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Pozvánka na konferenci pořádanou TUNED a EUPAE 
 

> Zlepšování obrazu ústřední státní správy v Evropě 
 
4. a 5. října 2012, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 

 
 

Vážení kolegové, 
 
jménem evropského Výboru pro sociální dialog v ústředních správních úřadech si Vás 
dovolujeme pozvat na konferenci s názvem „Zlepšování obrazu ústřední státní správy 
v Evropě“.  
 
Konference je poslední etapou jednoročního výzkumného projektu financovaného Evropskou 
unií, ke kterému někteří z Vás a Vašich členů již přispěli. 
 
Cílem konference, probíhající v období škrtů ve veřejných výdajích, je diskuze o konečných 
výsledcích výzkumu a jeho doporučení, výměna dobrých i méně zdařilých praxí a opatření, 
která přispívají či brání dobrému obrazu našeho sektoru jako poskytovatele veřejných služeb 
a zaměstnavatele  
 
Akce bude zároveň příležitostí vyjádřit se k návrhu strategického dokumentu o principech 
a závazcích dobré správy, který vznikne na základě již zmíněného výzkumu a souvisejících 
diskuzí ve Výboru pro sociální dialog v průběhu tohoto roku. 
 

> POŘAD JEDNÁNÍ 

Konference se bude konat v budově ministerstva vnitra České republiky na pražské Letné. 
Podujetí bude zahájeno 4. října v 8.30 a ukončeno 5. října v 17 hodin. 
 
V nejbližší době Vám bude zaslán předběžný program, který bude zahrnovat plenární 
zasedání a workshopy s prezentacemi sociálních partnerů, akademiků i veřejných činitelů. 
  
Další dokumenty Vám budou zaslány před samotnou konferencí, a to včetně závěrečné 
zprávy z výzkumu Dr. Roberta Sobiecha i již zmíněného návrhu strategického dokumentu. 
 

> ÚČASTNÍCI A FINANCOVÁNÍ 

Konference je určena pro členy Výboru pro sociální dialog i pro jednotlivce a organizace se 
zájmem o toto téma, jako je například neformální evropská síť veřejné správy EUPAN. 
Současně Vám doporučujeme oslovit s pozváním zaměstnance a manažery, kteří 
zodpověděli on-line dotazník našeho projektu. 
 



Zlepšování obrazu ústřední státní správy v Evropě, Praha 4. a 5. října 2012 – pozvánka 

Místo konání konference má kapacitu pro 100 osob. Cestovné do výše 350 eur a výdaje na 
ubytování budou proplaceny 27 delegátům TUNED a 27 delegátům EUPAN s tím, že každá 
členská země má nárok na kompenzaci pro dva delegáty. V případě, že nebudou 
zastoupeny všechny členské země, lze náklady proplatit i více delegátům. Konečné 
rozhodnutí o náhradách bude ponecháno na uvážení řídící skupině projektu. 
 

> PRACOVNÍ JAZYKY 

Plenární zasedání a dva ze čtyř workshopů budou tlumočeny do češtiny, angličtiny, 
francouzštiny, němčiny, řečtiny, finštiny, italštiny a španělštiny. Počet jazyků bude upřesněn 
s přihlédnutím k účasti jednotlivých delegátů. 
 

> PRAKTICKÉ INFORMACE 

Ministerstvo vnitra České Republiky se nachází v pražské čtvrti Letná v sedmém pražském 
obvodu nedaleko Pražského hradu. Praktické informace týkající se místa konání a hotelů 
včetně map naleznete v přiloženém dokumentu. 
 

> REGISTRACE A UBYTOVÁNÍ 

Hromadná rezervace byla zajištěna v Parkhotelu Praha a v Hotelu Expo. Dovolujeme si Vás 
požádat, abyste se ve vybraném hotelu zaregistrovali pomocí přiloženého formuláře 
nejpozději do 28. srpna. Více informací naleznete v přiložených praktických informacích. 

 
Večeře a obědy budou poskytovány po celou dobu trvání konference ve dnech 4. a 5. října. 
 
Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi v Praze i na plodnou konferenci. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
 
 

 

Jean-Paul Devos 
předseda Delegace odborů  
národní a evropské správy (TUNED) 

Jacky Leroy 
předseda Evropských zaměstnavatelů 
ve veřejné správě (EUPAE) 

 
Přílohy:  

 Registrační formulář  

 Praktické informace 
 

Kontaktní osoby:  

 Nadja Salsonová – TUNED, nsalson@epsu.org   

 Jacques Druart – EUPAE, jacques.druart@p-o.belgium.be  
 Jan Kravčík – EUPAE, jan.kravcik@mvcr.cz  
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