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Výroční zpráva za rok 2013 

Úvodní slovo 

Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný 

prostor. Odtud také náš slogan „Otevíráme veřejný prostor“, s nímž se můžete setkat. Jde 

nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny dotčené 

strany, hlavně pak veřejnost. Od počátku naší existence se snažíme realizovat zejména 

projekty mající za cíl zvýšení politické gramotnosti našich spoluobčanů. Uspořádali jsme 

proto několik veřejných debat, besed, kulatých stolů určených široké veřejnosti 

Olomouckého kraje.  

Děkujeme všem sympatizantům a sponzorům, bez jejichž podpory bychom naši misi 

realizovat nemohli.  

Cílem společnosti je poskytovat tyto služby: 

 konzultační, poradenskou a informační činnost při přípravě a realizaci projektů, 
pomoc při získávání grantů a dotací z evropských, národních, krajských a jiných zdrojů  

 organizovat konference, semináře, školení, besedy, odborné kurzy, stáže a jiné 
vzdělávací akce včetně lektorské činnosti  

 provádět průzkumy veřejného mínění a analýzy společnosti  
 zajišťovat kulturní, společenské a vzdělávací aktivity  
 publikační, osvětovou a vzdělávací činnost včetně vydávání periodických i 

neperiodických publikací a propagačních materiálů  
 pokusit se zajišťovat dialog a spolupráci s veřejnoprávními a soukromými institucemi i 

širokou veřejností v rámci České republiky  
 navazovat kontakty a spolupráci v České republice i v zahraničí  
 politické poradenství.  
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Orgány společnosti 

Ředitelka 

Mgr. Dana Hellová (od 22. listopadu 2013) 

Správní rada 

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. – předseda (od 22. listopadu 2013) 

Mgr. Radomír Sztwiertnia (od 1. listopadu 2013) 

Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková (od 1. listopadu 2013) 

 

Dozorčí rada 

Mgr. Jan Outlý, Ph.D. – předseda  

Mgr. et Mgr. Karel Páral (od 1. listopadu 2013) 

Mgr. Michal Kuděla (od 1. listopadu 2013) 

 

Činnost společnosti 

V roce 2013 společnost realizovala tyto klíčové akce: 

veřejné debaty  

VÝŠKOVÉ STAVBY A ROZVOJ MĚSTA OLOMOUCE (27. 2. 2013, Olomouc) 

Veřejná debata  se zástupci města a sdružení Za krásnou Olomouc, která se týkala 

kontroverzního tématu stavby další výškové budovy v užším centru města Olomouce. 

PRÁVO A POLITIKA V ČR (20. 3. 2013, Olomouc) 

V únoru jsme společně s dalšími neziskovými organizacemi připravili veřejnou debatu Právo 

a politika v ČR s hosty Pavlem Rychetským, předsedou Ústavního soudu ČR, Ivo Ištvanem, 

vrchním státním zástupcem a Tomášem Němečkem, redaktorem Lidových novin. Beseda se 

týkala např. vlivu politiky na justici, problémů domnělého či skutečného vlivu ústavního 

soudu na politiku atd. Součástí besedy bylo také představení knihy rozhovorů s Pavlem 

Rychetským Diskrétní zóna. 

PŘÍMÁ VOLBA STAROSTŮ A REFORMA DEMOKRACIE NA LOKÁLNÍ ÚROVNI (10. 6. 2013, 

Hranice) 

Otázkou přímé volby starostů jako možného reformního kroku na lokální úrovni politiky se 

zabývala panelová diskuze Přímá volba starostů a reforma demokracie na lokální úrovni. Se 

starosty i občany obcí diskutoval Petr Gazdík, Jana Zwyrtek Hamplová, Tomáš Šulák a Daniel 

Klimovský.  



 

DEBATA O PSYCHOLOGICKÝCH A PRÁVNÍCH ÚSKALÍCH PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ SPOJENÁ S 

PROJEKCÍ FILMU ŠMEJDI (15. 7. 2013, Olomouc) 

V rámci projektu Senioři bez hranic se ve čtvrtek 18. července 2013 uskutečnila debata o 

psychologických a právních úskalích předváděcích akcí, které stále představují velké riziko 

nejen pro seniory. Debatě, které se zúčastnily psycholožka Romana Mazalová a právnička 

Blanka Vítová, předcházela projekce dokumentu Šmejdi. 

 

SÉRIE KULATÝCH STOLŮ „OLOMOUC OČIMA OLOMOUČANŮ“ (listopad, prosinec, Olomouc) 

Jednalo se o sérii čtyř setkání se zástupci města, kteří diskutovali o tématech rozvoje města, 

života v městských částech či činnosti spolků na území města. 

 

konference 

OTEVŘENÁ SPOLEČNOST 2014. OBČAN, PARTICIPACE A VOLEBNÍ ROK 2014 (25. – 26. 9. 

2013, Olomouc) 

Cílem konference Otevřená společnost. Občan, participace a volby 2013 byla společná 

diskuze s odborníky, politiky, novináři a zástupci občanských sdružení o hlavních problémech 

české společnosti a politiky. Naše pozvání přijali mj. David Ondračka, Ondřej Císař, Jitka 

Seitlová, Bohuslav Sobotka, Petr Nováček, Hana Marvanová a další. Součástí konference byly 

také odborné semináře, které se věnovaly korupci, lobbingu neziskových organizací a 

mysteryshoppingu ve veřejné správě.   

 

vydavatelská činnost 

V roce 2013 jsme vydali knihu Blanky Kostřickové: Sestupy a naděje Jana Balabána.  

 



Koncem roku 2013 vyšla kniha Jana Outlého a Jana Prouzu: Navrhování a výběr kandidátů.  

 

jiné 

Graficky a obsahově jsme výrazně upravili webové stránky www.civipolis.cz 
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Příloha 1: Rozvaha za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2: Fotodokumentace 

 

Obrázek 1: Přímá volba starostů, Hranice. 

 

 

Obrázek 2: Právo a politika v ČR, Olomouc. 

 

 

Obrázek 3: Konference Otevřená společnost 2014, Olomouc. 

 

 



 

Výroční zprávu předkládá ředitelka Civipolis, o.p.s. Dana Hellová 
V Olomouci dne 26. 5. 2014 


