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Úvod

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, dále též „OGP“)
je v současné době dynamicky rostoucí dobrovolnou iniciativou administrativy USA sloužící
k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boji proti korupci a zvýšení občanské
angažovanosti, která se postupně rozrostla z 8 zakládajících států na celkem 69 členských
zemí. Česká republika přistoupila k této mezinárodní iniciativně usnesením vlády ze dne
14. září 2011 č. 691 s cílem transformovat státní instituce na více otevřené, efektivní
a odpovědné. Česká republika rovněž podpořila Společnou deklaraci Otevřeného vládnutí
k implementaci Agendy pro udržitelný rozvoj. V rámci propojení tvorby akčních plánů
implementujících zároveň Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 sleduje Česká republika svými
závazky naplňování cíle „16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný
rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní
instituce na všech úrovních“, konkrétně pak úkolů „16.5 Podstatně omezit korupci
a úplatkářství ve všech formách“ a „16.6 Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce
na všech úrovních“. Třetí Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
na období let 2016 až 2018 (dále jen „Třetí Akční plán“) pokračuje v soustavné snaze České
republiky reagovat na tři z pěti velkých výzev (Grand Challenges) OGP směřujících
ke zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity a hospodárnějšímu nakládání
s veřejnými zdroji a nově se zaměřuje i na výzvu čtvrtou – vytváření bezpečných komunit.
Děje se tak pomocí naplňování všech čtyř hodnot OGP – přístup k informacím, účast
veřejnosti, odpovědnost, technologie a inovace. V kontextu svých ostatních koncepcí vnímá
Česká republika vytváření a implementaci akčních plánů OGP jako důležitý podpůrný
nástroj, který v již existujících a implementovaných strategiích a agendách akcentuje prvky
otevřenosti vůči občanské společnosti, transparence a participace.
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Dosavadní snahy směřující k otevřenému vládnutí v ČR

První Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen „První
Akční plán“) byl vládou schválen usnesením ze dne 4. dubna 2012 č. 243 a představoval
první z dokumentů, ve kterém byly definovány tři hlavní závazky vlády: II/1 přijetí nového
zákona o státní službě zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy
a jeho implementace do praxe; II/2 zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím;
II/3 zpřístupnění dat a informací. Tyto závazky reagovaly jak na tehdejší priority Strategie
vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, tak na požadavky zejména
nestátních organizací. Následný stav naplňování závazků byl obsažen v dokumentu
Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
v roce 2012 a jeho aktualizace (dále jen „Zhodnocení 2012“). Výstupem tohoto dokumentu
bylo konstatování o dosavadní nenaplněnosti stanovených závazků.
Zhodnocení 2012 vláda schválila svým usnesením ze dne 19. června 2013 č. 477, kdy došlo
i k začlenění všech tří závazků do kapitoly III s názvem Aktualizace Akčního plánu České
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen „Aktualizace Akčního plánu“).
Řídícímu výboru OGP bylo Zhodnocení 2012 včetně Aktualizace Akčního plánu zasláno dne
28. června 2013. Na základě výše zmíněného usnesení a v něm zakotveném úkolu byla
vládě předložena Informace o dosavadním plnění Akčního plánu České republiky Partnerství
pro otevřené vládnutí a o dalším působení České republiky v iniciativě Partnerství
pro otevřené vládnutí a inovovaný Akční plán, který převzal závazky prvního Akčního plánu,
jež byly aktualizovány v souladu s tehdejším stavem jejich plnění. Druhý Akční plán České
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 (dále jen „Druhý
Akční plán“) následně vláda schválila svým usnesením ze dne 12. listopadu 2014 č. 929.
Z důvodu ponechání původních závazků, které vzešly z konzultací k tvorbě prvního Akčního
plánu, neproběhl při sestavování Druhého Akčního plánu další konzultační proces otevřený
široké veřejnosti. Druhý Akční plán byl vytvářen mimo jiné v souladu s doporučeními
Nezávislého hodnotícího mechanismu OGP (Independent Reporting Mechanism, dále též
„IRM“). Aktualizované závazky také reagovaly na úkoly stanovené Programovým
prohlášením vlády Bohuslava Sobotky, které byly promítnuty do Vládní koncepce boje
s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015. Cílem
Druhého Akčního plánu bylo především naplnění původně přijatých závazků ve stanoveném
časovém období let 2014 až 2016. Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu
České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 vláda
schválila usnesením ze dne 12. října 2015 č. 809. V rámci této sebehodnotící zprávy byly
všechny závazky zhodnoceny jako s podstatnou úrovní dokončení. V souladu s dosavadním
směřováním byl úkol vytváření a naplňování závazků Třetího Akčního plánu zakotven
do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016, který byl schválen usnesením vlády ze dne
14. prosince 2015 č. 1033. V únoru roku 2016 byla zveřejněna Zpráva o vývoji 2014−2015
zpracovaná IRM, která zhodnotila průběžné plnění Druhého Akčního plánu a poskytla
pro Českou republiku doporučení, která byla do značné míry zohledněna při přípravě tohoto
akčního plánu.
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Proces vytváření akčního plánu

V souladu s doporučeními OGP pro tvorbu národních akčních plánů byla dne 9. února 2016
vydána tisková zpráva k zahájení veřejných konzultací k příležitosti tvorby Třetího Akčního
plánu. Tisková zpráva obsahovala představení OGP, dále principů vytváření akčních plánů
OGP a zároveň popis a harmonogram aktivit plánovaných v průběhu vytváření Třetího
Akčního plánu. Součástí tiskové zprávy byla pozvánka na workshop konaný v rámci
veřejných konzultací dne 29. února 2016 v budově Úřadu vlády ČR a příloha s názvem
„Podrobný materiál k veřejným konzultacím“. Tento materiál poskytl široké odborné i laické
veřejnosti podrobnější informace o dalším procesu vytváření Třetího Akčního plánu,
o žádoucí podobě navrhovaných závazků včetně jejich napojení na tzv. „Velké výzvy“ (Grand
Challenges), na principy OGP a požadavky na jejich formulování v souladu se SMART
parametry1. Současně byly zveřejněny kontaktní informace na osoby a instituce odpovědné
za vytváření Třetího Akčního plánu a veřejnost byla informována o zřízení speciální
e-mailové adresy ogp@vlada.cz pro konsolidovanou komunikaci v záležitostech týkajících se
Třetího Akčního plánu, která bude využívána i do budoucna pro další aktivity spojené s OGP.
V průběhu jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a následně e-mailem byli
osloveni členové Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích pracovních komisí
s pozvánkou na workshop konaný 29. února 2016 a s výzvou k navržení možných závazků
pro Třetí Akční plán. Do široké skupiny přímo oslovených patřila ministerstva, další správní
úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší státní zastupitelství, Svaz měst a obcí ČR, Asociace
krajů ČR, Veřejná ochránkyně práv, zástupci občanské společnosti, neziskových organizací
a akademické sféry (Transparency International ČR, Oživení, Otevřená společnost, zIndex,
Veřejnost proti korupci, Nadační fond proti korupci, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká
škola ekonomická v Praze), Hospodářská komora ČR a široké spektrum členů profesních
komor. Cílem bylo oslovit nejen ty, kteří se již problematikou otevřeného vládnutí aktivně
zabývají a v problematice OGP se již orientují, ale také další skupiny, které mají
na prosazování otevřeného vládnutí zájem nebo jsou na straně těch, jejichž chování principy
otevřeného vládnutí přímo či nepřímo ovlivňují.
Dne 29. února 2016, tedy 20 dní od zahájení konzultací, se v prostorách Úřadu vlády ČR
konal workshop k navrženým závazkům pro Třetí Akční plán. V průběhu workshopu, jehož
se účastnili zástupci většiny oslovených skupin, byly prezentovány jednotlivé více či méně
podrobně rozpracované návrhy závazků tak, jak byly obdrženy Oddělením boje s korupcí
Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR od jednotlivých navrhovatelů. Návrhy
závazků byly projednávány v tematických celcích korespondujících s jednotlivými „Velkými
výzvami OGP“. Každý závazek byl nejprve představen navrhovatelem nebo moderátorem
diskuse, následně se měl možnost vyjádřit případný gestor tohoto závazku a poté
následovala diskuze ze strany všech přítomných účastníků. Záznam z konání workshopu
společně se seznamem účastníků jsou přílohou tohoto akčního plánu. V jednom případě byl

1

Tj. aby byly: specifické (Specific) co do definice i požadovaných výsledků; měřitelné (Measurable) tak, aby bylo
možné 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.
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návrh závazku obdržen až po termínu konání workshopu, nicméně byl rovněž zařazen mezi
dále projednávané závazky.
Návazně na projednání závazků na workshopu byli osloveni možní gestoři s žádostí
o vyjádření k jejich obsahu a o spolupráci při jejich dopracování do finální podoby. Závazky,
na kterých byla nalezena shoda, byly začleněny do návrhu Třetího Akčního plánu. Ostatní
návrhy závazků jsou uvedeny v příloze Třetího Akčního plánu společně s vyjádřením
gestora. Dne 2. května 2016 byla první verze Třetího Akčního plánu s návrhy závazků
odeslána do mezirezortního připomínkového řízení a zároveň uveřejněna na stránkách
Úřadu vlády ČR a na stránkách www.korupce.cz k připomínkám ze strany veřejnosti po dobu
trvání mezirezortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 16. května 2016
Připomínky obdržené jak v rámci mezirezortního připomínkového řízení, tak ze strany
veřejnosti byly vypořádány na workshopu, který se konal opět na Úřadu vlády dne 1. června
2016. Připomínky obdržené v rámci veřejných připomínek jsou i s vypořádáním přílohou
Třetího Akčního plánu. Materiál dne 9. června 2016 projednala Rada vlády pro koordinaci
boje s korupcí plnící pro účely vytváření a implementace Třetího Akčního plánu roli
tzv. „multi-stakeholder forum“, která jej vládě doporučila schválit. Třetí Akční plán byl
následně předložen dne 22. června 2016 na jednání vlády, která jej svým usnesením
schválila.

Stránka 6 (celkem 24)

Úřad vlády České republiky
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

4

Závazky na období let 2016 až 2018

4.1

Téma: Implementace přijatého zákona o státní službě zajišťujícího
odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy do praxe
4.1.1 Implementace zákona o státní službě
DATUM ZAČÁTKU A KONCE ZÁVAZKU
2014–2018 (stávající závazek)
GESTOR

Ministerstvo vnitra

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZÁVAZEK V RÁMCI
GESTORA
ZAŘAZENÍ / ODBOR

RNDr. Josef Postránecký

E-MAIL
TELEFON
DALŠÍ AKTÉŘI
SOUČASNÝ
STAV, DEFINICE
PROBLÉMU
ŘEŠENÉHO
PŘIJETÍM
ZÁVAZKU

náměstek ministra vnitra pro státní
službu
statnisluzba@mvcr.cz
+420 974 818 220
SPOLUGESTOR
x
OSTATNÍ
služební úřady
Přijetí zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci
a stabilizaci státní správy, bylo pro Českou republiku velmi důležitým
závazkem, který vycházel jak z hodnot a klíčových výzev OGP
a z Akčního plánu, resp. Druhého Akčního plánu, tak z Programového
prohlášení vlády a vládních protikorupčních dokumentů (Vládní
koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, Akční plán boje
s korupcí na rok 2015). Zákon byl vyhlášen 6. listopadu 2014,
kdy vstoupila také některá jeho ustanovení v účinnost, plná účinnost
byla stanovena k 1. 1. 2015. Od nabytí účinnosti dochází
k implementaci zákona do praxe, a to především následnou systemizací
služebních a pracovních míst, jasným oddělením politických
a nepolitických (úřednických) pozic, spuštěním Informačního systému
o státní službě atd. V souvislosti s přijetím tohoto zákona došlo také
k přijetí a vyhlášení převážné většiny jeho prováděcích právních
předpisů.
Zásadní změny ve státní službě byly zahájeny na základě přechodných
ustanovení zákona od 1. 7. 2015 ve spojení s první systemizací
služebních a pracovních míst, přijímáním dosavadních zaměstnanců
v pracovním poměru na základě jejich žádosti do služebního poměru,
převedením dosavadních vedoucích zaměstnanců v pracovním poměru
do pozice představených ve služebním poměru a následného
vyhlašování výběrových řízení na místa náměstků a ředitelů sekcí
za účelem tzv. přesoutěžení.
Přestože byl v roce 2016 závazek vyhodnocen na úrovni podstatného
dokončení, nelze implementaci zákona chápat jako jednorázovou
záležitost. Je nutné pokračovat v implementaci základních institutů
zákona, např. dokončit výběrová řízení na místa představených (ředitelů
odborů a vedoucích oddělení) dle přechodných ustanovení zákona,
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HLAVNÍ CÍL
STRUČNÝ POPIS
ZÁVAZKU

ZÁVAZKEM
NAPLŇOVANÁ
VELKÁ VÝZVA
OGP
RELEVANCE
(stručný popis, jak
se závazek
vztahuje
k prosazování
hodnot OGP
s výslovným
uvedením, jaký
bude přímý přínos
pro občanskou
společnost)

zajistit konání úřednické zkoušky u dotčených státních zaměstnanců,
připravit poslední prováděcí právní předpis – vyhlášku, kterou se
stanoví vzor služebního průkazu, zahájit výkon kontrolní činnosti,
sledovat naplňování opatření v oblasti whistleblowingu, sledovat
dodržování služební kázně státními zaměstnanci, naplňování etických
norem a zajistit další rozvoj Informačního systému o státní službě.
Zajistit odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy
• Depolitizace – transparentní výběrová řízení, dobu trvání služebního
poměru neovlivňují politické změny (například změny ve složení
vlády) a nastavení rigidnějšího procesu změny organizace služebního
úřadu. Schvalování systemizace služebních míst je zárukou
pro ztížení ad hoc organizačních změn
• Stabilizace – systemizace a její změny, definované druhy změn
služebního poměru
• Profesionalizace – úřednická zkouška, služební hodnocení a služební
kázeň, systém vzdělávání státních zaměstnanců.
Závazkem jsou průřezově naplňovány a podporovány výzvy 1–3,
tj. zlepšování veřejných služeb,
zvyšování
veřejné integrity
a hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji.
Závazek navazuje na závazek formulovaný v Druhém Akčním plánu.
V oblasti přístupu k informacím spočívá závazek ve zveřejňování
informací o výkonu státní služby zejména prostřednictvím informačního
systému (konané úřednické zkoušky konkrétních státních zaměstnanců,
informace ke konání úřednických zkoušek, výběrová řízení), webových
stránek (metodické pokyny, služební předpisy, sjednocující stanoviska,
vzory úkonů apod.) a systému otevřených dat (výběrová řízení).
V oblasti odpovědnosti se jedná o jasné nastavení pravidel a kontrolu
jejich dodržování a také o podporu boje proti korupci.
V oblasti technologie a inovace vede závazek k rozvoji Informačního
systému o státní službě, k rozšíření možnosti konání obecné části
úřednické zkoušky v elektronické podobě s přihlédnutím ke specifickým
potřebám znevýhodněných osob. Využití technologie pro řešení
systemizace služebních a pracovních míst a pro návrh organizačních
struktur úřadů přispívá ke zrychlení procesu projednávání
a schvalování, zvýšení transparentnosti, využití automatických kontrol
návrhů a tím snížení pracnosti a chybovosti.
Přínos pro občanskou společnost spočívá ve zvýšení kvality státní
služby jako veřejné služby při garantování zákonnosti postupů a kladení
důrazu na profesionalitu, odpovědnost a stabilitu poskytování služby.
OGP HODNOTY
PŘÍSTUP
ÚČAST
TECHNOLOGIE
ODPOVĚDNOST
K INFORMACÍM VEŘEJNOSTI
A INOVACE
x
x
x
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Přístup k informacím: kontrolní činnost vyplývající ze zákona o státní
službě; povinnost státních zaměstnanců konat úřednickou zkoušku; stav
prošetřování oznámení obsahujících podezření ze spáchání
protiprávního jednání ve služebním úřadu (whistleblowing)
Odpovědnost: dokončení legislativního procesu prováděcích právních
předpisů k zákonu o státní službě; zajištění výběrových řízení na pozice
ředitelů odborů a vedoucích oddělení; zajišťování konání úřednické
zkoušky; prošetřování oznámení obsahujících podezření ze spáchání
protiprávního jednání ve služebním úřadu (whistleblowing); výkon kárné
pravomoci ve služebním úřadu
Technologie a inovace: rozvoj a rozšiřování Informačního systému
o státní službě
AMBICE
Implementace zákona o státní službě vytváří základní předpoklady
a podmínky pro kvalitní poskytování státní služby jako veřejné služby
a tím podporuje také otevřenost vládnutí.
DATUM
DATUM
MILNÍK
ZAHÁJENÍ
UKONČENÍ
1. Dokončení legislativního procesu prováděcích předpisů
k zákonu o státní službě – vyhláška, kterou se stanoví vzor
2017
2018
služebního průkazu
2. Zajištění výběrových řízení na pozice ředitelů odborů
a vedoucích oddělení – jmenování ředitelů odborů
2016
30. 6. 2017
a vedoucích oddělení
3. Kontrolní činnost vyplývající ze zákona (služební vztahy
státních zaměstnanců, vyhodnocení dodržování systemizace
služebních míst, kontrola vytváření podmínek pro sladění
2016
2018
rodinného a osobního života s výkonem státní služby apod.)
– počet kontrol vykonaných ve služebních úřadech
4. Splnění požadavku na vykonání úřednické zkoušky nově
přijatých státních zaměstnanců – podíl přijatých nových
2016
2018
státních zaměstnanců ve sledovaném období a splnění
požadavku na výkon úřednické zkoušky
5. Uznávání rovnocennosti zkoušek služebními orgány –
počet uznaných úřednických zkoušek na základě
2016
2018
rovnocennosti za sledované období
6.
Prošetřování
oznámení
obsahujících
podezření
ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu –
celkový počet oznámení; počet oznámení, která byla
předána k prošetření jinému prošetřovateli; orgánu činnému
2016
2018
v trestním řízení nebo správnímu orgánu příslušnému
k projednání správního deliktu; počet ukončených prošetření
ve sledovaném období
7. Výkon kárné pravomoci ve služebním úřadu – počet
2016
2018
kárných řízení a přijatá kárná opatření
8. Rozvoj a rozšiřování Informačního systému o státní službě
2016
2018
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o další podpůrné funkcionality – zlepšení uživatelského
komfortu a vytvoření dalších funkcionalit podporujících výkon
úkonů dle zákona o státní službě – počet nově vytvořených
modulů a funkcionalit
9. Zpracování ročních zpráv k implementaci zákona o státní
službě (pravidelný úkol s roční frekvencí plnění) a jejich
předložení vládě – počet zpráv

2016

2018
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4.2 Téma: Zpřístupnění dat a informací
4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě
veřejných konzultací
DATUM ZAČÁTKU A KONCE ZÁVAZKU
1. 8. 2016 – 31. 12. 2018 (navazující
závazek)
GESTOR
Ministerstvo vnitra
OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZÁVAZEK V RÁMCI Ing. Petr Kuchař
GESTORA
ZAŘAZENÍ / ODBOR
Odbor Hlavního architekta
eGovernmentu
E-MAIL
oha@mvcr.cz
TELEFON
+420 974 817 502
DALŠÍ AKTÉŘI
SPOLUGESTOR
MV, MF, MMR, MSp, MD, MŽP, GFŘ,
ÚZSVM, ČÚZK
OSTATNÍ
Komise Rady vlády pro informační
společnost
SOUČASNÝ
V rámci Prvního Akčního plánu byl jedním ze závazků otevření
STAV,
nejdůležitějších datových zdrojů pro širší využití veřejnosti, firem
DEFINICE
a odborné veřejnosti. Tento závazek nebyl splněn z důvodu nedostatku
PROBLÉMU
jednotných standardů, metodické podpory a absence Národního katalogu
ŘEŠENÉHO
otevřených dat (NKOD). Tyto překážky byly nyní odstraněny v rámci
PŘIJETÍM
splnění závazků Druhého Akčního plánu, kdy Ministerstvo vnitra ČR
ZÁVAZKU
vytvořilo Standardy a metodiky publikace a katalogizace veřejné správy
ČR a vytvořilo NKOD. Pro nastartování využívání otevřených dat české
veřejné správy je nutné publikovat datové sady, které mají zejména
významný ekonomický přínos nebo posilují efektivitu a optimalizaci služeb
a transparentnost státu. Navržený seznam prioritních datových sad není
kompletní, protože neprobíhá dostatečný dialog mezi veřejnou správou
a veřejností. V důsledku tak veřejnost neví, s jakými datovými zdroji
instituce veřejné správy pracují a instituce veřejné správy nevědí, o jaké
datové sady má veřejnost zájem. Tento „zacyklený“ koloběh je řešitelný
formou dialogu mezi vybranými institucemi veřejné správy a veřejnosti
formou veřejných konzultací.
HLAVNÍ CÍL
1. Publikace prioritních datových sad veřejné správy v podobě otevřených
dat.
2. Aktualizace seznamu prioritních datových sad veřejné správy
na základě veřejných konzultací.
STRUČNÝ
1. Publikovat prioritní datové sady v otevřené podobě a pravidelně je
POPIS
aktualizovat s cílem zajištění co možná nejvyšší aktuálnosti. (Seznam
prioritních datových sad je uveden v příloze k závazku 4.2.1 umístěné
ZÁVAZKU
pod tabulkou se závazkem.)
2. Katalogizovat prioritní datové sady v Národním katalogu otevřených
dat.
3. Při publikaci, aktualizaci a katalogizaci postupovat dle Standardů
publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR vydaných
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ZÁVAZKEM
NAPLŇOVANÁ
VELKÁ VÝZVA
OGP

RELEVANCE
(stručný popis,
jak se závazek
vztahuje
k prosazování
hodnot
OGP
s výslovným
uvedením, jaký
bude
přímý
přínos
pro
občanskou
společnost)

Ministerstvem
vnitra
ČR
a
publikovaných
na
adrese
http://opendata.gov.cz.
4. Seznam prioritních datových sad aktualizovat na základě veřejných
konzultací.
5. Datové sady přidané do seznamu prioritních datových sad na základě
veřejných konzultací publikovat, aktualizovat a katalogizovat dle
Standardů publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy
ČR.
Závazkem k otevření prioritních datových sad dochází k naplňování výzev
1–3, tj. zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity
a hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji. Dojde tak k posílení
transparentnosti a usnadnění přístupu občanské společnosti k informacím
veřejné správy, čímž dojde ke zlepšení rozhodování ze strany státu
i občanů.
Závazek rozvíjí závazky Prvního a Druhého Akčního plánu a navazuje
na ně. Aktivním publikováním otevřených dat se může zvýšit
informovanost občanů a dalších zájemců o činnosti veřejného sektoru,
a tím může dojít k posílení transparentnosti veřejného sektoru a současně
zvýšení společenské odpovědnosti při nakládání s informacemi veřejného
sektoru. Způsob publikace ve formátu otevřených dat a katalogizace
v Národním katalogu otevřených dat je úzce propojena s využitím
moderních ICT technologií. Výstupem toho závazku je podpora inovací,
modernizace a optimalizace služeb veřejného sektoru. Proces výběru
a rozšiřování seznamu nejdůležitějších datových zdrojů je úzce vázán
na participaci veřejnosti na veřejných konzultacích.
OGP HODNOTY
PŘÍSTUP
ÚČAST
TECHNOLOGIE
ODPOVĚDNOST
K INFORMACÍM VEŘEJNOSTI
A INOVACE
x
x
x
x

AMBICE

Vybrané datové zdroje jsou stěžejní pro odbornou veřejnost (např. tvůrce
webových, mobilních či jiných softwarových aplikací, datové analytiky,
statistiky, novináře, vědce a výzkumníky), která může otevřená data
snadno opakovaně používat pro vytváření nových komerčních
i nekomerčních služeb sloužících široké veřejnosti. Vzniklé služby slouží
široké veřejnosti, zkvalitňují tak život občanů a z provozu komerčních
služeb vyplývají pro veřejný sektor dodatečné daňové příjmy. Vzájemné
sdílení dat formou otevřených dat přináší úsporu nákladů státní správy
a může mít významný dopad na optimalizaci systémů veřejné správy.
DATUM
DATUM
MILNÍK
ZAHÁJENÍ
UKONČENÍ
1. Zpřístupnění vybraných datových sad veřejné
správy v otevřené podobě a jejich katalogizace
v NKOD – viz Seznam prioritních datových sad
1. 8. 2016
31. 12. 2018
veřejné správy
2. Veřejné konzultace k nejžádanějším datovým

1. 8. 2016

31. 12. 2018
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sadám veřejné správy
3. Zpřístupnění otevřených datových sad veřejné
správy na základě veřejných konzultací

1. 8. 2016

31. 12. 2018

Příloha k závazku 4.2.1: Seznam prioritních datových sad veřejné správy
Datová sada

Úřad

Evidence obsazovaných služebních míst zveřejněná dle §180
odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v Informačním Ministerstvo vnitra
systému o státní službě
Schválená systemizace služebních míst ve smyslu § 17 zákona
Ministerstvo vnitra
č. 234/2014 Sb., o státní službě
Datové sady registru smluv zřízeného dle § 4 zákona č. 340/2015
Ministerstvo vnitra
Sb., o registru smluv (pouze metadata definovaná v § 5 odst. 5)
Seznam držitelů datových schránek a orgánů veřejné moci
vedený dle § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických Ministerstvo vnitra
úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Datové sady Registru práv a povinností ve smyslu zákona
Ministerstvo vnitra
č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Datové sady obsahující veřejně přístupné údaje Insolvenčního
Ministerstvo
rejstříku dle zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
spravedlnosti
(insolvenční zákon)
Datové sady informačního systému zřízeného dle §157 zákona Ministerstvo pro místní
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
rozvoj
Datové sady aplikace MS2014+ schválené usnesením vlády dne Ministerstvo pro místní
30. března 2015 č. 223
rozvoj
Datové sady informačního systému ARES – Administrativní registr
ekonomických subjektů podle § 7 zákona č. 304/2013 Sb., Ministerstvo financí
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Datové sady Centrálního registru administrativních budov
využívaného dle usnesení vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 954 a Úřad pro zastupování
v souladu s § 14a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České státu ve věcech
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona majetkových
č. 51/2016 Sb.
Datové sady obsahující informace o všech dotacích a návratných Generální finanční
finančních výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů, ředitelství
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státních finančních aktiv a Národního fondu a jejich příjemcích
na základě Usnesení vlády č. 584/1997 (zveřejňované
prostřednictvím informačního systému CEDR III – centrální
evidence dotací z rozpočtu)
Datové sady z celostátního informačního systému o jízdních
řádech ve smyslu zák. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona Ministerstvo dopravy
č. 266/1994 Sb., o dráhách
Multimodální dopravní data z připravovaného Informačního
Ministerstvo dopravy
systému pro plánování trasy veřejné a individuální osobní dopravy
Český úřad
Datové sady registru územní identifikace ve smyslu zákona č.
zeměměřičský
111/2009 Sb., o základních registrech
a katastrální
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4.2.2 Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR
DATUM ZAČÁTKU A KONCE ZÁVAZKU
1. 8. 2016 – 31. 12. 2018 (rozšiřující
závazek)
GESTOR
Ministerstvo vnitra
OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZÁVAZEK V RÁMCI
GESTORA
ZAŘAZENÍ / ODBOR

Ing. Petr Kuchař

Odbor Hlavního architekta
eGovernmentu
E-MAIL
oha@mvcr.cz
TELEFON
+420 974 817 502
DALŠÍ AKTÉŘI
SPOLUGESTOR
Orgány státní správy
OSTATNÍ
Rady
vlády
pro
informační
společnost
SOUČASNÝ
Spuštěním Národního katalogu otevřených dat v roce 2015 se
STAV,
nastartoval postupný proces publikace a katalogizace otevřených dat
DEFINICE
v ČR. V Národním katalogu evidoval svá data ČTÚ, NKÚ, ČOI, MV, MF,
PROBLÉMU
MD, Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, ČSÚ, ČSSZ a ČÚZK, město
ŘEŠENÉHO
Bohumín, město Děčín, obec Huntířov. Většina institucí veřejné správy
PŘIJETÍM
otevřená data nepublikuje a nekatalogizuje, protože neexistuje
ZÁVAZKU
legislativní povinnost. Právní zakotvení Národního katalogu otevřených
dat je předmětem novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, prováděné v rámci návrhu zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce (v době zpracovávání Třetího Akčního
plánu byl návrh zákona projednáván v Poslanecké sněmovně). Kromě
právního zakotvení otevřených dat je současně nutné poskytnout
znalostní podporu v oblasti otevřených dat jednotlivým institucím veřejné
správy. Dále je nutné v souladu s vývojem potřeb a standardů
schvalovaných Evropskou komisí pravidelně upravovat a rozšiřovat
Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR a standardy
publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR. Za účelem prosazování
principů otevřených dat VS a jejich zpřístupňování je nutné zajistit
podporu a rozvoj metodik a standardů nutných pro zajištění a soustavné
zvyšování kvality otevřených dat napříč veřejnou správou po technické
i procesní stránce.
HLAVNÍ CÍL
Podpora a rozvoj ekosystému otevřených dat
STRUČNÝ
1. Rozvoj standardů otevřených a propojených dat
POPIS
2. Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
ZÁVAZKU
3. Poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat
4. Rozvoj Národního katalogu otevřených dat
5. Rozvoj dialogu mezi institucemi veřejné správy a širokou veřejností
ZÁVAZKEM
Závazkem k otevření prioritních datových sad dochází k naplňování
NAPLŇOVANÁ
výzev 1–3, tj. zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity
VELKÁ VÝZVA a hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji. Dojde tak k posílení
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OGP

RELEVANCE
(stručný popis,
jak se závazek
vztahuje
k prosazování
hodnot
OGP
s výslovným
uvedením, jaký
bude
přímý
přínos
pro
občanskou
společnost)
AMBICE

transparentnosti a usnadnění přístupu občanské společnosti
k informacím veřejné správy, čímž dojde ke zlepšení rozhodování
ze strany státu i občanů.
Závazek rozvíjí závazky Druhého Akčního plánu. Rozvojem standardů,
podporou institucí veřejné správy se výrazně zlepší přístup veřejnosti
k informacím veřejného sektoru a stejně se tak za využití moderních
technologií výrazně zvýší inovační potenciál veřejné správy.

OGP HODNOTY
PŘÍSTUP
ÚČAST
K INFORMACÍM VEŘEJNOSTI
x

x

ODPOVĚDNOST

TECHNOLOGIE
A INOVACE

x

x

Závazek má následující pozitivní vlivy:
- sjednocení způsobu publikace dat v otevřené podobě a jejich
katalogizace
- zvyšování know-how zaměstnanců veřejné správy v oblasti správné
publikace dat v otevřené podobě a jejich katalogizace
- usnadnění vyhledávání a přístupu k otevřeným datům veřejné
správy
-

reflektování požadavků uživatelů otevřených dat veřejné správy
DATUM
DATUM
MILNÍK
ZAHÁJENÍ
UKONČENÍ
1. Rozvoj standardů otevřených a propojených dat
(způsob měření: funkční a existující standardy existují
1. 8. 2016
31. 12. 2018
na opendata.gov.cz)
2. Školení zaměstnanců veřejné správy v oblasti
publikace a katalogizace otevřených dat (způsob
1. 8. 2016
31. 12. 2018
měření: podle projektové žádosti – 3x konference
k otevřeným datům, 10x 1denní školení)
3. Poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy
s otevíráním dat (způsob měření: 10 ministerstev
1. 8. 2016
31. 12. 2018
či centrálních úřadů, nespecifikovaný počet krajských
úřadů a obcí)
4. Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD)
(způsob měření: existence data.gov.cz, kompatibilita
1. 8. 2016
31. 12.2018
s EU standardem DCAT-AP)
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4.2.3 Vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím
na léta 2017–2020
DATUM ZAČÁTKU A KONCE ZÁVAZKU

květen 2016 – květen 2017

GESTOR

Sekce místopředsedy vlády pro vědu,
výzkum a inovace Úřadu vlády ČR
PhDr. Petra Solská

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZÁVAZEK V RÁMCI
GESTORA

E-MAIL

Odbor kanceláře místopředsedy vlády
pro vědu, výzkum a inovace
solska.petra@vlada.cz

TELEFON

+420 224 003 158

ZAŘAZENÍ / ODBOR

DALŠÍ AKTÉŘI

SOUČASNÝ
STAV,
DEFINICE
PROBLÉMU
ŘEŠENÉHO
PŘIJETÍM
ZÁVAZKU
HLAVNÍ CÍL

STRUČNÝ
POPIS
ZÁVAZKU
ZÁVAZKEM
NAPLŇOVANÁ
VELKÁ VÝZVA
OGP (OGP

SPOLUGESTOR

x

x
OSTATNÍ
(např. neziskové organizace,
pracovní skupiny apod.)
Česká republika je jednou z mála zemí, která nemá žádnou národní
strategii otevřeného přístupu a ani dokument, který by sjednocoval plány
na rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím na národní úrovni.
K prosazování otevřeného přístupu k výzkumným datům z projektů
financovaných z veřejných prostředků se ČR spolu s dalšími zeměmi
OECD a EU zavázala již v roce 2004.
Definovat a zavést jasnou strategii otevřeného přístupu k vědeckým
informacím, které jsou výsledkem projektů financovaných z veřejných
prostředků, a to s ohledem na § 16 zákona č.130/2002 Sb. a další právní
předpisy upravující zveřejňování výsledků VaVaI
(např. utajované
skutečnosti nebo obchodní tajemství...).
Dokument „Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým
informacím v ČR na léta 2017–2020“ by měl navázat na doporučení
Rady pro výzkum, vývoj a inovace „Otevřený přístup (Open Access,
dále též „OA“) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného
z veřejných zdrojů“ ze dne 28. února 2014 a na závazné principy OA
na úrovni EU. Představuje nezbytný předpoklad plnohodnotného začlenění
ČR do Evropského výzkumného prostoru a zvýšení konkurenceschopnosti
českého výzkumu. Strategie rozvíjí rovněž i principy Národní politiky
výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016 – 2020 a další národní dokumenty.
Předložit Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím
ke schválení vládě.
Závazkem jsou naplňovány výzvy 1–3, tj. ke zlepšování veřejných služeb,
zvyšování veřejné integrity a hospodárnějšího nakládání s veřejnými zdroji
prostřednictvím prosazování otevřeného přístupu k výzkumným datům
z projektů financovaných z veřejných prostředků.
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Grand
Challenge)
RELEVANCE
(stručný popis,
jak se závazek
vztahuje
k prosazování
hodnot OGP
s výslovným
uvedením, jaký
bude přímý
přínos pro
občanskou
společnost)

AMBICE

MILNÍK

Pomocí otevřeného přístupu k vědeckým informacím dojde ke zlepšení
veřejné služby a zvýšení integrity výzkumu. Závazek má vliv zejména na:
 prosazení otevřeného přístupu k publikacím a datům z výzkumu
financovaného z veřejných prostředků v ČR,
 podporu národní strategie otevřeného přístupu ze strany poskytovatelů
finanční podpory v oblasti výzkumu a vývoje,
 koordinované přijímání institucionálních strategií otevřeného přístupu
výzkumnými organizacemi,
 podporu budování institucionálních repozitářů,
 podporu uchovávání výzkumných dat,
 podporu zveřejňování výsledků výzkumu v otevřených časopisech
nebo repozitářích ze strany výzkumných pracovníků a institucí,
 koordinovanou realizaci strategií otevřeného přístupu na národní
i mezinárodní úrovni.
Vzhledem k charakteru závazku, který z dlouhodobého hlediska umožní
lepší přístup k publikacím a vědeckým datům, je zřejmé, že závazek
dopadá na občanskou společnost.
OGP HODNOTY
ÚČAST
TECHNOLOGIE
PŘÍSTUP
ODPOVĚDNOST
VEŘEJNOSTI
A INOVACE
K INFORMACÍM
x
x
x
Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím v ČR
2016–2020 bude prvním strategickým dokumentem na národní
úrovni, který zahájí postupný proces implementace otevřeného
přístupu k vědeckým informacím v ČR. Podpoří zejména:
 kvalitu výzkumu (efektivnějším využitím výsledků předchozího
výzkumu),
 efektivitu výzkumu (redukcí duplicitního výzkumu a podporou
spolupráce ve výzkumu),
 principy otevřené vědy (transparentností metodiky výzkumu,
pozorováním a sběrem dat; veřejnou dostupností a možností
opakovaného využití výzkumných dat; veřejnou dostupností
a transparentností vědecké komunikace a využití webových nástrojů
podporujících vědeckou spolupráci),
 urychlení inovací a ekonomického růstu (podporou rychlejšího
vstupu inovativních produktů na trh),
 povědomí o českých výzkumných institucích a o jejich významu
(včetně jejich plné integrace do globálního rozvoje výzkumných aktivit).
DATUM
DATUM
ZAHÁJENÍ
UKONČENÍ

1. Schválení Národní strategie otevřeného přístupu
k vědeckým informacím v ČR na léta 2017–2020
vládou

31. 5. 2016

31. 5. 2017
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4.3 Téma: Vytváření bezpečných komunit
4.3.1 Podpora dobrovolnictví
DATUM ZAČÁTKU A KONCE ZÁVAZKU

1. července 2016 – 30. června 2018

GESTOR

Ministerstvo vnitra

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA
GESTORA

ZÁVAZEK V RÁMCI Mgr. David Chovanec

E-MAIL

Odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality
obppk@mvcr.cz

TELEFON

+420 974 832 282

ZAŘAZENÍ / ODBOR

DALŠÍ AKTÉŘI

SPOLUGESTOR

x

Neziskové organizace
OSTATNÍ
Dobrovolnictví představuje významnou příležitost pro velké množství
SOUČASNÝ
STAV, DEFINICE občanů zapojit se do veřejně prospěšných aktivit, a to z vlastní
svobodné vůle, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu
PROBLÉMU
či protislužbu. V současné době chybí ucelená koncepce podpory
ŘEŠENÉHO
a rozvoje dobrovolnictví v České republice. Současná právní úprava
PŘIJETÍM
(zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších
ZÁVAZKU
předpisů) se vztahuje pouze na organizace, které získají akreditaci
Ministerstva vnitra, a zahrnuje pouze část z celkového počtu osob, které
se v ČR věnují dobrovolnickým aktivitám.
HLAVNÍ CÍL
STRUČNÝ
POPIS
ZÁVAZKU

Vytvoření podmínek pro maximalizaci celospolečenského přínosu
dobrovolnictví.
Cílem je v rovině legislativní i nelegislativní vytvoření podmínek podpory
a rozvoje dobrovolnictví v České republice. Nový zákon o dobrovolnictví
a jeho podpoře upraví podmínky pro výkon dobrovolnictví ve všech jeho
formách, podpora se bude vztahovat na dobrovolnické organizace
a dobrovolníky v akreditovaném režimu i mimo něj. Nová koncepce
rozvoje dobrovolnictví se zaměří zejména na praktickou podporu
a rozvoj dobrovolnictví v ČR a bude vycházet ze shrnutí zahraničních
i domácích zkušeností a příkladů dobré praxe. Bude obsahovat
i doporučení pro dobrovolnické organizace a dobrovolnická centra
při práci s dobrovolníky.

Závazkem
k podpoře dobrovolnictví jsou
naplňovány
výzvy
ZÁVAZKEM
ke
zlepšování
veřejných
služeb
a
vytváření
bezpečnějších
komunit.
NAPLŇOVANÁ
VELKÁ VÝZVA
OGP
(OGP
Grand
Challenge)
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RELEVANCE

Zapojení dobrovolníků pomáhá potřebným lidem a veřejně prospěšným
(stručný
popis, cílům v sociální oblasti, vzdělávání, integraci cizinců, prevenci kriminality
jak se závazek a dalších sociálně patologických jevů, péči o nemocné a postižené,
životním prostředí, sportu, kultuře a řadě dalších cílů.
vztahuje
k prosazování
hodnot
OGP
s výslovným
uvedením,
jaký OGP HODNOTY
bude
přímý
ÚČAST
TECHNOLOGIE
PŘÍSTUP
přínos
pro K INFORMACÍM VEŘEJNOSTI ODPOVĚDNOST
A INOVACE
občanskou
x
x
společnost)
Zákon o dobrovolnictví a jeho podpoře má nastavit podmínky pro výkon
AMBICE
dobrovolnictví a jeho podpory ze strany státu tak, aby se maximalizoval
celospolečenský přínos dobrovolnictví, zejména pak požadavek
na vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických
činností vykonávaných pro společnost a na posílení uznání dobrovolníků
a dobrovolnictví obecně.
Koncepce rozvoje dobrovolnictví pak přinese opatření a doporučení
pro rozvoj zejména praktického výkonu dobrovolnictví v rámci veřejně
prospěšných aktivit a pro zapojení co nejširšího okruhu dobrovolnických
organizací a dobrovolníků, a to včetně akcentu na zajištění regionální
a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center.
DATUM
DATUM
MILNÍK
ZAHÁJENÍ
UKONČENÍ
1. Rozeslání návrhu zákona o dobrovolnictví a jeho
podpoře do mezirezortního připomínkového řízení

1. 7. 2016

31. 8. 2016

2. Zaslání návrhu zákona o dobrovolnictví a jeho
podpoře k projednání vládě ČR

-

31. 10. 2016

3. Zahájení analytické fáze zpracování Koncepce
rozvoje dobrovolnictví

1. 2. 2017

31. 1031. 10.
2017

4. Vytvoření návrhu Koncepce rozvoje dobrovolnictví
pracovní skupinou

1. 6. 2017

31. 12.2017

5. Finální podoba Koncepce rozvoje dobrovolnictví

1. 1. 2018

30. 6. 2018
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4.3.2 Posilování bezpečnosti na místní úrovni
DATUM ZAČÁTKU A KONCE ZÁVAZKU

30. června 2016 – 31. prosince 2018

GESTOR

Ministerstvo vnitra

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA
GESTORA

ZÁVAZEK V RÁMCI Mgr. David Chovanec

E-MAIL

Odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality
obppk@mvcr.cz

TELEFON

+420 974 832 282

ZAŘAZENÍ / ODBOR

DALŠÍ AKTÉŘI
SOUČASNÝ
STAV, DEFINICE
PROBLÉMU
ŘEŠENÉHO
PŘIJETÍM
ZÁVAZKU

SPOLUGESTOR

x

OSTATNÍ

Neziskové organizace, obce

MV realizuje dlouhodobě dotační Program prevence kriminality
zaměřený na podporu preventivních projektů obcí a krajů v oblastech
situační prevence, sociální prevence, viktimologické prevence i prevence
recidivy pachatelů. V roce 2015 MV zřídilo ještě dotační program
Bezpečnostní dobrovolník, který přispívá ke zvyšování veřejné integrity,
rozvíjení a podpoře občanské společnosti zapojováním místních občanů
do realizace preventivních aktivit. Prevence kriminality na místní úrovni
je však ztížena skutečností, že zatím neexistuje jednotná platforma
pro poskytování informací o kriminalitě na místní úrovni.

HLAVNÍ CÍL

Realizace projektů na místní úrovni na základě důkladné analýzy
bezpečnostní situace v daném místě, zpřístupnění informací o kriminalitě
na místní úrovni.
Podpořené projekty z dotačního programu Prevence kriminality
STRUČNÝ
POPIS ZÁVAZKU vycházejí z důkladné analýzy bezpečnostní situace v daném místě, jsou
koordinovány
profesionálními
manažery
prevence
kriminality
a realizovány v naprosté většině v součinnosti i dalších relevantních
subjektů na poli prevence kriminality. Cílem vytvoření platformy
pro sdílení informací o kriminalitě na místní úrovni je zpřístupnit
samosprávám i samotným obyvatelům ČR podrobnější informace
o kriminalitě (trestných činech, případně i přestupcích), aby měli větší
povědomí o bezpečnostní situaci v místě svého bydliště, pracoviště
apod. a mohli se tak více zapojit i do následného spoluvytváření
bezpečnějších lokalit. V rámci úkolu je nejprve nutné stanovit pravidla
pro sdílení informací o kriminalitě a jejich zveřejňování (aby nedocházelo
k sekundární viktimizaci obětí, aby informace byly přesné, objektivní
a nezkreslené, nebyly zneužitelné atd.) a aby byla zajištěna ochrana
osobních údajů a citlivých dat. Na základě toho bude možné vytvořit
a zpřístupnit nástroje, které umožní sdílení a zpřístupňování takových
informací samosprávám a veřejnosti, v ideálním případě včetně zpětné
vazby směrem k bezpečnostním složkám.
Dotační program Bezpečnostní dobrovolník, který je určen žadatelům
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z řad obcí, nestanoví předem exaktní cíle v oblasti prevence kriminality,
ale naopak klade důraz na iniciativu a kreativitu žadatelů (v mezích
stanoveného právního rámce). Program má podpořit zapojení veřejnosti
do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni. Jeho smyslem je
vyjít vstříc iniciativám občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit
podmínky pro dobrovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje
ke zlepšení života v obci.
Závazkem k posilování bezpečnosti na místní úrovni jsou naplňovány
ZÁVAZKEM
výzvy 1 a 4 – zlepšování veřejných služeb a vytváření bezpečnějších
NAPLŇOVANÁ
VELKÁ VÝZVA komunit.
OGP
(OGP
Grand
Challenge)
Zkušenosti ze zahraničí dokládají, že poskytnutí informací samosprávám
RELEVANCE
(stručný popis, jak a obyvatelům vede k jejich větší angažovanosti a jejich větší spolupráci
se
závazek s bezpečnostními složkami, což pomáhá nejen snižovat skrytou
(latentní) kriminalitu, ale i při odhalování konkrétních pachatelů a celkově
vztahuje
při prevenci kriminality a zlepšování bezpečnosti dané komunity.
k prosazování
hodnot
OGP
s výslovným
uvedením,
jaký OGP HODNOTY
bude přímý přínos
ÚČAST
PŘÍSTUP
pro
občanskou K INFORMACÍM VEŘEJNOSTI
společnost)
x
x

ODPOVĚDNOST
x

TECHNOLOGIE
A INOVACE
x

Cílem by měla být větší informovanost samospráv i samotných obyvatel
o kriminalitě a souvisejících jevech a jejich větší angažovanost
a spolupráce s bezpečnostními složkami při snižování skryté kriminality,
ale i při odhalování konkrétních pachatelů a celkově při prevenci
kriminality a zlepšování bezpečnosti dané komunity.
Větší angažovanost a spolupráce by se měla rovněž projevit v podobě
dlouhodobého rozvoje dobrovolnických aktivit v obci v oblasti
bezpečnosti a prevence kriminality.
DATUM
DATUM
MILNÍK
ZAHÁJENÍ
UKONČENÍ
1. Stanovení pravidel pro sdílení a zveřejňování
1. 9. 2016
30. 6. 2017
informací o kriminalitě v takové podobě, která
by nepřispívala k sekundární viktimizaci obětí
AMBICE

2. Možnost uzavírání smluv pro sdílení informací
o kriminalitě se samosprávami podle stanovených
pravidel

1. 7. 2017

31. 12. 2017

3. Zprovoznění platformy pro zveřejňování informací
o kriminalitě

1. 7. 2017

31. 12.2018

4. Realizace dotačních řízení v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality

1. 11. každého
roku

31. 12.
každého roku
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5

Seznam použitých zkratek

ARES
ASNEP
AVČR
B2B
B2C
CEDR
ČOI
ČR
ČSSZ
ČSÚ
ČŠI
ČTÚ
eIDAS

EU
GAČR
GFŘ
ICT
IRM
IS
ISDS
MD
MF
MK
MMR
MO
MPO
MPSV
MSp
MŠMT
MV
MZd
MZe
MŽP
NKOD
NKÚ
NNO
NRZP
NÚV
OA

Administrativní registr ekonomických subjektů
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Akademie věd České republiky
obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, angl. business to business
obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky, angl.
business to consumer
Centrální evidence dotací a rozpočtu
Česká obchodní inspekce
Česká republika
Česká správa sociálního zabezpečení
Český statistický úřad
Česká školní inspekce
Český telekomunikační úřad
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním
trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
Evropská unie
Grantová agentura České republiky
Generální finanční ředitelství
informační a komunikační technologie, angl. Information and Communication
Technologies
Nezávislý hodnotící mechanismus, angl. Independent Reporting Mechanism
informační systém
Informační systém datových schránek
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní katalog otevřených dat
Nejvyšší kontrolní úřad
nestátní neziskové organizace
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Národní ústav pro vzdělávání
otevřený přístup, angl. Open Access
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OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, angl. Organisation
for Economic Co-operation and Development
OGP
Partnerství pro otevřené vládnutí, angl. Open Government Partnership
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPŘO
Ostatní přímo řízené organizace MŠMT
PČR
Policie České republiky
PPP
obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru, angl. Public
Private Partnerships
ROS
Registr osob
RVVI
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SONS
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
SSS
Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TAČR
Technologická agentura České republiky
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚOKFK Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie
a vyšetřování
ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů
ÚVČR
Úřad vlády České republiky
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VS
veřejná správa
VŠ
vysoká škola
ZRTV
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
ZŠ
základní škola
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