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Evropské hnutí v České republice a think tank Good Governance 

 

si Vás dovolují pozvat na konferenci 

 

 

 

 

Umíme si vládnout? 
 

Dobré vládnutí v České republice 
 

(v rámci cyklu Evropa a my) 

 
 

 
 

Konference se koná v pondělí 14. října 2013 od 13 do 18 hodin 

 

v aule Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

Malostranské náměstí 25, Praha 1. 

 

 

 

 

 

Současný způsob vládnutí resp. správy věcí veřejných v České republice není uspokojivý. 

Vládnutí v České republice je spojeno s rozsáhlou korupcí, nekompetentností politiků 

i úředníků, nepředvídatelností a neřízeností veřejné správy a přebujelou 

byrokracií. Veřejný zájem a blaho společnosti se stalo rukojmím zájmů jednotlivých 

lobbyistických skupin, někdy dokonce majících znaky organizovaného zločinu. Výsledkem 

je nejen snižující se konkurenceschopnost a ekonomický výkon země, ale také snižující 

se důvěra občanů v demokratický systém vládnutí jako takový.  

Co to znamená dobré vládnutí v demokracii? Základními principy dobrého vládnutí 

jsou důraz na kvalitu práva a jeho vymahatelnost, transparentnost rozhodovacích 

procesů, hájení veřejného zájmu, odpovědnost veřejných činitelů, zapojení občanů 

do rozhodování, efektivita a hospodárnost veřejných institucí, politická kultura schopná 

konsensu a princip inkluze menšin. Česká republika má nedostatky ve všech výše 

zmíněných oblastech. Konference se proto bude věnovat hodnocení jednotlivých kritérií 

dobrého vládnutí z pohledu právního, ekonomického, politologického i občanského.  
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PROGRAM KONFERENCE 

 
Moderace Václav Velčovský, Good Governance 

 

12:30 Registrace účastníků 

13:00 
Úvodní slovo a přivítání 
Vladimír Špidla, Evropské hnutí 
Václav Velčovský, Good Governance 

13:15–15:30 

Koncepty dobrého vládnutí 

Lukáš Wagenkencht, Good Governance 

Dobré vládnutí v EU a ve světě  

Edvard Outrata, Evropské hnutí, emeritní místopředseda Senátu PČR 

Politické aspekty dobrého vládnutí 

Vladimíra Dvořáková, VŠE 

Ekonomické aspekty dobrého vládnutí  

Petr Janský, IDEA cerge-ei 

Diskuse 

Coffee Break 

16:00–18:00 

Dobré vládnutí z pohledu občana 
Kateřina Valachová, MU, bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv 

Dobré vládnutí z pohledu zaměstnanců 
Jan Rovenský, Odborový svaz státních orgánů a organizací 

Dobré vládnutí a neziskový sektor 
David Ondráčka, Transparency International  

Case Study: Nedobré vládnutí v praxi 
Václav Láska, advokát 

Diskuse 

Číše vína 

 
Bude nám ctí, pokud přijmete pozvání na naši konferenci! 

  
Svou účast prosím potvrďte v online formuláři.  

Účast na konferenci je bezplatná, jednacím jazykem je čeština. 

 
 

Václav Velčovský, info@good-governance.cz, +420 777 881 348, www.evropskehnuti.cz, www.good-governance.cz 
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