
 

   
 

 

Čtvrtek 12.května 2022 

8:30 – 9:00 Prezence účastníků 

9:00 – 10:00 Zahájení konference a úvodní slovo 

 „Proč jsme zvolili téma digitalizace, robotizace a umělá inteligence?“ 

Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

Mgr. Ing., Zdeněk Kadlec, dr.h.c., MBA, ředitel krajského úřadu Kraje Vysočina 

Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o., Certifikovaný interní auditor ve veřejné správě KONZULTANT/EXPERT 

 

Aktuálně k projektům MFČR: „Aktuální stav prací na novém zákoně ve vztahu k účetním jednotkám veřejného sektoru" 

 Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – Ministerstvo financí ČR 

 

1. blok: Digitalizace – teorie a praxe 
 
10:00 – 11:00      

Téma: „"Od digitalizace k robotizaci aneb jak ve své činnosti využít RPA" 

Anotace: Digitalizací dokumentů a související elektronickou komunikací vše začíná, avšak nekončí. Digitální transformace organizací spočívá v automatizaci 
procesů, rutinních a stále se opakujících úkonů, při níž jsou ideálními partnery roboti. Od digitalizace se tak dostáváme k robotizaci, potažmo strojovému 
učení a umělé inteligenci. Role lidí se však při jejich zapojení nesnižuje, jen se posouvá na jinou úroveň. Vnímáme správně jejich roli a umíme s nástroji, 
které současnost, nabízí účinně pracovat? Zamyslíme se nad významem robotizace a jejím praktickým využitím. 

Vystupující:  

Ing. Libor Vašek, Ph.D., katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, člen Komory certifikovaných účetních 

Michal Kříž, technický ředitel společnosti HandyBot s.r.o. 

Ing. Jolana Pražáková, Advanced Accounting, s.r.o., členka Komory certifikovaných účetních  

 

11:00 – 11:45  

Téma: „Problémy právní úpravy kontroly v zákoně o finanční kontrole“ 

Anotace: Zaměření naší přednášky je obecné a možno říct systémové. Má ukázat, že stejně jako právní úprava jiných externích činností ve veřejné správě, 

je i úprava finanční kontroly objektivně tvořena určitými obsahovými prvky, a bohužel tyto obsahové prvky nejsou díky neznalosti zákonodárce  

v dostatečném rozsahu a srozumitelným způsobem v zákoně vyjádřeny. V praxi tak vznikají různé interpretační problémy. Seznámení posluchačů s tím, 

čím jsou obsahové prvky právní úpravy finanční kontroly objektivně tvořeny. Jednak ukázat na některých příkladech konkrétních právních norem zákona 

o finanční kontrole, některé systémové chyby a nedostatky jeho legislativního zpracování. Což by mělo napomoci schopnosti posluchačů, aby se s různými 

systémovými legislativními chybami a v jejich důsledku vznikajícími interpretačními problémy zákona o finanční kontrole (ale stejně tak i ostatních zákonů, 

které upravují další externí kontrolní činnosti ve veřejné správě), dokázali při jejich činnosti v praxi lépe vypořádávat. 

Vystupující:  

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. 

 

11:45 – 12:15 Panelová diskuse 

12:15 – 13:00 Oběd 

 
 
  



 

   
 

 
2. blok: Digitalizace – Případové studie 
 
13:00 – 13:30  

Téma: „Uplatnění škody z pozice poškozeného v trestních kauzách“ 

Anotace: Příspěvek je případovou studií, která vychází ze zkušenosti z uplatnění škody ve dvou aktuálně šetřených a částečně obžalovaných trestních 
kauzách, které šetří Národní centrála proti organizovanému zločinu na městské části Brno-střed. Jedná se týká obecních bytů a druhá veřejných zakázek. 
Příspěvek se zabývá celým postupem uplatnění škody v trestním i soudním řízení - přihlášením ke škodě, žádostí o obstavení majetku obviněných, spoluprací 
s policií a státním zastupitelstvím v přípravném řízení, zajišťováním důkazů pro prokázání škody, významem vnitřního kontrolního systému při prokazování 
škody, uzavíráním dohod o vině a trestu s obviněnými, riziky neprokázání vzniku škody, uplatněním statutu poškozeného v soudním řízení, navrhováním 
důkazů v průběhu dokazování při soudním řízení, argumentací obžalovaných proti způsobené škodě, nedbalostní trestněprávní odpovědností úředníků a 
zastupitelů za způsobenou škodu. 

Vystupující: Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. tajemník Úřadu městské části Brno-střed 

13:30 – 14:00 

Téma: „Sdílené služby k řešení zastupitelnosti zaměstnanců v praxi“ 

Anotace: Zastupitelnost zaměstnanců patří na přední místa rizik řízených v organizaci. Jedním z důvodů je zastupitelnost zaměstnance v případě jeho 
odchodu či nemoci, ale také jako preventivní opatření pro předcházení možných chyb a finančních ztrát. Často řešením není navýšení personální kapacity 
zejména u malých organizací. Navíc se potýkáme s nedostatkem kompetentní zaměstnanců. Jako jednu z cest, jak toto riziko řídit a eliminovat, vidíme ve 
sdílení služeb, softwarů a digitalizaci procesů. Příspěvek ukáže reálný příklad využití sdílené služby v praxi.  

Vystupující: Ing. Erika Šteflová, MBA, ředitelka Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace 
         Ing. Pavel Mucha, vedoucí odboru vnitřních a sdílených činností, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace  
 

14:00 – 14:30  

Téma: „"Digitalizace veřejné správy včera, dnes a zítra" 

Anotace: Jak se digitalizace veřejné správy vyvíjela, z čeho dnes vycházíme i jakou cestou by se měla ubírat v budoucnu. 

Vystupující: Mgr. Zdeněk Zajíček, poradce premiéra pro e-government a digitální transformace, předseda představenstva ICT Unie, viceprezident 
Hospodářské komory České republiky 

Zdeněk Zajíček, absolvent pražské právnické fakulty a nápaditý inovátor, je především jednou z klíčových postav digitalizace u nás. Širší veřejnost ho zná 
především jako průkopníka digitalizace státní správy – během své třicetileté kariéry má za sebou množství úspěšných projektů. Se svým týmem vytvořil již 
v prvních letech nového tisíciletí systém Czech POINT, Datové schránky a Základní registry. Poté měl oblast ICT na starosti mj. jako náměstek na 
ministerstvech. Od roku 2016 stojí v čele ICT UNIE (zabývající se zaváděním moderních informačních technologií do podniků i státní správy) a od podzimu 
2020 je viceprezidentem Hospodářské komory. Z této pozice se mu podařilo připravit a získat podporu poslanců napříč politickým spektrem pro Zákon o 
právu na digitální služby, odbornou veřejností nazýván jako “digitální ústava”, a také pro Zákon o bankovní identitě, díky které je poskytnut jednodušší 
přístup do Portálu občana každému, kdo má zřízené internetové bankovnictví. 

14:30 – 14:45  

Téma: „Analýza kompetencí pracovníků ekonomických agend vybraných organizací veřejného sektoru“ 

Anotace: Masarykova univerzita v Brně si dala za cíl analyzovat a zhodnotit aktuální stav a dlouhodobější vývoj ekonomických agend v rámci obcí a také 
u školských příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC z hlediska lidského kapitálu. Na základě výsledků identifikovat a vyhodnotit vzdělávací potřeby 
stávajících a nových pracovníků ve veřejné správě a podmínky související s jejich výkonem. A navrhnout základní parametry pro přípravu stávajících i 
budoucích pracovníků se zaměřením na účetnictví a ekonomiku veřejného sektoru na středních a vysokých školách. 

Vystupující: Ing. Filip Hrůza, Ph.D., vedoucí institutu veřejné správy, Masarykova univerzita 

14:45 – 15:10 

Téma: „Dopady digitalizace na rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy“ 

Anotace: Jak připravovat stávající i budoucí pracovníky, aby úspěšně zvládli nadcházející výzvy? Digitalizace (už zase) míří do veřejné správy. Nelze se 
spoléhat pouze na znalosti a dovednosti z analogového světa, protože digitalizace rozhodně není o přepisování papírových formulářů do počítače. Digitální 
dovednosti a znalosti jsou dnes vyžadovány po všech zaměstnancích. Pouze průběžné, cílené a systematické vzdělávání zaměstnanců povede k cíli. 
Zaměstnanec musí mít k dispozici vhodné nástroje, potřebné znalosti a správné podmínky pro efektivní výkon své agendy. Musí být digitálně kompetentní. 

Vystupující: Ing. Kamil Válek, tajemník Městský úřad Uherský Brod 

15:10 – 15:30 

Téma: „Nastavení kontrolního systému SPÚ zaměřeného na minimalizaci rizik při uveřejňování smluv do ISRS.“ 

Anotace. „Příspěvek je zaměřen na reálnou praxi zavedení a nastavení kontrolního systému v oblasti zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Představíme jednotlivé fáze projektu, a to od zjištění rizika až po denní monitoring uveřejňovaných smluv. To vše zasazeno do prostřední opravdu velké 

organizace, kterou je Státní pozemkový úřad.“ 

Vystupující:  Ing. Jana Vokřálová, ředitelka odboru veřejných zakázek 

Ing. Jan Kourek, vedoucí oddělení ostatních veřejných zakázek 



 

   
 

 

 

15:30 – 15:45h 

Téma: „„Příprava na digitalizaci procesů v investiční výstavbě – BIM“ 

Vystupující: Radek Handa, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina 

15:45 – 16:00h 

Téma: Nákupní portál Kraje Vysočina – e-shop pro kraj a zřizované PO.“ 

Vystupující: Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, Krajský úřad Kraje Vysočina 

 

16:00h – 16:30h Panelová diskuse 

16:30 Ukončení konference a neformální diskuse 

 

Pátek 13.května 2022 – Odborné workshopy 

Adresa: Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost B. 3.15 a B 3.16 

8:30 – 09:00 Prezence účastníků 

9:00 – 12:00 Odborný workshop: 

Téma: „Bezpapírová finanční kontrola, účetnictví a Vnitřní řídící kontrolní systém "  

Úvod do problematiky, legislativa a praxe v ČR, zkušenosti z veřejné správy. 

Odborný garant: 

• JUDr. David Bauer, advokát, bývalý dlouholetý ředitel odboru účetnictví ministerstva financí 

 

 Za organizátory: 

   


