
 
 

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA PRAKTICKY 

 

Dne 18. 2. 2020 se v Aule Univerzity Pardubice konal 2. ročník konference „Veřejná 

správa prakticky“, kterou pořádal spolek měst „Otevřená města“ spolu s Fakultou 

ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.  

 

Setkání bylo určeno pro všechny, kteří se zajímají o moderní a efektivní fungování úřadu (např.  

Smart City, IoT, GIS), chtějí diskutovat o nejčastějších problémech a hledat jejich přenositelná 

řešení, pro všechny, kteří by rádi zjistili, jak sdílet vlastní finanční, lidské a další zdroje  

a nenechávat ladem již dostupné. Účastnili se ho proto zastupitelé  komunální i vrcholné 

politiky, úředníci, akademici, zástupci neziskových organizací a inovativních firem.  

 

Ústředním tématem setkání byla „politika založená na faktech“ (evidence-based policy). 

Letošní setkání mělo převážně všestrannější pohled na různé problematiky oproti loňské 

konferenci, která byla více technicky zaměřená. Problematika byla demonstrovaná na různých 

příkladech od senzorických dat, přes problematiku bezdomovectví, po rozkrývání vlastnických 

struktur. Díky různorodému spektru účastníků konference vznikl zajímavý a vzájemně  

se doplňující přednáškový mix globální teorie s lokální praxí. 

Za účastníky si pochvaloval Lukáš Jelínek (Kutná Hora): „Zazněla zde spousta podnětných 

nápadů, které využijeme v naší praxi.“ nebo Jiří Pírko (Choceň): „Líbil se mi širší tematický 

záběr a těším se na příští ročník“,  
 

Samotné osobní setkání oborníků je součástí systematického úsilí o sdílení znalostí  

a zkušeností, které je v řádu měsíců realizováno webináři, průběžně doplňováno webfórem  

a instantně podporováno chatem. Konsolidované znalosti následně putují do projektů Nadace 

Wikimedia, aby se tak staly součástí výjimečné studnice vědění, na jejímž rozvoji a užití  

se může podílet opravdu každý. 

Zástupce poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ondřej Profant shrnul: „Naší společnosti lze 

jen přát, aby problematika pevně zakořenila v praxi, protože „Evidence-based policy, tedy 

politika založená na faktech, je důležitým cílem tohoto desetiletí. Musíme se s daty naučit 

pracovat tak, aby zlepšila naše rozhodnutí. Ta pak povedou k lepšímu životu obyvatel.“ 
 

Na závěr konference se účastníci domluvili na termínu konání dalšího ročníku setkání, které 

naplánovali na leden 2021.  

 

 

Bližší informace ke konferenci podá: 

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. 

Ústav systémového inženýrství a informatiky 

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 

e-mail: jitka.komarkova@upce.cz 

tel.: 466036070 
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Otevřená města, z.s. je spolek 17 obcí, které prosazují otevřené fungování místní samosprávy, 

zejména zveřejňování informací a otevřená data, otevřené zadávání veřejných zakázek, 

zapojování veřejnosti do rozhodování, open source, otevřené technologie a standardy. 


