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PÁR SLOV NA ZAČÁTEK

Vážení příznivci
i náhodní čtenáři,
po posledních komunálních
volbách na podzim roku 2014
jsem se tak trochu začal obávat,
že Fond Otakara Motejla nebude
mít koho podporovat. Mnoha
aktivním občanům totiž v té době
došla trpělivost, vstoupili v různých formacích do volebního
klání a – staří političtí harcovníci,
divte se – uspěli.
Nyní jsou z nich aktivní politici měnící své
obce k lepšímu a snažící se nedělat to, co
dříve z pozice občanů kritizovali. Moje obava
(psáno s nadsázkou) se pak opět připomněla, když jsme letos v březnu uspořádali
společně s partnery na VŠE v Praze druhou
konferenci nazvanou „Otevírejme radnice II“.
Na akci určené lidem zabývajícím se komunální politikou, zastupitelům, radním, úředníkům, nevládním organizacím atd. se přihlásilo kolem sto dvaceti účastníků, z nichž velká
část představovala právě tyto nové, aktivní
politiky. Ačkoli vnímám politickou angažovanost jako logické pokračování angažovanosti občanské a jako přirozenou součást
či projev občanské společnosti, je to pro
naši nadaci moment, kdy již dále nemůžeme
poskytovat podporu. K mé radosti se však
ukázalo, že už jen uspořádání takovéhoto
setkání a zprostředkování možnosti sdílet
své příběhy, problémy, nápady nebo řešení
jsou vítaný způsob podpory stojící rovnocenně vedle grantové podpory. A hlavně že
je stále velké množství aktivních občanů,
nevládních organizací a iniciativ, kteří zaplnili
místo svých kolegů stojících nyní na straně
politické. Obava, že nebude koho podporovat, byla samozřejmě a naštěstí bláhová.
I toto vydání čtvrtletníku Motejl je toho
důkazem. Představíme vám novou iniciativu
několika obcí „Otevřená města“, ve které
se již ukazuje originální a svěží přístup nově
zvolených radních. Dozvíte se také více
o lidech a projektech, které podporujeme
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nebo jsme nedávno podpořili s cílem přispět
k transparentní a efektivní veřejné správě
stojící na aktivních občanech. Na závěr vám
dáme nahlédnout do „kuchyně“ programu Otevřete naší partnerské organizace
Otevřená společnost, o. p. s, který poskytuje odborné zázemí při získávání veřejných
informací občanům.
Za celý tým Fondu Otakara Motejla vám přeji
nerušené a inspirativní čtení!

Jiří Knitl

POZITIVNÍ ZPRÁVY

Otevřená města
přinesou úspory
i inovace

Ministerstvo vnitra ocenilo
Fórum pro otevřená data
Fórum pro otevřená data získalo cenu
Ministerstva vnitra za přínos k rozvoji
informačních a komunikačních technologií
ve veřejné správě. Ministerstvo ocenilo
Fórum za dlouholetou podporu a propagaci otevřených dat. Fórum založil Fond
Otakara Motejla spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Vysokou
školou ekonomickou.

Scénkami a komiksem
proti korupci
Na jaře 2015 vznikl spolek Otevřená města
s cílem prosazovat otevřené fungování
radnic a zefektivnit jejich práci v oblasti
IT. Zaměří se zejména na transparentní
publikování smluv, otevřená data a lepší
postupy v oblasti nákupu IT, které znatelně
uleví veřejné pokladně. Iniciátory spolku
jsou organizace Oživení a Centrum aplikované ekonomie.
Jednou z motivací je pomoc městům nakupovat informační technologie hospodárněji a dávat přednost řešením, která mohou obce sdílet. „Chceme předejít tomu,
co se s IT stává v Praze. Za veřejné peníze
nechá město vyvinout informační systém,
ale licence zůstanou dodavateli. A městské
části si pak to řešení kupují znovu,“ řekla
Hospodářským novinám koordinátorka
projektu Lenka Franková.
Členové spolku již také pracují na technickém řešení systému pro zveřejňování smluv obcí. Reagují tak na průtahy
s přijetím zákona o registru smluv a chtějí
ukázat, že i bez miliardových investic může
vzniknout moderní databáze. Pilotní registr
má zlepšit přístup veřejnosti k informacím
o hospodaření obcí a usnadnit práci zastupitelům, kteří tak budou moci sledovat toky
peněz v reálném čase a lépe je hlídat.
Zakládajícími členy jsou Brno a Ústí nad
Labem a městské části Praha 6, Praha 7
a Brno-střed. Obce, které chtějí sdílet zkušenosti a spojit síly ve vyjednávání s dodavateli IT systémů, se mohou k iniciativě
připojit na www.otevrenamesta.cz.

S netradičním způsobem, jak mladé lidi
naučit rozpoznat a odmítnout korupci,
přišlo sdružení Brodem. V projektu CoZaTo
vytvořilo sérii scének a komiksů představujících situace, ve kterých se lze často
setkat s rizikem uplácení, např. při návštěvě lékaře či při sportu. Ty pak rozpracovalo
do komplexních výukových materiálů, se
kterými pracovalo více než dva tisíce žáků
ve 31 školách napříč Českou republikou.
Videa a komiksy si můžete prohlédnout na
brodem.eu.

Úspěšná spolupráce
úředníků s IT nadšenci

Na dny 12.–14. června jsme ve spolupráci s reSITE a StartupYardem připravili
víkendový programovací maraton Prague
Hacks, jehož cílem je využít otevřená
data pro zlepšení kvality života v Praze.
Akce navazuje na loňský hackathon, který
uspořádal Fond Otakara Motejla spolu
s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Pra
hy a GISMentors. Jeho úspěch předčil
očekávání, a tak se organizátoři rozhodli
sdílet své zkušenosti v krátké případové
studii. Vznikl též praktický manuál Data
Hackathon – krok za krokem určený všem,
kteří zvažují uspořádání podobné akce.
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JAK OTEVÍRAT
RADNICE, ABY
VÁS NEZAVŘELI
Trestnímu stíhání čelilo vloni na
sedm desítek členů obecních
zastupitelstev. O rok dříve to bylo
ještě o něco více. Oproti předchozím letům tak stoupl počet
stíhaných zastupitelů o stovky
procent (před pouhými pěti lety
policie po celé republice vyšetřovala jen pět zastupitelů). Zajímá
vás, nač by si měli samosprávy
a zastupitelé dát pozor, aby se
vyhnuli trestnímu stíhání? Připravili jsme pro vás přehled nejzajímavějších podnětů, které mimo
jiné zazněly na konferenci Otevírejme radnice pořádané Fondem Otakara Motejla a Vysokou
školou ekonomickou v Praze.
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Zvýšený zájem policie a státních zástupců
budí v řadách zastupitelů pochopitelné
obavy. Jak přibývají často široce medializované kauzy, roste i jejich znepokojení.
V průzkumu, který si mezi zastupiteli udělala
Unie obhájců, to připustily téměř dvě třetiny
z nich. Nechybějí hlasy, podle nichž se
lidé zvolení do samosprávy stávají laciným
terčem pro „senzacechtivá média“ a orgány
činné v trestním řízení vlastně jen plní jakousi
společenskou poptávku po „krvi“ veřejně
činných lidí.

Jak je to tedy
ve skutečnosti?
Jsou tyto obavy přehnané a zastupitelé –
tedy ti, kteří se snaží pracovat pro veřejné
blaho – se nemají čeho bát? Na jedné straně
je nutné zasadit výše uvedená čísla do
kontextu. Ve více než šesti tisících obecních
samospráv působí kolem šedesáti tisíc lidí.
I když mnohonásobně vzrostl počet stíhaných, stále jde jen o pouhý zlomek z celkového počtu.
Varovně ale na druhé straně vyznívají slova
jednoho z nejpovolanějších – předsedy
Ústavního soudu Pavla Rychetského. Ten
v nedávném rozhovoru pro Hospodářské
noviny naznačil, že vyšetřovatele a státní
zástupce vede jejich snaha o emancipaci
od politických vlivů čím dál častěji k chybám
a omylům. „…(jde) o jistou odbornou nezpůsobilost. Prostě se pohybují zčásti ještě na
zcela nezmapovaném území. Stíhají třeba
všechny členy zastupitelského sboru podle
toho, jak hlasovali o nějaké veřejné zakázce, třeba prodeji pozemků. Tady já mám
vážné pochybnosti,“ řekl Rychetský pro
HN. Období možných přehmatů, přešlapů
a neodborného výkladu může podle něj trvat
ještě dost dlouho.

Prožeňme tu věc soudem
Podobně práci některých státních zástupců
kritizoval již vloni soudce Vrchního soudu
v Praze Jan Sváček. „Když státní zástupce
neví, co udělat, podá obžalobu k soudu.
Vžila se taková teze: ‚Prožeňme tu věc soudem, a pak se uvidí.‘ V okamžiku, kdy soud
vynese zprošťující rozsudek, je to vnímáno
jako selhání soudu, nikoli státního zástupce,“ uvedl Sváček v rozhovoru pro server
ČeskáJustice.cz.
Údaje shromážděné Unií obhájců jako by jejich úvahy potvrzovaly. Na základě informací
svých členů zjistila, že ze 43 již uzavřených
trestních řízení týkajících se celkem stovky
zastupitelů padlo rozhodnutí o vině jen
v devatenácti (týkalo se 24 zastupitelů). Ve
zbývajících případech bylo stíhání zastaveno
nebo soud zprostil obviněné obžaloby.
Jeden z případů, jehož aktérka byla nakonec zproštěna obvinění, popsal koncem
minulého roku server Echo24.cz. Dnes již
bývalá starostka Moravské Nové Vsi Jana

Jen jeden z každých čtyř
stíhaných zastupitelů se
prokazatelně dopustil
porušení zákona.

Krutáková (STAN) uzavřela před pěti lety
údajně nevýhodnou smlouvu na pronájem
obecních pozemků pro solární elektrárnu.
Břeclavský soud ji vloni v dubnu odsoudil za
zneužití pravomoci veřejného činitele k deseti měsícům vězení podmíněně. Krajský
soud v Brně pak ale verdikt zrušil a Okresní
soud v Břeclavi Krutákovou nakonec zprostil
obvinění.
„Pominu-li finanční stránku věci, jedná
se o absolutní dehonestaci člověka. Lidé
z obce začali přecházet na druhý chodník,
nikdo se se mnou nebavil a můj zdravotní
stav se po všech stránkách zhoršil. Najít
zaměstnání pro mě byl zásadní problém,“
popsala Krutáková serveru Echo24, jak
kauza zasáhla do jejího života.

Jak vysoké tresty hrozí?
Ke klidu zastupitelů nepřispívá ani fakt, že
tresty, které v případě odsouzení hrozí, nejsou nízké. Poruší-li zastupitel své povinnosti
při správě cizího majetku a škoda přesáhne
pětadvacet tisíc korun, může skončit až na
dva roky ve vězení. Přesáhne-li škoda půl
miliónu, může být odsouzen až na pět let,
a při škodě nad pět miliónů dokonce až na
osm let.
Zneužití pravomoci veřejného činitele bývá
nejčastější právní klasifikace, kdy soud
vynese verdikt: vinen. Tresty padají též za
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porušování povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadávání veřejné
zakázky, soutěže či dražby. V některých
případech se jedná o zanedbání povinnosti
při správě cizího majetku z nedbalosti. Spíše
ojediněle byly prokázány úvěrové podvody či
přijetí úplatku.
Často v této souvislosti padá i termín „péče
řádného hospodáře“. „Jde původně o právní
pojem týkající se obchodních subjektů,
jejichž hlavním cílem je tvorba zisku,“ vysvětluje právník Jakub Blažek z Unie obhájců.
Zisk ovšem v případě samospráv není vždy
rozhodující, roli hrají i jiné cíle a záměry směřující k rozvoji měst a obcí.
V jedné z nejaktuálnějších kauz obvinila
počátkem května policie několik desítek
bývalých zastupitelů Prahy 11. Podezírá je,
že v letech 2010 a 2011 nevýhodně rozprodávali obecní majetek, přičemž škoda měla
dosáhnout kolem dvaceti miliónů korun.
Mezi stíhanými je i někdejší starosta této
městské části Dalibor Mlejnský. On i ostatní
zastupitelé z řad ODS, ČSSD a KSČM byli
obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby
a z porušení povinnosti při správě cizího
majetku.
Autorem článku je Libor Stejskal ze serveru
HlídacíPes.org.
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Na co by si měli
samosprávy
a zastupitelé dát
pozor, aby se
vyhnuli trestnímu stíhání?
Vybíráme několik doporučení, která
zazněla z úst advokáta Jakuba Blažka
a Jiřího Pavlíka z kabinetu nejvyššího
státního zástupce na konferenci Otvírejme radnice:
• Vést precizní zápisy z jednání orgánů
územních samospráv.
• Pokud nově zvolení zastupitelé odhalí nevýhodné smlouvy z minulosti,
měli by je zrušit.
• Opírat svá rozhodnutí o posudky
odborníků. Podle judikátu ústavního
soudu nenesou trestní odpovědnost, jednají-li podle expertního
posudku v dobré víře a na základě
svého nejlepšího vědomí a svědomí.

OTEVŘENÁ
RADNICE 2015
Grantová výzva Fondu Otakara Motejla
s podporou crowdfundingu

Fond Otakara Motejla vyhlásil 15. května
2015 novou grantovou výzvu na podporu
organizací, občanských iniciativ i jednotlivců,
kteří řeší lokální problémové kauzy, sledují
práci obecních úřadů či jinak motivují své
okolí k větší občanské angažovanosti.
Nejlepší projekty získají finanční podporu
v plné požadované výši (až 100 000 Kč).
Nově jsme však realizátorům projektů
nabídli, aby si ověřili, jak jejich projekt zajímá
veřejnost. Na webu Motejl.cz si budou moci
od srpna vyzkoušet crowdfundingovou
kampaň, v níž mohou oslovit svoje přátele,
podporovatele či sousedy s výzvou k získání
dalších prostředků. Fond Otakara Motejla
vybrané prostředky navíc zdvojnásobí, tedy
ke každé koruně vybrané od veřejnosti dostane realizátor korunu od Fondu (do max.
výše 25, respektive 50 tisíc korun). Realizá-

torům dále nabídneme nejen tipy k přípravě
kampaně, ale také pomůžeme s propagací
a následnou péčí o dárce. Na kampaň
budou mít projekty třicet dní, což je čas,
který motivuje nejen pořadatele k přípravě
detailního plánu, ale také dárce, kteří raději
svůj dar neodkládají.
V minulosti jsme podobnou kampaň pomohli
zrealizovat např. Rekonstrukci státu, které
se podařilo vybrat 256 359 Kč. Úspěšný
výsledek crowdfundingové kampaně závisí
na dobře propracovaném plánu propagace,
zapojení sítě přátel a podporovatelů a využití
různých kanálů komunikace. Současně
je důležité srozumitelně sdělit cíl projektu
a konkrétní dopad použití vybraných peněz.
Více informací o grantové výzvě najdete na
webu Fondu Otakara Motejla.
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ROZHOVOR

Peter Zvirinský

KDYŽ DIPLOMKA
NESKONČÍ V ŠUPLÍKU
Peter Zvirinský přišel s nápadem,
jak efektivně zpracovat data z Insolvenčního rejstříku a poodhalit
tak nové souvislosti v nepřehledném systému insolvenčních řízení
a exekucí. Námět přihlásil začátkem roku 2014 do soutěže Novinářská cena Nadace OSF. Nápad
na atraktivní zpracování dat, které
by ukázalo, proč krachují čeští
podnikatelé, kdo je typický dlužník
a jak rozhodují soudy, se zalíbil
porotě a Peter získal Cenu Googlu
pro mladé talenty datové žurnalistiky. Tématu se o rok později chopila redakce iHNED.cz, která přišla
se sérií článků upozorňujících na
souvislosti mezi nárůstem osobních bankrotů a firemních konkur-

Co vás přivedlo na nápad využít data
z Insolvenčního rejstříku?
Sběru otevřených dat jsem se věnoval
dlouhodobě již na škole. Po čase mne ale
samotný sběr dat bez jejich další analýzy přestal bavit a začal jsem hledat možnosti jejich
dalšího využití. Zároveň jsem v té době měl
přijít s tématem pro diplomovou práci, a protože data z Insolvenčního rejstříku jsem měl
nejrozpracovanější, rozhodl jsem se otestovat
své analytické schopnosti právě na nich.

zů a zájmy insolvenčních správců,
kteří z nich mají odměny.

8

Na jaké problémy jste při získávání dat
narazil?
Nejvíce mne trápily nepřesnosti a slabá
dokumentace datového zdroje. Komplikací
je také nemožnost konzultací, když narazíte
na procesní chyby, protože společnost, která
Insolvenční rejstřík spravuje, vám v takovém
případě není schopná poradit a odkáže vás
na místní soud. Konzultace s právníky je též
problematická, protože právníci zaměření
na insolvence vám své know-how nedají
zadarmo, zvláště chcete-li výsledky veřejně
publikovat. Nakonec jsem byl nucený si insolvenční zákon nastudovat a veškeré chybějící
informace dohledávat sám.

Co by podle vás mohlo pomoci snadnějšímu získávání veřejně dostupných dat?
Určitě by pomohla lepší dokumentace
dat a také aby bylo u každého datového
souboru jasně určeno, kdo je zodpovědný
za jeho integritu. Roli hraje samozřejmě také
způsob, jakým jsou data zpřístupněna, zda
je poskytována jenom samotná webová apli
kace nebo i strojově čitelné rozhraní (API).
Též by bylo vhodné minimalizovat množství dat zveřejňovaných v nestrukturované
podobě, protože taková data jsou jen velmi
těžko využitelná pro hromadnou analýzu.
V případě Insolvenčního rejstříku se většina
informací nachází jen v ručně skenovaných
dokumentech.
Coby vítěz Ceny Google pro mladé

Dobývám data, ze kterých
novináři postaví příběh.
talenty datové žurnalistiky jste mohl svůj
projekt rozvíjet pod vedením redakce
iHNED.cz. Co vám spolupráce s profesionálními novináři přinesla?
Novináři mají úplně jiný pohled na data. Moje
výstupy použili jako podněty na zajímavé
souvislosti a sami už si dali práci s dohledáváním potřebných informací. Udělali například reportáž o čtrnáctileté dlužnici z Kutné
Hory, která míří do osobního bankrotu kvůli
nesplacenému dluhu, jejž zdědila po svém
otci. V době insolvenčního návrhu bylo dívce
jen čtrnáct let, přitom kdyby její tehdejší
opatrovník, kterým byl odbor sociálních věcí
na městském úřadě, dluhy v dědickém řízení
odmítl, nemusela by dívka v pubertě řešit
stotisícové dluhy. Novináři zkrátka dokázali
udělat z mých dat příběh.
Jaká zjištění vás nejvíce překvapila?
Překvapily mne regionální rozdíly v průběhu
insolvenčního procesu. Pokud je podán insolvenční návrh na osobu třeba v Karlovarském
kraji, je 87% pravděpodobnost, že soud
pošle dotyčného člověka do úpadku, zatímco
v Jihomoravském kraji je ta pravděpodobnost
jenom 55 %. Odpověď na otázku, proč tomu
tak je, se mi zatím nepodařilo získat.
Jak škola podpořila váš záměr odhalovat souvislosti ve veřejně dostupných
datech?
S nápadem zpracovávat data z Insolvenčního rejstříku jsem přišel sám, ale přesněji roz-

Peter Zvirinský (1990) je
postgraduálním studentem na katedře teoretické
informatiky a matematické
logiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Jeho výzkum je
zaměřen na analýzu sociál
ních sítí a dobývání znalostí. V roce 2014 se stal
vítězem Ceny Googlu pro
mladé talenty datové žurnalistiky udělované v rámci
Novinářské ceny.

vinout myšlenku jejich analýzy mi pomohla
vedoucí mé diplomové práce doc. Mrázová.
Výsledky práce byly natolik zajímavé, že
jsme jich část publikovali ve vědeckém článku, který jsem prezentoval na mezinárodní
konferenci ve Filadelfii. Myslím, že výhra
v Novinářské ceně a následně publikované
články v médiích jsou pro školu dobrou
reklamou.
Jaká data vás lákají do budoucna?
Navzdory tomu, že tempo zveřejňování dat
je v ČR pomalé, existuje už celkem velké
množství zdrojů, kterým bych se chtěl
v rámci svého doktorátu věnovat. Těmi
nejzajímavějšími jsou z pohledu analýzy
sociálních sítí určitě data z Obchodního rejstříku, veřejné zakázky anebo třeba evropské
strukturální fondy.

Cena Googlu pro mladé talenty
datové žurnalistiky je určena studentům a mladým lidem do třiceti
let, kteří se přihlásí se zajímavým
nápadem, jak využít a zanalyzovat
veřejná data. Vítěz v této kategorii
získá finanční odměnu a odbornou
pomoc redakce datové žurnalistiky
iHNED.cz, v jejíž spolupráci vítěz
projekt dokončí a uveřejní. Více na
www.novinarskacena.cz.
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NAŠI PARTNEŘI

Otevřete.cz

16 LET ÚSILÍ ZA PRÁVO
NA INFORMACE
Když Oldřich Kužílek formuloval
a prosadil zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, netušil, že se mu úsilí za
jeho dodržování ze strany „povinných subjektů“ a sledování
klíčových novelizací stane smys
lem života na dalších šestnáct
let. Vedl desítky školení, připravil
72 rozhlasových pořadů Zaostřeno na občana, vymyslel a realizoval 12 ročníků soutěže Otevřeno
x Zavřeno, zabránil několika
významným pokusům zhoršit infozákon a v on‑line poradně odpověděl na skoro tři tisíce dotazů
občanů. Za prosazování transparentnosti byl oceněn cenou Bílé
lilie a za neúnavnou obhajobu
principů otevřenosti cenou Alice
Masarykové.
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Osudové setkání
„Sedl jsem si ráno v hotelu ke stolku s nějakou paní, která mi připadala, že je cizinka.
Beze slov jsme posnídali. Bylo to však
mystické setkání,“ vzpomíná Oldřich Kužílek
na Jindřišku Prokopovou, první manažerku programu Otevřené společnosti, jehož
činnost se zaměřuje na přístup k informacím
a účast na rozhodování.
Když se totiž Nadace OSF rozhodla zahájit
projekt Právo na informace, jela Jindřiška
Prokopová na konferenci o přístupu k informacím do Bratislavy. Měla jasné zadání:
„Přemluv tam Kužílka!“ Ovšem nevěděla, jak
vypadá. Až když ho viděla na pódiu přednášet o čerstvě přijaté „stošestce“, zjistila,
že je to ten nemluva od snídaně. Přemluvit
ho ovšem nebylo těžké a po patnácti letech
činnosti poradny znají tvář Oldřicha Kužílka
v České republice skoro všichni. Vystupovat
v médiích na obranu práva na informace
bylo totiž třeba velmi často. Jak je vidět
z několika set dotazů ročně, které dnes
poradna vyřizuje, zájem stále trvá.

Sisyfovská práce
Dne 29. července 2000 se na fóru
Otevřete.cz (tehdy ještě na adrese
ostosest.cz) zeptal M. Č., které všechny orgány může se svojí žádostí oslovit.
Historicky prvním dotazem začíná činnost
poradny. V odpovědi tehdy O. Kužílek psal,
že „pojišťovny a nemocnice zatím kladou
odpor přístupu k informacím“. O patnáct let
poté, 19. února 2015, píše v téže poradně
Martin Novotný: „Zaslal jsem Nemocnici
Žatec, o. p. s., žádost o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb. Odpověděli však,
že nejsou povinným subjektem.“ A Oldřich
Kužílek ve spolupráci se stážistou Martinem
Madejem musí i po patnácti letech zdůrazňovat: Nemocnice postupuje protizákonně.
Povinnými subjekty jsou i veřejné instituce.
Z judikatury vyplývá, že veřejnou institucí
je taková instituce, u níž převládají veřejnoprávní prvky. Nemocnice Žatec, o. p. s.,
jednoznačně takovou veřejnou institucí je.

Otevřeno x Zavřeno
Příklad nemocnice dokládá nejen důležitost
poradny zabývající se právem na informace,
ale také zabedněnost některých veřejných
institucí ve vztahu k povinnostem, které jim
ukládá zákon – a to zvláště tam, kde se
má jednat o službu občanům. S mnohými
se dodnes budete přít i o to, zda vůbec
povinnými subjekty jsou. Není proto divu,
že Oldřich Kužílek s Jindřiškou Prokopovou
nechtěl nechat případy ignorance, neochoty
a pochybení bez povšimnutí a rozhodl se
vytahovat je na světlo a stavět do kontrastu
s úřady, které naopak prolamují zaběhané
formy a jsou opravdu otevřené. Od roku 2003
proto Otevřená společnost udílí koncem září,
na Den informační svobody, ceny Otevřeno a Zavřeno. Cenami jsou smaltované
tabule vhodné pro umístění na dům, kam si
je vítězní „otevřenci“ mohou přišroubovat.
V porotě soutěže se vystřídala řada známých
osobností, kauzy hodnotí například Hana
Marvanová, Daniela Drtinová nebo letos
poprvé Tomáš Němeček.

V roce 2014 přijala
Otevřená společnost od
veřejnosti rekordních
141 nominací do soutěže
Otevřeno x Zavřeno.
Radniční periodika
Oldřich Kužílek také již v roce 2004 zahájil
programy měnící neutěšený stav radničních
novin, které se mnohdy stávají hlásnou troubou vládnoucích politiků a nedávají prostor
opozici. Na menší projekt Otevřené společnosti navázaly společné projekty s organizací
Oživení v letech 2006 a 2014 a v roce 2013
se mu podařilo prosadit změnu tiskového
zákona zakazující zneužívání těchto tiskovin.
Dnes Otevřená společnost v této oblasti
poskytuje audity a poradenství.

Audity,
soudní řízení,
vzdělávání, legislativa
Program Otevřené společnosti, o. p. s., se
v posledních letech rozvíjí. Aktivně v něm
působí čtyři stážisté převážně z Právnické
fakulty UK. Otevřená společnost se na jaře
také stala jedním z garantů Rekonstrukce
státu, v níž se předtím starala o právo na informace a zákon o registru smluv. V posledním roce byla podpořena Fondem Otakara
Motejla, NROS, americkým velvyslanectvím,
Nadací Karla Janečka, Syndikátem novinářů i soukromými dárci – klienty poradny.
V roce 2015 bude program pokračovat
v poradenství, seminářích pro úředníky,
hlídání legislativy a zaměří se i na strategická
soudní řízení – přelomová soudní rozhodnutí
můžou pomoci všem aktivním občanům
a navíc prokázat, že se lze nakonec lecčeho
dopátrat.
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PODPOŘTE ZMĚNY

Pomozte nám
otevírat města
občanům
Přidejte se k nám!
Podporujeme místní iniciativy, které zlepšují život ve své obci nebo hlídají nakládání
s veřejnými financemi.

Zuzana Manninen,
pravidelná dárkyně
Fondu Otakara Motejla
„Proč Fond Otakara Motejla? Z vlastní zkušenosti vím,
že ve státní správě je mnoho neočekávaných šedých míst,
která je potřeba odstranit. Je třeba vyvíjet neustálý tlak na
zlepšování funkce státní správy a potírání korupce.“

Podpořte Fond Otakara Motejla a budujte s námi lepší Česko!

http://motejl.cz/#/podporte-zmeny
Děkujeme!
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