
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí  

 

Informace a harmonogram ke konzultačnímu procesu 

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 

2016 až 2018 

Spolupráce s veřejností je jedním z hlavních cílů iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí 

(Open Government Partnership, OGP). Maximální důraz je kladen především na veřejné 

konzultace při tvorbě dokumentů koncepční povahy, ale také na zpracování připomínek 

veřejnosti ke způsobu naplňování jednotlivých závazků. V rámci konzultačního procesu 

k nově tvořenému Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2016 až 2018 (dále jen „3NAP OGP“) je veřejnost vyzvána k podání 

relevantních námětů k nově přijímaným závazkům na následující období. Česká republika 

se v současné době nachází na počátku třetího cyklu, kdy dochází k vytváření již třetího 

národního akčního plánu.  

Konzultační proces k 3NAP OGP bude zahrnovat několik dílčích fází. První z nich bude 

výzva k podávání podnětů a námětů k 3NAP OGP a jeho závazkům prostřednictvím e-mailu. 

Druhou aktivitou bude uspořádání workshopu dne 29. února 2016 ve Strakově akademii 

Úřadu vlády ČR, na kterém budou jednotlivé náměty z první fáze konzultací projednávány. 

Třetí fází konzultačního procesu budou individuální konzultace s gestory jednotlivých 

závazků, které vzejdou z předchozích fází procesu. V poslední fázi pak bude možnost 

uplatnit připomínky k prvnímu znění 3NAP OGP. Na celém konzultačním procesu se podílí 

jak jednotlivé rezorty, zástupci profesních komor a soukromého sektoru, místních 

samospráv, neziskového sektoru, tak i laická veřejnost. Návrhem materiálu 3NAP OGP 

se vedle vnitřního připomínkového řízení, mezirezortního připomínkového řízení a konzultací 

s dotčenými rezorty bude zabývat také Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Časové 

rozpětí jednotlivých fází je zakotveno v přikládaném harmonogramu. 

Harmonogram přípravy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené 

vládnutí na období let 2016 až 2018 

8. 2. 2016 Výzva k účasti na veřejné konzultaci 29. 2. 2016 

10. 2. 2016 Oficiální zahájení veřejných konzultací k Akčnímu plánu České republiky 
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018.  

Zahájení sběru podnětů 

29. 2. 2016 Workshop ve Strakově akademii Úřadu vlády ČR 
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První polovina 
března 

Individuální konzultace s gestory navrhovaných závazků 

Druhá polovina 
března 

První návrh Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené 
vládnutí na období let 2016 až 2018. 

První polovina 
dubna 

Předložení materiálu do mezirezortního připomínkového řízení 

Předložení materiálu k připomínkám veřejnosti 

30. 6. 2015 Předložení Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené 
vládnutí na období let 2016 až 2018 vládě ČR a odeslání řídícímu výboru 
OGP 

 

Ze strany Nezávislého hodnotícího mechanismu (Independent Reporting Mechanism, IRM) 

je České republice doporučováno přijetí menšího počtu jasně definovaných závazků. Tyto 

závazky by také měly být splnitelné v časovém horizontu 3NAP OGP a měly by souviset 

s dalšími strategiemi a koncepcemi přijatými vládou. Z tohoto důvodu je nutné jednotlivé 

podněty koncipovat v souladu se strategickými materiály i jejich časovým horizontem. 

Podněty zaslané do data konání workshopu, budou v rámci této druhé fáze konzultačního 

procesu projednány. Podněty lze zasílat i po uplynutí této doby, avšak nebudou 

již projednány na workshopu. Z důvodu udržení transparentnosti konzultačního procesu 

budou veškeré obdržené podněty a reakce na ně přílohou 3NAP OGP. Podněty obdržené 

v rámci konzultačního procesu budou sloužit jako podklady pro vytvoření nových závazků 

vůči iniciativě OGP.  

Na workshopu budou navíc projednávány prozatím nedokončené závazky a následné 

rozvíjející aktivity, které jsou s nimi nadále spojeny, a další možné závazky, vzešlé 

z obdržených podnětů.  

Kritéria pro závazky: 

Přijaté závazky musí korespondovat s 5 oblastmi tzv. Grand Challenges (velkých výzev), 

které jsou vymezeny iniciativou OGP: 

1. Zlepšování veřejných služeb (Improving Public Services) – zahrnuje opatření, která 

se zaměřují na široké spektrum služeb pro občany včetně zdravotnictví, vzdělávání, 

justice, zásobování vodou, elektřinou a všechny další relevantní oblasti prostřednictvím 

podpory veřejných služeb nebo inovace soukromého sektoru 

2. Zvyšování veřejné integrity (Increasing Public Integrity) – zahrnuje opatření, která 

se zaměřují na korupci a veřejnou etiku, přístup k informacím, reformu financování 

volebních kampaní a svobodu médií a občanské společnosti 
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3. Hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji (More Effectively Managing Public 

Resources) – zahrnuje opatření týkající se rozpočtů, veřejných zakázek, přírodních 

zdrojů a zahraniční spolupráce 

4. Vytváření bezpečnějších komunit (Creating Safer Communities) – zahrnuje opatření, 

která se zaměřují na bezpečnost veřejnosti, bezpečnostní sektor, krizové řízení 

a ohrožování životního prostředí   

5. Zvyšování korporátní zodpovědnosti (Increasing Corporate Accountability) – zahrnuje 

opatření zaměřující se na odpovědnost právnických osob v oblastech životního prostředí, 

protikorupčních opatření, ochranu spotřebitele a komunitní angažovanost 

Z hlediska klíčových protikorupčních dokumentů vlády – Vládní koncepce boje s korupcí 

na léta 2015 až 2017 a jednoletých akčních plánů boje s korupcí, a prioritních oblastí v nich 

zakotvených, jsou pro vytváření 3NAP OGP klíčové především výzvy 1 – 3, tj. zlepšování 

veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity a hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji. 

Úzce spjaty s těmito velkými výzvami jsou principy otevřeného vládnutí OGP, k jejichž 

naplnění by měly závazky přispívat. Jsou jimi:  

 transparentnost (Transparency) 

 odpovědnost (Accountability) 

 participace (Participation) 

 technologie a inovace (Technology and innovation) 

Závazky by navíc měly svými parametry splňovat tzv. SMART test, tj. být: 

 specifické (Specific) co do definice i požadovaných výsledků; 

 měřitelné (Measurable) tak, aby bylo ověřitelné na jednotlivých krocích ověřovat jejich 

plnění; 

 s jasně vymezenou odpovědností (Answerable) těch, kteří závazek naplňují; 

 relevantní (Relevant) vůči výše uvedeným principům otevřeného vládnutí 

 a časově ohraničené (Time-bound) s jasně určeným termínem pro splnění, 

pro jednotlivé kroky a pro vyhodnocení své účinnosti. 

Celkově se na konzultačním procesu podílí vláda ČR prostřednictvím Oddělení boje 

s korupcí Odboru hodnocení dopadů regulace Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR, 

spadající do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, jako koordinátor 

veškerých souvisejících procesů a kontaktní místo vůči iniciativě OGP, a jednotlivá 

ministerstva, která jsou gestory jednotlivých závazků. Dále je zapojena občanská společnost, 
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která navrhuje závazky, připomínkuje zpracovávané koncepční dokumenty a vyjadřuje 

se ke způsobu naplňování jednotlivých závazků. Nutné je také zmínit Radu vlády 

pro koordinaci boje s korupcí a její podřízené pracovní komise, která působí jako tzv.  multi-

stakeholder forum, tj. platformu, kde je zastoupena nejen státní a veřejná správa, 

ale i neziskové organizace, akademická sféra a zástupci soukromého sektoru. 

Informace o inciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, Open Government Partnership 

naleznete na www.opengovpartnership.org. 

Více informací o předchozích národních akčních plánech, průběžných hodnotících zprávách 

i zprávách Nezávislého hodnotícího mechanismu naleznete na: 

http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

ogp-104810/ . 

Kontakt: 

Své náměty, návrhy na závazky a případné dotazy zasílejte na k tomuto účelu vytvořenou 

e-mailovou adresu ogp@vlada.cz 
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Odbor hodnocení dopadů regulace 

Úřad vlády ČR 

nábřeží E. Beneše 4 

118 01 Praha 1 

 

Kontaktní osoby:  

Ing. František Kučera, tel. 224 003 354 

Bc. Martina Houšková, tel. 224 002 655 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje s korupcí, tel. 224 002 158 

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp-104810/
http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp-104810/
mailto:ogp@vlada.cz

