
 Závěry z veřejné diskuze k OGP 

Veřejná diskuze o podobě Akčního plánu ČR v rámci iniciativy Partnerství pro otevřené 
vládnutí (Open Government Partnership) proběhla v lednu 2012. Základním dokumentem 
pro veřejnou diskuzi byly „Úvodní teze k Akčnímu plánu“ zveřejněné na webových 
stránkách Úřadu vlády ČR (www.vlada.cz) vycházející z návrhů jednotlivých ústředních 
správních úřadů a nestátních neziskových organizací, které vypracoval Úřad vlády ČR 
v průběhu prosince 2011. Veřejná diskuze proběhla na několika úrovních – prostřednictvím 
setkání zástupců Úřadu vlády ČR, kteří připravovali teze k veřejné diskuzi, se zástupci 
neziskových organizací; skrze webové stránky Úřadu vlády ČR, kde byly zveřejněny jednotlivé teze k diskuzi nad 
podobou Akčního plánu ČR a zpřístupněny komunikační kanály prostřednictvím nichž byla diskuse vedena; a 
rovněž během workshopu pořádaného pod záštitou místopředsedkyně vlády Mgr. Karolíny Peake. 

 

Setkání se zástupci neziskových organizací 

Během ledna 2012 se zástupci Úřadu vlády ČR sešli se zástupci občanského sdružení Ekologický právní servis 
k projednání dalšího postupu ve věci regulace lobbingu v České republice, se zástupci společnosti Transparency 
International – ČR a občanského sdružení Oživení kvůli přípravě podkladů na téma ochrany oznamovatelů a se 
zástupci Open Society Fund Praha, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Kohokoli.eu 
k tématu zpřístupnění dat a informací. Výsledkem těchto jednání byla příprava jednotlivých tezí k veřejné 
diskuzi k  Akčnímu plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí. Prezentace konceptu otevřených dat byla rovněž 
jedním z bodů programu workshopu k možnosti české participace na iniciativě Partnerství pro otevřené 
vládnutí (viz níže).  

 

Webové stránky Úřadu vlády České republiky 

Během měsíce ledna roku 2012 byly na webu Úřadu vlády ČR zveřejněny „Úvodní teze k Akčnímu plánu“, odkaz 
na interaktivní dotazník určený k prioritizaci zveřejněných tezí, který byl pro tyto účely vytvořen nadací Open 
Society Fund Praha, a dále byl zpřístupněn veřejný formulář ke vložení připomínek k vypracovaným tezím. Na 
tomto fóru získaly největší podporu teze „Zpřístupnění dat a informací“, „Zefektivnění systému svobodného 
přístupu k informacím“ a „Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci 
veřejné správy“. Na základě vyplnění interaktivního dotazníku pak největší podporu získaly teze „Zpřístupnění 
dat a informací“ a  „Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné 
správy“ (více k výsledkům interaktivního dotazníku zde: http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupci/otevrene-
vladnuti/aktuality/vysledky-prioritizacniho-dotazniku-k-akcnimu-planu-open-government-partnership-92516/).  

 

Veřejný workshop Úřadu vlády ČR 

Dne 16. ledna 2012 se pod záštitou místopředsedkyně vlády Karolíny Peake konal workshop pro širokou 
veřejnost. Vedle místopředsedkyně vlády ČR a zástupců Úřadu vlády ČR vystoupili reprezentanti nevládního 
sektoru (Open Society Fund Praha), kteří veřejnosti představili téma otevřených dat a informací. V otevřené 
diskuzi o tezích k Akčnímu plánu ČR pak bylo diskutováno především o ekonomických dopadech přistoupení 
k iniciativě, přínosu iniciativy a problematice otevřených dat a svobodného přístupu k informacím. Zároveň byla 
zdůrazněna nutnost komunikace s nevládními subjekty v průběhu implementace Akčního plánu ČR. Zápis 
z workshopu byl zveřejněn na webových stránkách Úřadu vlády ČR (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-
korupci/otevrene-vladnuti/Zapis-z-Workshopu-OGP.pdf). 

Výsledky veřejné diskuze budou zohledněny při tvorbě českého Akčního plánu pro iniciativu Partnerství pro 
otevřené vládnutí.  

V průběhu února 2012 proběhne k návrhu Akčního plánu ČR standardní mezirezortním připomínkovém řízení. 
Po zapracování připomínek a návrhů bude návrh Akčního plánu předložen vládě a v případě jeho schválení 
představen v dubnu 2012 na výroční konferenci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí v Brazílii. 


