Pozvánka na seminář na téma

Státní služba v měnící se společnosti
Smyslem tohoto semináře je umožnit výměnu zkušeností z oblasti modernizace státní služby
v České republice a ve Francii a otevřít diskusi mezi zákonodárci, francouzskými a českými
odborníky, zástupci občanské veřejnosti a dalšími zájemci k přípravě nové zákonné úpravy
postavení úředníků v České republice.
V současnosti se administrativa obou zemí musí přizpůsobovat výzvám, jež přinášejí rozpočtové
škrty, dluhová krize a krize důvěry v Evropské unii, vliv informačních technologií i každodenní
komunikace, atd.
Jak učinit ze státní služby účinný nástroj ve službách zvyšování kvality života obyvatel a
konkurenceschopnosti ekonomik? Jak rozvíjet přitažlivost státní služby a zajistit věrnost státních
úředníků? Jak zlepšit konkurenceschopnost a odměňovat zásluhy a současně zlepšovat etiku? Jak
se vyvarovat střetu zájmů?
To jsou některé z otázek, o nichž budou zákonodárci, francouzští a čeští odborníci,
zástupci občanské společnosti a další zájemci diskutovat během semináře.

Organizátoři
Velvyslanectví Francie v České republice
Senát Parlamentu České republiky
Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (CESES FSV UK)
Evropské hnutí v České republice
Institut pro veřejnou správu

Moderátor: Petr Just, Metropolitní univerzita Praha
Pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR

Datum: úterý 22. května 2012, 8.30 – 13.30 hod
Místo: Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác (vchod C2, 1. poschodí)

Program
8.30 – 9.00

Registrace

9.00 – 9.20

Úvodní projevy






9.20 – 10.50

Kulatý stůl

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu
Pierre Lévy, velvyslanec Francie v ČR
Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie
FSV UK
Ladislav Říha, místopředseda Evropského hnutí v ČR

 Veřejná správa v měnící se společnosti






Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí ČR
Martin Potůček, vedoucí CESES FSV UK
David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR
Marcel Pochard, místopředseda sekce pro státní správu, Státní rada,
Francie
Zdenka Procházková, ředitelka Institutu pro veřejnou správu

Diskuse
10.50 – 11.20

Přestávka na kávu / Tisková konference

11.20 – 12.50

Vystoupení

 Nový statut státní služby v ČR?





Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra ČR
Taisia Čebišová, Fakulta sociálních věd UK
Jan Rovenský, předseda Odborového svazu státních orgánů a
organizací
Francouzský odborník, Generální ředitelství pro státní správu a státní
službu (TBD)

Diskuse
12:50 – 13:00

Závěr, shrnutí




Martin Potůček, vedoucí CESES FSV UK
Pierre Lévy, velvyslanec Francie v ČR

Vaši účast potvrďte nejpozději do 18. 5. 2012 (pátek) na e‐mail: kortusova@fsv.cuni.cz
Při vstupu do prostor Senátu ČR je nutné předložit identifikační doklad (občanský průkaz nebo pas).
Simultánní tlumočení čeština/francouzština zajištěno.
Změny vyhrazeny.

