
KARTA OPATŘENÍ 27.1.a 

1 Oblast z ČR 2030 KO6 

2 Strategický cíl 27. Zvýšila se kvalita vládnutí z hlediska příjemců veřejných politik 

3 Specifický cíl 
27.1 Rozvinou se postupy zvyšující z hlediska občanů a občanek 
inkluzivitu vládnutí. 

4 Název opatření 
Vytvořit jednotné místo pro informace o konzultacích s celostátním 
dosahem  

5 Popis opatření 

Obdoba systému Evropské komise 
https://ec.europa.eu/info/consultations, resp. 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en . 
Webová stránka, která na jednom místě shromažďuje základní 
informace o probíhajících konzultacích / možnostech participace 
veřejnosti při tvorbě politik na celostátní úrovni (informace: téma, 
termín, kontaktní osoba, link na samotnou konzultaci - v ideálním 
případě do jednotného systému konzultací, ale stačilo by zatím na 
příslušnou stránku příslušného ministerstva, kde se zájemce dozví jak 
postupovat dál). Součástí systému by byla možnost nastavit 
upozornění na novou událost, které zájemci přijde do jeho e-mailové 
schránky apod. Určeno zejména pro veřejné konzultace strategických 
materiálů a pro konzultace v systému RIA, využitelné také pro výzvy k 
účasti v poradních a pracovních orgánech vlády apod.  

Spolu s pokrokem digitalizace a řešením problémů digital gap by 
webová stránka mohla být zahrnuta v Portálu občana. 

6 Řešený problém 

Problém s reálnou možností zapojení do tvorby politik, která 
kontrastuje s možností formální. Hodnocení cíle i aktivit je slabé, viz 
Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti, cíl 27.1. Reálná možnost 
zapojení do tvorby politik začíná snadnou cestou k informaci, že 
aktuálně vůbec probíhá tvorba politiky (legislativy, strategie apod.), 
resp. že taková tvorba začíná. Nyní je možnost zapojení závislá na 
nepřetržité pozornosti zájemce, věnované webovým stránkám příp. 
úředním deskám ministerstev a pečlivému hledání v různě 
strukturovaných nabídkách. Je tedy možnost vhodná pro 
profesionála, kterému je taková práce zaměstnáním, nikoli však pro 
běžného občana/občanku, kterých se má přitom výsledná politika 
dotknout, nebo pro něž je připravována. 

7 Intervenční logika 

Pokud nebude nutné složitě pátrat, kdy a k čemu zrovna konzultace 
probíhají, nebo jaká jiná možnost participace se aktuálně nabízí, 
otevřete se prostor participaci také jiných aktérů, než jen těch silných 
a formálně institucionalizovaných, kteří mají kapacitu vše sledovat, 
nebo kteří jsou veřejnou správou obvykle přizváni.  

  
Veřejné správě to umožní získávat přehled o míře, v jaké je participace 
umožňována, aniž by to bylo závislé na ad hoc dotazování (snížení 
administrativní zátěže).  

8 Gestor  MV 

9 Typ opatření procesní, technologický  
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