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Doprovodný materiál k veřejným konzultacím k vytváření 

Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na léta 2023 až 2024 – fáze zasílání návrhů na závazky 

Termíny, ve kterých je možné navrhovat závazky 
Zaslat písemně (ideálně elektronicky na e-mail): 18. 3. 2022 – 5. 4. 2022 

Prezentovat na veřejném workshopu (osobně i on-line): 11. 4. 2022 

Svůj zájem o účast na veřejném workshopu, prosíme, vyjádřete na níže uvedenou 

e-mailovou adresu nejpozději do 5. 4. 2022. 

Kontaktní informace 
Vyhrazená e-mailová adresa 

OGP@msp.justice.cz 

Korespondenční adresa 

Oddělení boje proti korupci 

Odbor střetu zájmů a boje proti korupci 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Vyšehradská 16 

128 10 Praha 2 

datová schránka: kq4aawz 

Kritéria pro navrhované závazky 
Všechny navrhované závazky v sobě musí obsahovat prvek aktivního zapojení veřejnosti 

v rámci svého naplňování, tj. ne pouze její informování. Může se jednat např. o konzultace, 

workshopy nebo spolurozhodování o způsobu vytváření žádoucích výstupů a o výstupy 

samotné. 

Vztah k hodnotám otevřeného vládnutí 

Každý závazek se musí vztahovat k naplňování alespoň jedné z hodnot otevřeného vládnutí, 

kterými jsou 

• transparentnost – zveřejnění veškerých informací, kterými vláda disponuje (na rozdíl 

od pouhého informování o činnostech vlády); proaktivní nebo reaktivní zveřejňování 

informací; mechanismy na posílení práva na informace; otevřený přístup k vládním 

informacím; 

• odpovědnost – existence pravidel, předpisů a mechanismů, které vyzývají vládní činitele 

k tomu, aby ospravedlňovali své činy, reagovali na kritiku nebo požadavky z nich 

vyplývající a přijali odpovědnost za případné neplnění svých závazků; 

• občanská angažovanost – snaha mobilizovat občany, aby se zapojili do dialogu o vládních 

politikách nebo programech, poskytovali vstupy nebo zpětnou vazbu a jejich příspěvky 

vedly k lepšímu, inovativnějšímu a efektivnějšímu řízení státu; 

• technologie a inovace – poskytnout občanům otevřený přístup k technologiím; úloha 

nových technologií v řízení inovací; důležitost zvyšování schopnosti občanů využívat 

technologie; technologie a inovace nemohou být samostatnou hodnotou – musí podporovat 

předchozí tři hodnoty. 
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Kvalitativní kritéria 

Aby bylo možné závazky do akčního plánu zařadit a následně jejich plnění vyhodnocovat, musí 

splňovat následující kvalitativní kritéria (tzv. SMART kritéria): 

• specifické (Specific) – jasně definují řešený problém, potřebné aktivity a očekávané 

výsledky; 

• měřitelné (Measurable) – umožňují na jednotlivých krocích či milnících ověřovat jejich 

plnění, ověřitelný stav plnění musí být sledovatelný minimálně jednou ročně; 

• s jasně vymezenou odpovědností (Answerable) – definují konkrétní osoby a instituce 

odpovědné za implementaci; 

• relevantní (Relevant) – prosazují jednu nebo více z hodnot otevřeného vládnutí; 

• časově ohraničené (Time-bound) – definují termín pro splnění jednotlivých kroků, 

pro ukončení implementace a pro vyhodnocení. 

Možné tematické oblasti 

Při navrhování možných závazků, které budou následně v rámci působení České republiky 

v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) implementovány, je možné 

se inspirovat tematickými oblastmi, ve kterých své závazky naplňují ostatní členské státy OGP: 

• boj proti korupci (skutečné vlastnictví, financování politiky, otevřené zadávání, 

transparentnost dotací), 

• občanská společnost (obrana novinářů a aktivistů, svoboda shromažďování a sdružování), 

• digitální vládnutí, 

• těžební průmysl, 

• fiskální (rozpočtová) otevřenost, 

• rovnost na základě genderu, 

• spravedlnost (přístup ke spravedlnosti, otevřenost justice), 

• nediskriminace menšin, 

• poskytování veřejných služeb (vzdělávání, zdravotnictví, voda a kanalizace), 

• právo na informace (svobodný přístup k informacím, otevřená data, propojená data). 

V rámci posledního Summitu Partnerství pro otevřené vládnutí v Soulu v roce 2021 a vzhledem 

k potřebě obnovy po pandemii Covid-19 byly členské země OGP vyzvány k přijímání 

konkrétních závazků v následujících oblastech: 

• občanský prostor a participace veřejnosti (včetně problematiky svobody projevu a práva 

na informace); 

• boj proti korupci (s důrazem na transparentnost a kontrolu rozpočtů a vládních výdajů 

ze strany veřejnosti); 

• digitální inovace (přemosťování digitalizační propasti, zapojení znevýhodněných 

a zranitelných skupin občanů a pokračování v otevírání společností vysoce žádaných dat). 

Návrhy závazků ve výše zmíněných oblastech jsou zároveň v souladu v s programovým 

prohlášením vlády ze dne 6. 2 2022, zvláště v oblastech: 

• Digitální služby 

• Transparence 

• Spravedlnost a právo 

• Legislativa 
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Hodnotící mechanismy Partnerství pro otevřené vládnutí rovněž v minulosti České republice 

doporučovaly a doporučují, aby se zaměřila například na problematiku otevřenosti justice, 

podpory zapojování občanské společnosti, přístupu k informacím, dalšího rozšiřování 

otevřených dat, otevřeného zadávání a ochrany oznamovatelů. 

Další informace: 
• o procesu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na léta 2023 až 2024: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-

akcni-plany-nap/sesty-akcni-plan-2023-2024/faze-vytvoreni/ 

• o Partnerství pro otevřené vládnutí: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

ogp/o-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/ 

• o zapojení ČR do Partnerství pro otevřené vládnutí: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-

otevrene-vladnuti-ogp/otevrene-vladnuti-cr/ 

• o předchozích i současných akčních plánech: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-

vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/ 

Národní kontaktní osoba České republiky v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí 

Ing. František Kučera 

Oddělení boje proti korupci 

Odbor střetu zájmů a boje proti korupci  

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

tel. +420 221 997 624 
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