Otevírejme radnice II.
Konference volně navazuje na loňský první ročník věnovaný komunálním volbám. Jejím cílem je
poskytnout odborné zázemí a zkušenosti pro zprůhlednění místní politiky a propojit nové
zastupitele s více zkušenými protějšky a aktivními občany z celé ČR i experty z akademické i
nevládní sféry.
Sobota 21. 3. 2015, VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Rajská budova, místnost RB 101

8:45 – 9:30

Registrace při ranní kávě a neformálním rozhovoru
9:30 – 9:45

Uvítání a úvodní slovo
Vladimíra Dvořáková, Katedra politologie VŠE v Praze
Jiří Knitl, Fond Otakara Motejla

9:45 – 12:00

Dopolední panel: Začínáme, otevíráme?
Pár měsíců po volbách – co znamená místní politika, politická gramotnost a jak to souvisí s otevíráním?
Moderátorka: Vladimíra Dvořáková





Jsem v radě a co s tím? Jsem v opozici a co s tím? – Karel B. Müller (VŠE v Praze)
Na radnici bez pořádné opozice – Jan Čižinský (starosta Prahy 7)
Cesta od volebního úspěchu do opozice – Renata Chmelová (zastupitelka, Praha 10)
Nastavení a vytváření kontrolních mechanismů zevnitř – Vladimíra Dvořáková (VŠE v Praze)

12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:45

Časně-odpolední panel: Jak otvírat, aby nás nezavřeli?
Otevírání radnice jako adrenalinová záležitost – na co a na koho si dát pozor? Jaká jsou pravidla a jaké
hranice? Co ohrožuje a co hrozí tomu, kdo otevírá?
Moderátor: David Ondráčka



Jak to vidí státní zástupci – Jiří Pavlík (Kabinet nejvyššího státního zástupce)
Jak to vidí ministerstvo vnitra – Adam Jareš (Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR)




Jak to vidí nevládní protikorupční organizace – Marek Zelenka (Oživení), David Ondráčka
(Transparency International ČR)
Jak to vidí advokáti – Jakub Blažek (advokát specializující se na odpovědnost politiků a úředníků)

14:45 – 15:15

Přestávka na kávu
15:15 – 17:00

Pozdně-odpolední panel: Jak otvírat, když nemáme klíče?
Různé druhy klíčů k otevírání radnice – které si vybrat, jak s nimi zacházet a jak se o ně dělit (když je
nevlastníme jen my).
Moderátor: Martin Kameník






Radniční periodika jako platforma veřejné komunikace – Oldřich Kužílek (Otevřená společnost)
Alternativní kanály šíření informací zastupiteli – Oldřich Kužílek (Otevřená společnost)
Otevřená data a zavřené radnice – Jiří Knitl (Fond Otakara Motejla)
Smlouvy a jejich zveřejňování – Jiří Skuhrovec (Centrum aplikované ekonomie)
Jak to vidí opoziční zastupitelé – Michaela Dohnálková (zastupitelka, Lipence)

18:00 možnost pokračování diskuse formou neformálního posezení v nedaleké „hospůdce“
(nutno zájem potvrdit v registračním formuláři)

Registrace on-line: http://bit.ly/otvirejme2
Počet účastníků je omezen, doporučujeme registrovat se co nejdříve!

Organizátoři:
Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
Fond Otakara Motejla
Programový výbor:
Vladimíra Dvořáková, Karel B. Müller, Petr Vymětal, František Kučera (katedra politologie VŠE), Jiří Knitl
(Fond Otakara Motejla), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost), Martin Kameník (Oživení), David Ondráčka
(Transparency International ČR).
Partneři:

