR VOKÁČ, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy 
➢ Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků – shrnutí 

dosavadního vývoje a zkušeností 
➢ Elektronizace a digitalizace veřejného zasedání zastupitelstva včetně 

distančního hlasování 
➢ Aktuality z kontrolní činnosti ODK – nejčastěji zjištěná pochybení 

MIROSLAV VESELÝ, ředitel Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
  

10.10 – 10.25 Diskuze  
 

10.25 – 10.27 Prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2022 – EKO-KOM 
 
10.27 – 10.45 Český úřad zeměměřický a katastrální  

➢ Digitální technické mapy – jejich realizace a předávání do IS DMVS, 
povinnosti obcí v kostce 
KAREL ŠTENCEL, místopředseda ČÚZK 

 
10.45 – 11.00 Diskuze 
 
11.00 – 11.15 Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic  

➢ Jak na odstraňování autovraků? 
➢ Legislativní novinky v roce 2022 

MARTIN JANEČEK, ředitel Odboru liniových staveb a silničního správního 
úřadu 
➢ Povinnosti vlastníků mostních staveb  

JIŘÍ HLAVATÝ, ředitel úseku kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
11.15 – 11.25 Energetický regulační úřad  

➢ Energetická krize – energetické minimum zastupitele  
MARKÉTA ZEMANOVÁ, členka Rady ERÚ 

 
11.25 – 11.37 Diskuze 
 

11.37 – 11.55  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
➢ Podpora škol – střední článek, edu.cz 

JAN MAREŠ, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže 
➢ Svazkové školy  

RADOMÍR PAVLÍČEK, předseda DSO Tišnovsko 

 

11.55 – 12.10 Ministerstvo životního prostředí   
➢ Odpadové hospodářství – jak na odpadové vyhlášky a jaké jsou možnosti 

obcí? 
GABRIELA BULKOVÁ, vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupkyně 

ředitele odboru odpadů 
 
12.10 – 12.27 Diskuze 

12.27 – 12.30 Závěr Krajského setkání, ukončení 

➢ RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 
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PROGRAM 
 

PÁTEK 8. dubna 2022 
Radka Vladyková 

výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a 
obcí ČR  

Michala Hergetová 

moderátorka

DOTAZY ŽIVĚ NA SLI.DO Kód akce: # KS2022 
 

8.30 – 8.36  Úvodní slovo 

➢ RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 
 

8.36 – 8.40 Prezentace generálního partnera Krajských setkání 2022 - skupina ČEZ 
 

8.40 – 9.00  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
➢ Změna ceny veřejné zakázky po uzavření smlouvy o dílo – jak postupovat 

s péčí řádného hospodáře 
➢ Novinky z činnosti ÚOHS 

MARKÉTA DLOUHÁ, místopředsedkyně řídící Sekci veřejných zakázek 
 

9.00 – 9.15  Diskuze  
 

9.15 – 9.30  Ministerstvo financí  
➢ Aktuality z oblasti státního rozpočtu pro rok 2022 a dopady do národních 

dotačních titulů 
➢ Příjmy obcí – predikce pro nastávající období  

MIROSLAV MATEJ, ředitel, Odbor 12 - Financování územních rozpočtů 
 

9.30 – 9.45  Ministerstvo průmyslu a obchodu  
➢ Národní plán obnovy a jeho dopad na obce  

MARIAN PIECHA, náměstek Sekce fondů EU 
 

9.45 – 9.47  Prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2022 – EKO-KOM 
 

9.47 – 10.05  Ministerstvo pro místní rozvoj  
➢ eTurista a elektronizace výběru místních poplatků 

RENATA KRÁLOVÁ – ředitelka Odboru cestovního ruchu  
JAN HERGET, ředitel CzechTourism 

➢ Zásadní změny a novinky u dotačních titulů pro obce 
ZDENÉK SEMORÁD, náměstek pro řízení Sekce evropských a národních 
programů 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/sekce-06/odbor-12-financovani-uzemnich-rozpoctu
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10.05 – 10.20 Státní fond podpory investic 
➢ Dotační pobídky pro obce v oblasti bydlení 
➢ Revitalizace brownfieldů – řešení bydlení? 

MARTIN KLOUDA, zástupce ředitele Fondu  
 

10.20 – 10.35 Státní fond životního prostředí 
➢ Dotační možnosti pro obce z oblasti životního prostředí  

PETR VALDMAN, ředitel  
 

10.35 – 10.50 Diskuze 
 

10.50 – 11.10 Ministerstvo zemědělství  
➢ Dotační možnosti pro obce z oblasti zemědělství 

PAVEL SEKÁČ, náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU 
 

11.10 – 11.25 Ministerstvo kultury  
➢ Novinky z činnosti ministerstva a dotační možnosti v oblasti kultury 

a památkové péče 
➢ Základní informace k možnostem obcí s ohledem na Národní plán obnovy 

ZUZANA ZAHRADNÍČKOVÁ, ředitelka odboru umění, knihoven a   

kreativních odvětví  

PAVEL ZINGL, vedoucí Oddělení kulturních a kreativních odvětví  

VLASTISLAV OURODA, náměstek pro řízení Sekce kulturního dědictví  

a příspěvkových organizací 
 

11.25 – 11.40 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
➢ Může obec pomoci občanům v energetické krizi? 
➢ Informace a novinky v oblasti dětských skupin 
➢ Financování sociální práce a veřejně prospěšné práce pro obce 

          ZDISLAVA ODSTRČILOVÁ, náměstkyně pro řízení Sekce rodinné politiky  

          a sociálních služeb 
 

11.40 – 12.05 Diskuze 
 

12.05 – 12.15 Asociace nájemního bydlení 

JAN RAFAJ, viceprezident Asociace nájemního bydlení 
 

12.20 – 12.25 Město pro byznys 
DAVID PAVLÁT, představení projektu 

 

12.25 – 12.30 Závěr Krajského setkání, ukončení 

➢ RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 

 
 

GENERÁLNÍ PARTNER    HLAVNÍ PARTNER 
 
 
 
 
 
 
 


