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Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) 

• Přistoupení ČR v roce 2011 

• Standardy pro participaci a spoluvytváření OGP 

• Dvouleté národní akční plány 

• Vytváření sebehodnotících zpráv 

• Hodnocení Nezávislého hodnotícího 

mechanismu (IRM) 

• Akční plán České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 2018 

až 2020 



Multi-stakeholder Forum 

• Paritní zastoupení členů za vládní a nevládní sektor 

• Zástupce vládního sektoru s dostatečnou rozhodovací 

pravomocí 

• V době vytváření národního akčního plánu se schází 

alespoň 1x měsíčně 

• Řídí se Statutem Rady vlády pro koordinaci boje  

s korupcí 

Pracovní komise k otevřenému vládnutí 

a transparentnosti státní správy 



Závazky předchozího akčního plánu 

1. Implementace přijatého zákona o státní službě 
zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci  
a stabilizaci státní správy do praxe 
 

2. Zpřístupnění dat a informací 
• Otevření prioritních datových sad veřejné správy  

a jejich doplnění na základě veřejných konzultací 

• Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné 
správy ČR 

• Vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu  
k vědeckým informacím na léta 2017–2020 

 
 

 



Závazky předchozího akčního plánu 

3. Vytváření bezpečných komunit 

• Podpora dobrovolnictví 

• Posilování bezpečnosti na místní úrovni 

 

 

 



Tvorba 4. národního akčního plánu OGP 
(4NAP OGP) 

Harmonogram tvorby 4NAP OGP 

6. dubna 2018 Zahájení veřejných konzultací k 4NAP OGP v délce 2 týdnů (sběr návrhů nových 

závazků). 

4. května 2018 Veřejný workshop ve Strakově akademii Úřadu vlády ČR k vypořádání návrhů nových 

závazků. Ukončení sběru návrhů nových závazků. 

První polovina 

května 2018 

Individuální konzultace s gestory navrhovaných závazků. 

Druhá polovina 

května 2018 

Výběr závazků do 4NAP OGP. 

Předložení první verze 4NAP OGP do mezirezortního připomínkového řízení 

a současně do veřejných konzultací v délce 2 týdnů. 

12. června 2018 Veřejný workshop ve Strakově akademii Úřadu vlády ČR k vypořádání připomínek. 

30. června 2018 Předložení 4NAP OGP vládě ČR. 

První polovina 

července 2018 

Veřejný workshop ve Strakově akademii Úřadu vlády ČR nebo tisková konference 

 ke spuštění 4NAP OGP. 

Srpen 2018 Odeslání 4NAP OGP v českém i anglickém jazyce Řídícímu výboru OGP. 



Kritéria závazků 

• Transparentnost  

• Odpovědnost  

• Participace občanů 

• Technologie a inovace  

• Integrace nejvyšších standardů do státní správy 

    

A) Principy OGP 



Kritéria závazků 

1. Zlepšování veřejných služeb 

2. Zvyšování veřejné integrity 

3. Hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji 

4. Vytváření bezpečnějších komunit 

5. Zvyšování korporátní zodpovědnosti 

B) Velké výzvy 



Kritéria závazků 

• Specifické         (Specific) 

• Měřitelné         (Measurable) 

• S jasně vymezenou odpovědností  (Answerable) 

• Relevantní         (Relevant) 

• Časově ohraničené        (Time-bound) 

C) SMART test 



Benefity pro gestory závazků 

• Možnost konzultací v průběhu implementace 
závazku s ostatními členskými státy, 
nevládními organizacemi a odborníky (přímo, 
konference, semináře) 

• Možnost účasti v rámci pracovních skupin 
složených ze států implementujících podobné 
závazky 

• Možnost efektivnější prezentace činností 
v rámci naplňování závazku  
na mezinárodní scéně 



Obdržené návrhy závazků 

1) 

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra - Sekce pro státní službu 

Navržený 

závazek: 

Zavádění principů řízení kvality ve služebních 

úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v 

rozsahu komplexních metod řízení kvality).  

Indikátor pro 

sledování:  

Počet služebních úřadů se zavedenými kritérii 

zlepšování dle usnesení vlády ze dne 4. dubna 

2018 č. 214  



Obdržené návrhy závazků 

2) 

Navrhovatel: Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Navržený 

závazek: 

Sjednotit strukturu (nikoliv designové provedení) 

internetových stránek státních úřadů. 



 

Další návrhy? 



Děkuji Vám za pozornost 
 

Ing. František Kučera 

Oddělení boje s korupcí 

ogp@vlada.cz 

www.korupce.cz  
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