
Programová konference
11.- 12. 3. 2022 / Clarion Congress Hotel Prague

09:00 - 10:30 Vít Rakušan, Michael Kašpar Smart city a oddlužování města

09:00 - 10:30 Viktor Vojtko, Barbora Špicarová Stašková Sociální bydlení

09:30 - 11:00 Petr Gazdík Rozpočtové určení daní

09:30 - 11:00 Matěj Hlavatý, Daniel Čmelík Starosta a sociální sítě

10:30 - 12:00 Stephen Lenz (s tlumočníkem) Komunální politika v Německu

10:30 - 12:00 Antonín Jalovec, Jiří Černý Úspěšná komunální kampaň

12:30 - 14:00 Daniel Brýdl Architektura veřejného prostoru

12:30 - 14:00 Eliška Olšáková, Lucie Potůčková Transparentnost, komunikace s občany

13:30 - 15:00 Petra Pecková, Petr Kulhánek Komunikace obcí s krajem

13:30 - 15:00 František Lukl Spolupráce a komunikace s podnikateli

14:00 - 15:30 Radim Sršeň, Stanišlav Polčák Evropské dotace

14:00 - 15:30 Jaroslav Havel, Miloslav Jokl Spolupráce se zemědělci

15:00 - 16:30 Martin Mrkos Životní prostředí, udržitelnost a podpora zeleně

15:00 - 16:30 Marek Zeman Krizová komunikace v soukromé a státní sféře

Program pátečních workshopů: 

1. den - pátek 11. 3. 2022 - workshopy
2. den - sobota 12. 3. 2022 - programová konference 
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Program sobotní konference: 

09:30 - 09:40 Úvodní slovo

09:40 - 10:00 Vít Rakušan Zodpovědné hospodaření města

10:00 - 10:20 Jaroslav Havel Péče o krajinu a spolupráce obce se zemědělci

10:20 - 10:40 Martin Mrkos Podpora zeleně a životního prostředí ve městě

10:40 - 11:00 František Lukl Spolupráce města s místními podnikateli

11:00 - 11:20 Michaela Matoušková Zdravý komunitní život na obci

11:20 - 11:40 Antonín Jalovec Transparentní a otevřený přístup města k občanům

11:40 - 12:00 Tomáš Chmela Moderní a chytrá řešení v obci

12:00 - 12:40 Pauza na oběd

12:40 - 13:00 Milada Voborská Obec vstřícná k seniorům

13:00 - 13:20 Jaroslav Demčák Kvalitní zázemí pro vzdělávání dětí

13:20 - 13:40 Lubomír Havel Architektura ve veřejném prostoru

13:40 - 14:00 Pavel Hájek Poctivá péče o kulturní památky

14:00 - 14:20 Michaela Opltová Vhodná příprava na krizové situace

Programová konference

Pokyny k účasti

Prezence účastníků na páteční program bude probíhat vždy 20 minut před termínem konkrétního workshopu. Účastnit se workshopu je 
oprávněn ten, kdo se na konkrétní workshop zaregistruje přes tento registrační formulář. Kapacita je vždy 30 míst a 10 míst pro ná-
hradníky, kteří budou včas upozorněni na volné místo. Vaše registrace bude kompletní poté, co obdržíte potvrzující e-mail.

Registrace účastníků na sobotní konferenci bude probíhat na místě od 8:00 hodin a přihlásit se bude možné přes tento samostatný 
formulář na konferenci ke komunálním volbám. Zváni jsou členové a registrovaní příznivci hnutí STAN. 

V hotelu je možné si zarezervovat ubytování, stejně jako bude zajištěno pro účastníky konference stravování. Vždy je potřeba upozornit, že 
jste účastníky konference STAN, bude Vám nabídnuta příznivější cena. Oběd a ubytování si každý účastník hradí individuálně.
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11.- 12. 3. 2022 / Clarion Congress Hotel Prague

https://forms.gle/qVbxg7zACFoBjRWf8
https://forms.gle/so4KptHnLrfZxwTB9
https://forms.gle/so4KptHnLrfZxwTB9


Jak se na workshopy 
dostanete?

Pozvánka na XI. Republikový sněm
Úterý 31. 8. 2021 - Clarion Congress Hotel Prague

Jak se na sněm 
dostanete:

Clarion Congress 
Hotel Prague
Freyova 33, 
Praha 9 - Vysočany

Parkování je možné v hotelových 
podzemních garážích, kapacita 
je ovšem omezená.

Spoj:
Hotel najdete přímo na zastávce 
metra B Vysočanská.

Clarion Congress 
Hotel Prague
Freyova 33, 
Praha 9 - Vysočany

Parkování je možné v hotelových 
podzemních garážích, kapacita 
je ovšem omezená.

Spoj:
Hotel najdete přímo na zastávce 
metra B Vysočanská.

Programová konference
Pátek a sobota 11.- 12. 3. 2022  - Clarion Congress Hotel Prague
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Přednášející - pátek 11. 3. 2022
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Vít Rakušan, ministr vnitra, poslanec a emeritní starosta města Kolín
Vít Rakušan působil jako starosta města Kolína 9 let. Město převzal po korupčním skandálu původního vedení, 
navíc se zhruba miliardovým zadlužením. Kolín byl nejzadluženějším městem v republice. Přesto se ale 
Rakušanovi povedlo dostat Kolín z černých čísel a za dobu svého působení snížit dluh města o 500 milionů. Od 
roku 2017 je poslancem a od prosince 2021 ministrem vnitra ČR a zároveň 1. místopředsedou současné vlády.

Michael Kašpar, starosta Kolína a předseda Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj ve Středočeském kraji
Od roku 2014 byl místostarostou Kolína a spolu s Vítem Rakušanem se jim podařilo racionalizovat městské 
finance, nastavit úsporný rozpočet a připravit komplexní strategii pro nadcházející roky. Díky tomu město dovedlo 
vyčlenit peníze na investice, z nichž postavilo sportovní halu, vybudovalo veřejnou wifi síť a zrekonstruovalo 
mnoho budov. V roce 2019 po Rakušanovi převzal vedení úřadu v Kolíně. Ve své funkci se zasazuje především 
o projekt Chytré město. Kolín díky tomu uspěl opakovaně v mnoha soutěžích s konceptem Smart City.

Barbora Špicarová Stašková, Hlavní garant projektu Podpora sociálního bydlení na MPSV ČR
Od února 2020 převzala vedení projektu Podpora sociálního bydlení v ČR. Komplexně zastřešuje činnost 
Kontaktního centra a jeho pracovníků pro metodickou a koordinační podporu 16 obcím (Ostrava, Brno, Plzeň, 
Pardubice, Praha 7...) v České republice. Nastavuje přesné postupy a výstupy spolupráce s obcemi, jejich 
koordinaci, monitoring a průběžné kontroly. Také je zastupitelkou v obci Sobotka v Královéhradeckém kraji.

Viktor Vojtko, člen Výboru pro sociální politiku PSP ČR
Více než tři roky působil ve funkci náměstka primátora Českých Budějovic pro školství a sport, IT, sociální věci 
a cestovní ruch, v současné době je poslancem Parlamentu ČR a členem Výboru pro sociální politiku. Právě 
v Českých Budějovicích se věnoval mj. také projektu sociálního bydlení a s tím spojených služeb. 

Petr Gazdík, ministr školství a poslanec Parlamentu ČR
Bývalý starosta obce Suchá Loz, který působí od roku 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jako 
poslanec se aktivně angažoval při velké změně rozpočtového určení daní v roce 2013, po kterém volalo mnoho 
starostů a starostek po celé České republice. Schválením návrhu došlo k celkovému posílení sdílených daní ze 
státního rozpočtu a změnil se koeficient výpočtu. V současnosti Petr Gazdík působí jako ministr školství.

Matěj Hlavatý, starosta obce Tetín
V předešlém volebním období byl Matěj Hlavatý nejmladším starostou v České republice. V roce 2018 svou 
pozici obhájil v čele obce Tetín v Královéhradeckém kraji a stal se znovu starostou. Jedním z důvodů byla 
i pravidelná komunikace starosty a obce na sociálních sítích.

Daniel Čmelík, místostarosta města Kyjov
Druhým rokem je místostarostou Kyjova. Velmi dobře zvládá komunikaci města s veřejností nejen na 
sociálních sítích. Právě z toho důvodu jde příkladem i dalším komunálním politikům v moderním přístupu 
k otevřenosti vůči spoluobčanům.



Stephen Lenz
Od voleb v roce 2011 je členem Poslanecké sněmovny spolkové země Berlín, který je jedním ze tří 
městských států Spolkové republiky Německo. V berlínské sněmovně reprezentuje městský obvod 
Pankow a Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 6. Jeho hlavním tématem je vnitřní bezpečnost. Jakožto 
člen parlamentní skupiny CDU byl také mluvčím pro ochranu ústavy.

Daniel Brýdl, starosta města Litomyšl
Od listopadu 2018 je Daniel Brýdl starostou svého rodného města Litomyšl. Právě v oblasti architektury 
ve veřejném prostoru je město Litomyšl příkladem, protože právě zde dokáží vzorně skloubit moderní 
přístupy a péči o historické architektonické dědictví.

Lucie Potůčková, starostka městyse Mladé Buky
Je starostka městyse Mladé Buky, poslankyně PSP ČR a občanským povoláním právnička. Ve své činnosti 
se zaměřuje o rozvoj českého venkova, otevírání komunální politiky občanům, se snahou zvýšit pozitivní 
vztah veřejnosti k politice i angažovanost mladé generace.

Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky, poslankyně a předsedkyně SMS ČR
Od roku 2014 starostuje městu Valašské Kloubouky, které v roce 2016 obdrželo cenu Komunikující město. 
Město pod vedením Elišky Olšákové aktivně a systémově pracuje s veřejností a jednotlivými cílovými 
skupinami. V loňském roce se Olšáková stala poslankyní a také předsedkyní Sdružení místních samospráv.

Antonín Jalovec, starosta města Cheb
Antonín Jalovec se stal starostou města Cheb v roce 2017. Od té doby získalo město mnoho ocenění. 
Jedním z nich je cena Město pro byznys Karlovarského kraje 2019. Cheb se totiž dlouhodobě těší nízké 
nezaměstnanosti a vysokým podílem firem, čemuž radnice pomáhá otevřeným a vstřícným přístupem 
a podporou podnikání. V minulém roce město obdrželo prestižní cenu ČNB Opera civitatem za dlouhodobé 
uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a jeho dalšího obohacování.

Jiří Černý, místostarosta města Cheb
Od roku 2010 je zastupitelem města Cheb a po posledních komunálních volbách se stal  
místostarostou. Právě v komunální kampani 2018 získala jejich VOLBA PRO MĚSTO CHEB téměř 
polovinu všech hlasů. 

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
Od krajských voleb působí jako hejtmanka Středočeského kraje. V komunální politice se pohybuje více 
než deset let, nejprve jako místostarostka a následně starostka obce Mnichovice. Ve vedení kraje se proto 
zaměřuje na efektivní spolupráci mezi krajskou samosprávou a municipalitami.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Po krajských volbách 2020 se stal hejtmanem Karlovarského kraje. Předtím působil 8 let v čele krajského 
města a právě díky zkušenostem z pozice primátora i hejtmana ví, jak efektivně propojovat komunální  
a krajskou politiku.
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František Lukl, starosta města Kyjov a předseda SMO ČR
František Lukl starostuje ve městě Kyjov již od roku 2005. Od roku 2015 působí také jako předseda Svazu 
měst a obcí ČR. Město se v roce 2016 stalo nejlepším místem pro podnikání v Jihomoravském kraji. Hlavními 
důvody tohoto úspěchu jsou dlouhodobě nízké ceny stavebních pozemků, vysoký podíl studentů odborných 
škol a vysoká konkurence na trhu práce. František Lukl prokázal své manažerské schopnosti, jež byly 
oceněny v roce 2019, když získal titul manažer roku. V minulosti byl také ministrem pro místní rozvoj.

Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj a starosta obce Dolní Studénky
Vystudoval mezinárodní a evropská studia a dlouhodobě se věnuje evropským fondům, byl prezidentem 
ELARD (Evropské asociace Leader pro rozvoj venkova) a nyní má oblast na starost jako náměstek 
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Od roku 2020 je starostou obce Dolní Studénky na Šumpersku 
a místopředsedou SMS ČR.

Stanislav Polčák, europoslanec a emeritní předseda SMS ČR
Do loňského roku působil jako předseda Sdružení místních samospráv ČR a od roku 2014 je poslancem 
Evropského parlamentu, kde se mj. věnuje agendě rozvoje regionů a venkova i evropským dotacím. Několik 
let také působil jako místostarosta Vysokého Pole i jako člen Výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj Parlamentu ČR.

Miloslav Jodl, starosta obce Nákří a soukromý zemědělec
Působí v pozici neuvolněného starosty obce Nákří, kde se jim výsadbou zeleně i vzájemně prospěšnou 
spoluprací s tamními zemědělci daří zodpovědně pečovat o krajinu. Zároveň hospodaří jako soukromý 
zemědělec a více než dvacet let se zabývá pozemkovými úpravami.

Jaroslav Havel, starosta obce Pištín
Je starostou obce Pištín již od roku 2006. Za svou dlouholetou práci byl oceněn v roce 2017, kdy obec získala 
titul Vesnice Jihočeského kraje. V Pištíně si brzy uvědomili, že sami mohou pomoci ke zmírnění následků 
oteplování, zadržení vody v krajině a zajištění dostatečného množství stínu. Vysázeli tak okolo 150ti stromů, 
přičemž do akce zapojili i své občany, kteří sázeli ve svém volném čase. V roce 2020 tímto způsobem 
vysázeli celou alej Pašice - Volešník. Jaroslav Havel se dlouhodobě věnuje změně přístupu ke krajině 
a podpoře producentů regionálních potravin v rámci projektu STAN “1000 a jedna cesta pro krajinu“.

Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou
V roce 2018 se stal starostou Žďáru nad Sázavou. Od té doby pracuje na rozvoji města, a to především 
v oblasti revitalizace příměstské zeleně. Město vytvořilo tzv. pasport zeleně, což je dokument, ve kterém je 
zmapovaná a popsaná veškerá zeleň ve správě města. V roce 2018 spustilo město projekt Obnova zeleně, 
na něž navázalo v loňském roce projektem Stromořadí. V rámci něho město vysadilo 384 stromů, ošetřilo 
70 stromů a vysadilo stromy i v ulicích, ve kterých původně žádné nebyly.

Marek Zeman, emeritní šéf mediálního týmu Starostů a nezávislých
Přes dvacet let působí v oblasti Public relations a mediální komunikace. Působil několik let jako mluvčí 
České národní banky, na Ministerstvu financí i v tiskovém oddělení MŠMT a podílel se na prezidentské 
kampani Vladimíra Dlouhého. V minulosti získal také ocenění Tiskový mluvčí roku. Zkušenosti má i ze 
soukromého sektoru, kde vedl komunikaci společností AXA nebo ING. Od ledna 2022 vedl mediální tým 
hnutí STAN, kde se intenzivně podílel na krizové komunikaci hned několika náročných témat.
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Zodpovědné hospodaření města - Kolín
Vít Rakušan, ministr vnitra a bývalý starosta města Kolín
Vít Rakušan působil jako starosta města Kolína 9 let. Město převzal po korupčním skandálu původního 
vedení, navíc se zhruba miliardovým zadlužením. Kolín byl nejzadluženějším městem v republice. Přesto 
se ale Rakušanovi povedlo dostat Kolín z černých čísel a za dobu svého působení snížit dluh města o 500 
milionů. Podařilo se racionalizovat městské finance, nastavit úsporný rozpočet a připravit komplexní 
strategii pro nadcházející roky. Díky tomu město dovedlo vyčlenit peníze na investice, z nichž postavilo 
sportovní halu, vybudovalo veřejnou wifi síť a zrekonstruovalo mnoho budov.

Péče o krajinu a spolupráce obce se zemědělci - Pištín
Jaroslav Havel, starosta obce Pištín s oceněním Vesnice Jihočeského kraje
Jaroslav Havel je starostou obce Pištín již od roku 2006. Za svou dlouholetou práci byl oceněn v roce 2017, 
kdy obec získala titul Vesnice Jihočeského kraje. V Pištíně si brzy uvědomili, že sami mohou pomoct ke 
zmírnění následků oteplování, zadržení vody v krajině a zajištění dostatečného množství stínu. Vysázeli tak 
okolo 150ti stromů, přičemž do akce zapojili i své občany, kteří sázeli ve svém volném čase. V roce 2020 
tímto způsobem vysázeli celou alej Pašice - Volešník. Jaroslav Havel se dlouhodobě věnuje změně přístupu 
ke krajině a podpoře producentů regionálních potravin v rámci projektu STAN “1000 a jedna cesta pro 
krajinu“.

Podpora zeleně a životního prostředí ve městě - Žďár nad Sázavou
Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou
V roce 2018 se stal starostou Žďáru nad Sázavou. Od té doby pracuje na rozvoji města, a to především 
v oblasti revitalizace příměstské zeleně. Město vytvořilo tzv. pasport zeleně, což je dokument, ve kterém je 
zmapovaná a popsaná veškerá zeleň ve správě města. V roce 2018 spustilo město projekt Obnova zeleně, 
na něž navázalo v loňském roce projektem Stromořadí. V rámci něho město vysadilo 384 stromů, ošetřilo 
70 stromů a vysadilo stromy i v ulicích, ve kterých původně žádné nebyly.

Spolupráce města s místními podnikateli - Kyjov
František Lukl, starosta města Kyjov s oceněním manažer roku 2019
František Lukl starostuje ve městě Kyjov již od roku 2005. Od roku 2015 působí také jako předseda Svazu 
měst a obcí ČR. Město se v roce 2016 stalo nejlepším místem pro podnikání v Jihomoravském kraji. 
Hlavními důvody tohoto úspěchu jsou dlouhodobě nízké ceny stavebních pozemků, vysoký podíl studentů 
odborných škol a vysoká konkurence na trhu práce. František Lukl prokázal své manažerské schopnosti, jež 
byly oceněny v roce 2019, když získal titul manažer roku. V minulosti byl také ministrem pro místní rozvoj.

Zdravý komunitní život na obci - Řečany nad Labem
Michaela Matoušková, starostka Řečan n. L. s oceněním Sociální projekt roku
Od roku 2010 je Michaela Matoušková úspěšnou starostkou obce Řečany nad Labem na Pardubicku, 
kde pracuje již třetí volební období na zlepšování života lidí v obci. V roce 2017 v Řečanech n. L. otevřeli 
Komunitní domov pro seniory, který se soustředí na soběstačné a aktivní seniory, kteří občas potřebují 
nějaký servis. Vizí starostky pro tuto stavbu bylo propojit lidi, kteří žijí aktivním způsobem života a jsou 
podobného věku, aktivit i zájmů. S projektem Komunitního domu pro seniory vyhrála soutěž Sociální projekt 
roku 2018 a speciální cenu veřejnosti v r. 2018  v soutěži Architekt obci. Za svou dlouholetou práci pro 
veřejnost získala ocenění Nadějná politička roku 2019.

Přednášející - sobota 12. 3. 2022
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Transparentní a otevřený přístup města k občanům - Cheb
Antonín Jalovec, starosta města Cheb s oceněním ČNB Opera civitatem
Antonín Jalovec se stal starostou města Cheb v roce 2017. Od té doby získalo město mnoho ocenění. 
Jedním z nich je cena Město pro byznys Karlovarského kraje 2019. Cheb se totiž dlouhodobě těší nízké 
nezaměstnanosti a vysokým podílem firem, čemuž radnice pomáhá otevřeným a vstřícným přístupem 
a podporou podnikání. V minulém roce město obdrželo prestižní cenu ČNB Opera civitatem za dlouhodobé 
uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a jeho dalšího obohacování.

Moderní a chytrá řešení v obci - Slavičín
Tomáš Chmela, starosta obce Slavičín
Tomáš Chmela je starostou obce Slavičín od roku 2018 . Ve své obci zavádí moderní technologie po vzoru 
konceptu Smart city a moderním přístupem jde příkladem dalším obcím v České republice. V současné době 
je obec zapojena do pilotního projektu dobíjecích stanic s cílem posílit podporu elektromobility. S místní 
firmou navíc obec chystá unikátní dobíječku pro elektrokola, která bude napájet i techniku při koncertech 
na náměstí, ale také mobilní telefony. Tyto na první pohled drobné projekty jsou zásadními kroky, které 
pomáhají zavést větší inovace i do menších obcí.

Obec vstřícná k seniorům - Praha - Satalice
Milada Voborská, starostka městské části Praha - Satalice
Od roku 2014 je starostkou v městské části Praha-Satalice. Městská část se dlouhodobě věnuje zlepšování 
kvality života seniorů, s tímto cílem proto spustila několik projektů. Jedním z nich byla výstavba 
Komunitního centra v roce 2018, které má za úkol propojit různé věkové kategorie a organizovat aktivizační 
činnosti směřující k sociálnímu začleňování. Městská část zrealizovala i další projekty, které napomáhají 
rozvoji aktivního stárnutí jako je např. venkovní fitness hřiště.

Kvalitní zázemí pro vzdělávání dětí - Hejnice
Jaroslav Demčák, starosta obce Hejnice
Jaroslav Demčák působil od roku 2006 působil osm let jako místostarosta obce Hejnice, kde se 
stal v roce 2014 starostou. V loňském roce se obci povedlo dokončit projekt dvou nových škol. Mezi 
nejdůležitější projekty, na které se obec připravovala od roku 2016, patřila výstavba nové mateřské školy 
pro 155 dětí za téměř 60 milionů korun. Hejnice také otevřely první církevní střední školu v Libereckém 
kraji. Právě díky svému přístupu ke spolupráci obce a vzdělávacích zařízení je příkladem dalším starostům 
a starostkám.

Architektura ve veřejném prostoru - Dolní Břežany
Lubomír Havel, místostarosta obce Dolní Břežany
Dolní Břežany dlouhodobě vzbuzují zájem architektonické obce. Vedení obce připravilo promyšlenou 
koncepci rozvoje, kterou postavilo na 4 pilířích: kvalitní veřejný prostor, dobrá architektura, vysoký podíl 
veřejné zeleně a prostupnost do krajiny. Díky strategickému přístupu radnice získaly Dolní Břežany 
v průběhu let mnoho architektonických cen. V roce 2018 získala ocenění Grand Prix Architektů 2018 - 
Národní cena za architekturu, o rok později zvláštní cenu Václava Weinfurtera v soutěži Park roku 2019 
a v loňském roce prestižní ocenění Opera Civitatem.
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Poctivá péče o kulturní památky - Těchobuz
Pavel Hájek, starosta obce Těchobuz s více než desítkou kulturních památek 
Pavel Hájek starostuje v obci Těchobuz už téměř dvacet let. Obec má ve svém vlastnictví deset památkově 
chráněných budov, o které dokáže důkladně pečovat i přes omezený rozpočet. V Těchobuzi se nachází 
například kostel svatého Marka či kaple svatého Jana Nepomuckého. Osm z památkově chráněných budov 
již obec pod vedením starosty Hájka stihla zrekonstruovat a najít pro ně nové využití. Od Kraje Vysočina také 
odkoupila zámek v dezolátním stavu, v jehož areálu plánuje starosta vybudovat Památník Bernarda Bolzana, 
evropsky významného myslitele spjatého s Těchobuzí.

Vhodná příprava na krizové situace
Michaela Opltová, starostka obce Kozolupy 
Od roku 2010 je starostkou obce Kozolupy na Plzeňsku. Již 11 let působí jako hasička a v současné době 
je náměstkyní ve sboru SDH Kozolupy. Krizové situace musela řešit ihned po svém nástupu do funkce. Na 
Kozolupy se tehdy valila povodňová vlna, která by zaplavila polovinu obce. Michaela Opltová tak musela 
připravit obec k evakuaci. O rok později v Kozolupech řešila další krizovou situaci, a to když zde zasahovalo 
11 hasičských jednotek, včetně vrtulníku, při požáru rodinného domu. Právě díky četným zkušenostem má 
obec Kozolupy připravena strategické krizové řízení i příkladnou spolupráci s IZS.
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