
 
 
 
 

 

 

pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka 

        II. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR 
termín: 7. června (čt)  
místo konání: HOTEL OLYMPIK ARTEMIS****, U Sluncové 14, Praha 8 internet: http://www.olympik.cz 
cílová skupina:starosta, místostarosta, primátor, hejtman, zastupitel, diplomat, senátor, poslanec, úředník  
zaměření a hlavní tématika: NÁRODNI SOUDRŽNOST SAMOSPRÁV A FINANCE 
 
PROGRAM: programem provází moderátor Radovan Kunc  
 
Prezence od 7:30 hod.; 9:00 hod zahájení, ukončení odborné části cca 16:00 hod.  
9:00 Zahájení a uvítání: Lukáš TESAŘ, ředitel a majitel programu Regionservis 
 
Přivítání účastníků Generálním partnerem  
Vývoj trendů v odpadovém hospodářství: Peter HODECEK, jednatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Symbolické zahájení setkání národní písní: Českolipský dětský pěvecký sbor 
 
Vystoupení nejvyšších představitelů českého STÁTU: 
Vláda České republiky 
9:30 Zavádění Euroklíče v České republice 
 Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny 

10:15 Národní strategický referenční rámec, komunální rozvoj  
 Miroslav KALOUS, náměstek ministra pro místní rozvoj 

10:30 Legislativní práce vlády 
 Jiří STODŮLKA, náměstek předsedy Legislativní rady vlády a ministra ČR 

10:45 Role místní samosprávy při tvorbě a aplikaci evropské politiky ČR 
  Michal SEDLÁČEK, ředitel odboru Koordinace evropských politik, útvar místopředsedy vlády 
 
Evropský parlament 
11:00 Vliv EU na místní a regionální samosprávu v České republice 
 Jaromír KOHLÍČEK, člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch, člen Výboru pro zahraniční záležitosti 
 
Zahraniční hosté a velvyslanectví cizích zemí v České republice 
11:15 Projevy nejvyšších představitelů diplomatických zastoupení cizích států v České republice 
 Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
 J.E.pí. Linda Joy DUFFIELD, velvyslankyně 

 Velvyslanectví Spolkové republiky Německo 
 J.E.p. Helmut ELFENKÄMPER, velvyslanec 

 Velvyslanectví Spojených států amerických  
 J.E.p. Richard W. GRABER, velvyslanec 

 Velvyslanectví Polské republiky 
 J.E.p. Jan PASTWA, velvyslanec 
  
Pozdravení a poděkování za solidaritu účastníkům setkání  
Nadační fond KOPRETINA   
Pavlína SÉNIČ, patronka nadačního fondu 
Zdravice od Hlavních partnerů setkání, projev zástupců spol. Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. 
 
45 min. PŘESTÁVKA na občerstvení, k dispozici jsou prezentace Hlavních partnerů setkání  

Představení Generálního partnera a Hlavních partnerů setkání 
12:45 Luboš KAČÍREK, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
12:50 Vít BÁRTA, zástupce společnosti ABL a.s.  
12:55 Vilém TVRDÍK, ředitel strategického marketingu společnosti Hochtief a.s.  



 
 
 
 

 

 

STRATEGIE VLÁDY k rozvoji územních samospráv a zkvalitnění státní správy 
Vláda České republiky 
13:00  Czech point – modernizace veřejné správy a využití informačních technologií  

 Zdeněk ZAJÍČEK, náměstek ministra vnitra 
13:30 Čerpání dotací z evropské unie 
 Ivo HLAVÁČ, 1. náměstek ministra zemědělství 

Ombudsman České republiky 
14:00 Postavení obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy 
 Otakar MOTEJL, ombudsman - veřejný ochránce práv 
 
REGIONY, KRAJE, MĚSTA A OBCE, rozvoj samospráv a vzájemná spolupráce 

Územní samospráva České republiky 
14:30 Kraje České republiky a Asociace krajů České republiky,  
 Petr BENDL, hejtman Středočeského kraje a I. místopředseda Asociace krajů České republiky   
14:45 Příležitosti ke zlepšení financování samospráv,  
 Luděk TESAŘ, odborník na finance a řízení veřejné správy 

15:00 Evropská a regionální politika, strategické investice – zkušenosti, praxe  
 Tomáš ÚLEHLA, člen Rady města Zlína, člen Výboru regionů v Bruselu, poslanec, místopředseda euroregionu, 

president Contact Group v radě Evropy, předseda komise pro strategický rozvoj a EU na radnici ve Zlíně, člen kraj. výboru pro  
záležitosti EU, člen poslaneckých výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí 

15:15  Kontrola veřejných financí – aktuální informace z kontrolního výboru PSP ČR 
 Daniel REISIEGEL, místopředseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen  
 Rady městské části Praha 3, předseda finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 3 
 
15:30 Diskusní panel s poslanci, senátory, primátory, starostkami, starosty a hosty   
 Pavel SVOBODA, poslanec Parlamentu ČR, člen rozpočtového a kontrolního výboru 
 Jiří ŽÁK, senátor a člen ústavně právního výboru 
 Václava DOMŠOVÁ, senátorka a členka ústavně právního výboru 
 Vítězslav JONÁŠ, senátor a člen výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 
 Olga ZUBOVÁ, poslankyně a členka výboru pro vědu, vzdělávání a kulturu, výboru pro zdravotnictví  
 
16:30 BENEFICE PRO KOPRETINU – komorní koncertní vystoupení 

PAVLÍNA SÉNIČ ,  soprán   
ČESKOLIPSKÝ DĚTSKÝ SBOR doprovod  

 
17:00 ODPOLEDNÍ KOKTEJL 
 
GENERÁLNÍ PARTNER              HLAVNÍ PARTNEŘI                     PARTNEŘI 

 


