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Zápis 
 

z workshopu k navrhovaným opatřením a podobě Akčního plánu iniciativy Partnerství 
pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership) konaného dne 16. ledna 2012 

 
Přítomni:  
Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci 
boje s korupcí 
Eva Kyzourová, Úřad vlády ČR, ředitelka odboru pro koordinaci boje s korupcí 
Jan Horník, Úřad vlády ČR 
Marta Léblová, Úřad vlády ČR 
Veronika Šebková, Úřad vlády ČR 
Daniela Smoleňová, Úřad vlády ČR 
 
Hosté: 
Martin Archalous, Andrea Baršová, Jan Bartonička, Miloslav Bradna, Vladan Brož, Soňa 
Dvořáčková, David Hlinka, Jana Hrušková, Jakub Klímek, Tomáš Knap, Jiří Knitl, Jiří 
Kocman, Zdeněk Koudelka, Miloslav Kratochvíl, Jakub Krč, Oldřich Kužílek, Vendula 
Manišovská, Jakub Michálek, Jakub Mráček (Nadace Open Society Fund Praha), Martin 
Nečaský, Alena Netolická, Jana Nováková, Radim Obert, Ludmila Pospíšilová, Jiří Putna, 
Štěpán Rattay, Marcela Rohlíková, Michaela Rybičková, Jitka Seitlová, Jiří Skuhrovec, 
Michal Škop, Eva Šustková, Vítězslav Titl, Pavel Valový, Pavel Zvoníček, Hana Žufanová 
 
Zahájení: 
Workshop zahájila v 10:00 hod. K. Peake přivítáním přítomných hostů a stručným 
představením iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Dále informovala o tom, že úvodní 
teze k Akčnímu plánu, které byly připraveny ve spolupráci s ústředními správními úřady i 
nestátním neziskovým sektorem, byly umístěny na stránkách www.vlada.cz a do konce ledna 
2012 se k nim může široká veřejnost vyjadřovat. Akční plány jednotlivých členských zemí 
budou představeny na výročním zasedání , které se bude konat ve dnech 16. – 18. dubna 
2012 v Brazílii. Následně předala slovo E. Kyzourové. 
 
Eva Kyzourová 
E. Kyzourová přivítala účastníky a seznámila je s harmonogramem workshopu. Sdělila, že 
jedním z kroků k zapojení se do iniciativy je zpracování Akčního plánu a zdůraznila, že 
hlavním důvodem setkání je nutnost zapojení veřejnosti do jeho tvorby. Dále informovala o 
pěti hlavních okruzích, ke kterým mají jednotlivé země v rámci tvorby Akčního plánu 
možnost se přihlásit. Uvedla, že pro Sekci pro koordinaci boje s korupcí je prioritou 
především okruh č. 2 (Zvyšování veřejné integrity), ale nebrání se i dalším tématům. Dále 
zdůraznila, že příprava Akčního plánu probíhá ve spolupráci s ústředními správními úřady i 
nestátním neziskovým sektorem a že jsou při jeho tvorbě zohledněny mimo jiné úkoly 
vyplývající ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Následně 
požádala o slovo M. Léblovou.  
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Marta Léblová 
M. Léblová postupně představila jednotlivé teze k Akčnímu plánu. U každé z nich také 
sdělila kdo je gestorem dané problematiky, do kdy má být stanovený úkol splněn a pokud je 
úkol obsažen i ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, tak pod 
jakým číslem. M. Léblová dále předala slovo J. Mráčkovi. 
 
Jakub Mrá ček 
J. Mráček poděkoval za pozvání a možnost vystoupit s prezentací na téma zpřístupnění dat a 
informací (teze č. 4). V rámci projevu upozornil především na výhody zpřístupňování dat a 
sdělil, že systém už funguje v 21 zemích. Zdůraznil také, že OGP je příležitostí, jak otevřená 
data zavést i v ČR. 
 
Eva Kyzourová 
E. Kyzourová poděkovala J. Mráčkovi za vystoupení a  požádala o prezentování dat 
sesbíraných na základě dotazníkového šetření (dotazník je možné vyplnit zde: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=cs&formkey=dDVCdGE2cDF4V1luYnI3
WDdjUVl6a1E6MQ#gid=0) - prioritizace témat, která budou zahrnuta do Akčního plánu.  
 
Jakub Mrá ček 
J. Mráček oznámil výsledky dotazníkového šetření a sdělil, že s ohledem na nadále probíhající 
průzkum se jedná jen o průběžný výsledek zjištěný ke dni 15.1. 2011 do 18:00 hod.  
 
Eva Kyzourová 
E. Kyzourová zdůraznila, že po skončení celého průzkumu budou jeho výsledky zveřejněny. 
Dále konstatovala, že v nejbližší době budou rozhodující dva kroky: 
1.) Vybrat hlavní témata Akčního plánu 
2.) Oslovit spolupracující gestory 
Následně zahájila otevřenou diskuzi o tezích k Akčnímu plánu. 
 
Diskuze 
 
V rámci diskuze zazněly následující náměty a dotazy: 
 

• Je důležité nepřeceňovat výsledky dotazníkového šetření, a to v důsledku malého 
počtu respondentů a převážné většiny neziskových organizací. 

 
• Byla přednesená myšlenka, zda-li by nebylo vhodné, každé téma analyzovat na 

základě SWOT analýzy.  
 

• Teze č. 4 a teze č. 7 se překrývají, padl návrh sloučit uvedené teze. 
 

• Transparentnost by měla být definována obecně. 
 

• V České republice dosud chybí gestor zajišťování transparentnosti ve veřejné správě. 
 

• Je potřeba vytvořit úřad, který bude vynucovat a poskytovat metodologii.  
 

• Momentálně není vhodné období pro vznik samostatného úřadu. 
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• Jak bude zajištěno, že úřad bude nezávislý? Nebylo by lepším řešením kdyby kontrolu 
zajišťoval NKÚ? 

 
• Pod NKÚ by mohly spadat určité činnosti, ale ne všechny, to by nefungovalo. 

 
• Vzniklý úřad by neměl mít sídlo v hlavním městě. 

 
• Plní vzniklé úřady skutečně svou kontrolní funkci? Je správný krok vytvářet další 

úřad? 
 

• V rámci tvorby Akčního plánu je potřeba si uvědomit jaké jsou priority a co lze 
pominout. 

 
• Otevřená data již fungují všude ve světe. Systém přinese obrovské přínosy a úsilí 

nebude tak velké. Cíle musí být realistické. 
 

• Diskutovány byly možné přínosy iniciativy jako například sdílení mezinárodních 
zkušeností, znalostí a know how, včetně možného pozitivního tlaku ze strany členů 
OGP na plnění Akčního plánu. 

 
• Jen malá část peněz jde do financování politických stan, většina je použita pro 

soukromé účely politiků. Vytvořením úřadu se mnoho peněz neušetří. 
 

• Je potřeba řešit také korupci v soukromé sféře.  
 

• Je důležité aby se myšlenka OGP rozšířila a byla diskutována veřejností. 
 

• Padl návrh, že nová teze číslo 12 by mohla být věnována účinnému kontrolnímu 
systému.  

 
• V rámci iniciativy OGP lze právě partnerstvím s neziskovým sektorem, potažmo 

s veřejností, ušetřit značné finanční prostředky. 
 

• Teze číslo 5 je skoro hotová věc, z Akčního plánu by mohla být vypuštěna. 
 

• Prioritou by měla být teze číslo 1 a teze číslo 9. 
 

• Nejdůležitějšími nástroji při plnění stanoveních cílů jsou součinnost ústředních 
správních úřadů a Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. 

 
• Mnohé neziskové organizace již mají hotové výstupy, což usnadní práci a urychlí 

dosahování stanovených cílů. 
 
Ukončení:  Po skončení diskuze E. Kyzourová poděkovala všem za účast. 
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V Praze 24.01. 2012 
Zapsala: Ing. Daniela Smoleňová 
Schválila: Mgr. Eva Kyzourová 


