
 
 

Otvírejme radnice 
Konference 

 
 

Cílem konference je poskytnout odborné zázemí a zkušenosti pro aktivity týkající se 

zprůhlednění místní politiky využitelné (nejen) v (a po) komunálních volbách 2014. 

 

Termín: sobota 8. 2. 2014, 8:45 – 18:00  

Místo: VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov, Rajská budova místnost č. 101 

Organizátoři: Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze a Fond Otakara 

Motejla 

Partneři:  Oživení o.s., Otevřená společnost o.p.s., Transparency International ČR o.p.s. 
Mediální partner: ČRO Plus, další TBC 
 
Programový výbor: Vladimíra Dvořáková, Karel B. Müller, Petr Vymětal (katedra politologie VŠE), 
Jiří Knitl (FOM), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost o.p.s.), Jan Kotecký (Oživení), Jiřina 
Dienstbierová, Hana Marvanová. 
 

Program:  
8:45 – 9:30 Registrace při ranní kávě a neformálním rozhovoru 
 
9:30  Uvítání a úvodní slovo 
Štěpán Müller – děkan fakulty FMV 
Vladimíra Dvořáková – vedoucí katedry politologie VŠE 
Robert Basch/Jiří Knitl – Fond Otakara Motejla 
 
9:45 – 11:15 

1. panel: Proč je na radnicích zavřeno?  Moderátor: Karel B. Müller  
Netransparentní prosazování soukromých zájmů na radnicích aneb důvod proč je zavřeno.  
Motivace zavřenosti  –  obecné zamyšlení (jako výkop do diskuse) – Karel B. Müller (VŠE) 
Územní plánování jako jedna z motivací  –  Martin Skalský (Arnika) 
Ukrývání vlastnictví firem  –  Ondřej Vondráček (Evropská komise, právník) 
Neprůhledná výběrová řízení  –  Martin Kameník (Oživení) 
 
11:15 – 11:45 Přestávka na kávu 
 
11:45-13:00  



2. panel: Co, jak a proč kromě dveří na radnicích otevírat?  Moderátor: Oldřich Kužílek 
Jak udělat z veřejných informací skutečně věc veřejnou aneb jak a co otevírat. 
Motivace otevřenosti – Oldřich Kužílek (Otevřená společnost o.p.s.) 
Jednoduše a bezbolestně (otevřená data) – Jakub Mráček (Fond Otakara Motejla) 
Zveřejňování smluv, prodej a evidence majetku, rozpočty, zakázky – Jan Kotecký (Oživení) 
Nebát se zveřejňovat  (radniční periodika, záznamy zastupitelstev) – Oldřich Kužílek  
 
13:00 – 14:00 Oběd v Akademickém klubu formou rautu 
 
14:00 -15:30 

3. panel:  Jak se dostat na radnici a jak to „nezvorat“?        Moderátor: Vladimíra Dvořáková  
Příběhy a poučení těch, kteří se o otevření radnice pokusili a stále se pokoušejí. 
Úskalí voleb a rizika vítězství – Vladimíra Dvořáková (VŠE) 
Liberec – Jan Korytář (TBC) 
Semily – Jan Farský 
Mohelnice – Jana Hamplová (TBC) 
 
15:30 – 16:00 Přestávka na kávu 
 
16:00 – 18:00 

4. panel: Volbami to začíná                                         Moderátor/tahoun diskuse: Štěpán Rattay 
S čím začít hned po volbách – praktické rady s čím neotálet první dny na radnici a co prosazovat nejdříve. 
Diskuse vedená Štěpánem Rattayem (Oživení) nad předloženými doporučeními odborníků. 
 
 
18:30 možnost pokračování diskuse formou neformálního posezení v nedaleké „hospůdce“ 
(nutno zájem potvrdit v registračním formuláři) 

 
 

 

Registrace na konferenci pouze pomocí tohoto on-line formuláře: 
https://bit.ly/motejl  
 
Počet účastníků je omezen, doporučujeme registrace co nejdříve!!!!  


