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Záznam z 13. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy 

 
konané v pátek dne 18. května 2018 od 09:05 do 11:00  

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 179 
 

 
Přítomní členové: 
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., předseda, náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády   
PaedDr. Ivana Dufková, Transparency International 
Mgr. et Mgr. Lenka Mlynařík Habrnálová, Ministerstvo spravedlnosti 
Mgr. et Mgr. Michal Švec, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 
Ing. Kateřina Vojtová, MPA, Ministerstvo vnitra 
 
Přítomní nominanti (zatím nejmenovaní členové): 
Mgr. Petra Bielinová, Právo ve veřejném zájmu 
Tamara Kováčová, EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání 
Ing. Jan Lokajíček, Ministerstvo financí  
Michal Tošovský, Nadace Open Society Fund 
 
Omluvení členové: 
Mgr. Ludvík Bína, Ministerstvo zdravotnictví  
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., VŠE 
Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec, Ministerstvo vnitra 
Mgr. Jiří Károly, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Mgr. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra 
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, Otevřená společnost 
JUDr. Vít Samek, ČMKOS 
Mgr. Marek Zelenka, LL.M., Oživení 
 
Náhradníci: 
Mgr. Radim Karásek, Ministerstvo vnitra, náhradník za Mgr. Tomáše Kroupu 
Tomáš Kučera, Ministerstvo zdravotnictví, náhradník za Mgr. Ludvíka Bínu  
Ing. Radko Mach, Ministerstvo práce a sociálních věcí, náhradník za Mgr. Jiřího Károlyho 
 
Přítomní hosté: 
PhDr. Radim Bureš, EY 
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 
Mgr. Petr Jarema, Ministerstvo zdravotnictví  
Ing. Iveta Korbelová, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 
Ing. František Kučera, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Bc. Kamil Melichárek, Česká školní inspekce  
Mgr. Kateřina Slezáková, Odbor hodnocení dopadů regulace, ÚV ČR 
Ing. Vítězslav Vacula, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
 
 
 
 



Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí 

 

2 
 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání 

Jednání zahájil Jan Kněžínek, náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády, který byl 
ministrem spravedlnosti a předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí jmenován 
novým předsedou Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy 
(dále jen „Komise“), a to přivítáním přítomných členů či náhradníků Komise a hostů 
a představením programu jednání: 

1) Zahájení jednání  

2) Informace o změnách ve složení pracovní komise 

3) Rekapitulace dosavadních kroků v rámci tvorby Akčního plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 

4) Diskuze o obdržených návrzích závazků a gestorů a výběr těch závazků, které budou 

zařazeny do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

na období let 2018 až 2020 

5) Různé 

 

2. Informace o změnách ve složení pracovní komise 

Jan Kněžínek informoval, že Michal Švec byl odvolán z funkce předsedy Komise 
a jmenován jejím členem, neboť OGP požaduje, aby předsedou, který bude gestorem 
za závazky OGP, byla úřední osoba s dostatečnou rozhodovací pravomocí. OGP dále 
požaduje, aby Komise byla složena paritně ze zástupců veřejné správy a zástupců 
neziskového sektoru. Proto bude Komise rozšířena o 4 členy z nevládního sektoru – 
z oslovených nevládních neziskových organizací přišly 4 nominace: za EDUin (Informační 
centrum pro vzdělávání) a Alianci pro Otevřené vládnutí je nominovaná paní Tamara 
Kováčová, koordinátorka programu Otevřeného vzdělávání, za spolek Právo ve veřejném 
zájmu je nominovaná Petra Bielinová, advokátka, za Krajské protikorupční pracoviště je 
nominován pan Jaroslav Tauchman, a za Nadaci Open Society Fund je nominován pan 
Michal Tošovský. Dále došlo k těmto změnám: za Ministerstvo financí byl odvolán Adam 
Vojtěch a byl nominován Jan Lokajíček, za občanské sdružení Oživení byl odvolán Daniel 
Holý a byl jmenován Marek Zelenka, a za Ministerstvo zdravotnictví byl jmenován Ludvík 
Bína. 

 

3. Rekapitulace dosavadních kroků v rámci tvorby Akčního plánu České republiky 
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 

František Kučera zrekapituloval dosavadní kroky v přípravě Akčního plánu České republiky 
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 (dále jen „AP“): 6. dubna 2018 
proběhlo na Úřadu vlády ČR (Strakova akademie) jednání Komise, kde byl schválen 
harmonogram vytváření AP a podrobná informace ke konzultačnímu procesu. K oficiálnímu 
zahájení veřejných dvoutýdenních konzultací došlo dne 6. dubna 2018, a to s cílem získat 
podklady pro vytvoření nových závazků ČR vůči iniciativě OGP. Informace je zveřejněna 
na internetové stránce Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí www.korupce.cz a současně 
došlo k přímému oslovení vybraných zástupců vládního i nevládního sektoru (členů Komise, 
zástupců profesních komor a nevládních organizací, a dalších). Zájemci měli možnost zaslat 
návrhy na závazky na adresu ogp@vlada.cz, kterou spravuje Oddělení boje s korupcí, nebo 
měli možnost je prezentovat na veřejném workshopu dne 4. května 2018 na Úřadu vlády ČR, 
kterého se zúčastnilo 36 účastníků, bylo podáno 9 návrhů závazků (ze strany ÚV ČR, MV, 
MS, soukromé akademické osoby, EDUin, Transparency International ČR, Úřadu pro přístup 
k dopravní infrastruktuře a EY); 2 návrhy závazků byly obdrženy po ukončení veřejných 

http://www.korupce.cz/
mailto:ogp@vlada.cz
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konzultací (Česká školní inspekce). Všichni účastníci veřejného workshopu a navrhovatelé 
závazků byli osloveni, aby své návrhy vepsali do formální šablony, kterou obdrželi, 
a vyplněnou ji zaslali na e-mailovou adresu ogp@vlada.cz do 11. května 2018.  

 

4. Diskuze o obdržených návrzích závazků a gestorů a výběr těch závazků, které 
budou zařazeny do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené 
vládnutí na období let 2018 až 2020 

František Kučera sdělil, že Oddělení boje s korupcí obdrželo dosud 10 vyplněných šablon 
s návrhy závazků, které byly členům Komise a hostům zaslány na jejich e-mail. Byli rovněž 
osloveni potenciální gestoři (MŠMT, MPSV) navržených závazků (EDUin, Transparency 
International ČR), aby se vyjádřili se svým stanoviskem, zda by byli ochotni přijmout gesci 
za tyto závazky v případě, že by byly vybrány do AP. U námětů do diskuze (EY, ÚPDI) zatím 
potenciální gestoři osloveni nebyli.  

A) Zvýšit povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání 
(whistleblowerů) 

Navrhovatel: Úřad vlády České republiky 

Navržený gestor: Úřad vlády České republiky, Ministerstvo spravedlnosti 

Jan Kněžínek uvedl, že je počítáno s legislativním řešením ochrany oznamovatelů (je 
zařazeno do Plánu legislativních prací vlády na rok 2018) – návrh má řešit problematiku 
zevrubněji a trochu jinak, než tomu bylo u předchozího vládního návrhu. Nový návrh má 
pokrýt problematiku výrazně komplexněji. Návrh bude navazovat na komplexní směrnici 
Evropské komise na ochranu oznamovatelů protiprávného jednání, jejíž návrh byl 
představen na konci dubna 2018 (transpozice by měla proběhnout v roce 2021). Čekat se 
ale nebude – případné odchylky budou v roce 2021 řešeny novelou českých právních 
předpisů.  

František Kučera doplnil, že závazek nebude cílen na změnu právního prostředí, ale 
na související aspekty – tzv. měkké doprovodné aktivity (změna právního povědomí 
oznamovatelů o jejich možnostech a odstranění negativní nálepky oznamovatelů, zvýšení 
povědomí veřejnosti). Budou zapracována doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO), 
jakož i Pracovní skupiny proti podplácení zahraničních veřejných činitelů.  

Lenka Mlynařík Habrnálová potvrdila, že s plněním závazků Ministerstvo spravedlnosti 
počítá.  

Jan Kněžínek doplnil, že by Úřad vlády ČR rád využil k plnění závazků (zejména zvýšení 
povědomí oznamovatelů) Norské fondy – smysl to však bude mít, až bude nová právní 
úprava. Inspirací bude právní úprava např. z Nového Zélandu či ambiciózní návrh aktuálně 
projednávaný na Slovensku.  

Komise souhlasí se zařazením tohoto závazku do AP. 

 

B) Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií 
zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality) 

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra – Sekce pro státní službu 

Navržený gestor: Ministerstvo vnitra 

Indikátor pro sledování: Počet služebních úřadů se zavedenými kritérii zlepšování dle 
usnesení vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214. 

Kateřina Vojtová informovala o podstatě závazku a povinností služebních úřadů 
stanovených usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214. Proto MV navrhuje v rámci AP 

mailto:ogp@vlada.cz
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sledovat, jaká bude v tomto aktivita, v jakém rozsahu se budou jednotlivé rezorty 
vypořádávat s tímto úkolem.  

František Kučera doplnil, že je kladem důraz na komunikaci s adresáty – s osobami 
dotčenými rozhodovací pravomocí těch úřadů, které budou zavádět systémy řízené kvality. 
Podstatou je též práce s klienty veřejné správy. Tím dochází k naplňování několika výzev 
OGP – zlepšování kvality komunikace veřejné správy s občany, zlepšení participace 
na těchto procesech.  

Radim Bureš se dotazoval, jak se aktivity prolínají a jaký je časový harmonogram tohoto 
úkolu.  

Kateřina Vojtová odpověděla, že citované usnesení vlády stanoví termín, do kterého mají 
služební úřady přistoupit k nějaké metodě kvality řízení s tím, že je možno čerpat dotace 
z OP Zaměstnanost. MV bude plnění úkolu sledovat též v rámci Strategického rámce rozvoje 
veřejné správy. Úkoly tedy budou sledovány paralelně.  

Komise souhlasí se zařazením tohoto závazku do AP. 

 

C) Umožnit veřejnosti vyjádřit se k Výroční statistické ročence českého soudnictví 

Navrhovatel: Ministerstvo spravedlnosti 

Navržený gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Lenka Mlynařík Habrnálová informovala, že Ministerstvo spravedlnosti v minulosti 
zveřejňovalo statistická data ze soudnictví, ale jednalo se spíše o směs dat ne úplně 
využitelných pro další práci. V roce 2017 vyšla výroční zpráva o českém soudnictví, ve které 
jsou statistická data zpracována jiným způsobem. Již vyšla druhá výroční zpráva, doplněná o 
další údaje. Po interní diskuzi bylo dohodnuto, že by měla být dána odborné i laické 
veřejnosti možnost se k této zprávě vyjádřit. Návrh závazku je zatím napsán obecně, protože 
Ministerstvo spravedlnosti dosud nerozhodlo o tom, jakým způsobem budou podněty sbírány 
a vyhodnocovány (interně x externě, kde na internetových stránkách budou informace 
zveřejněny). Do budoucna se plánuje statistické ročenky vylepšovat, aby byly uživatelsky 
přátelské.  

Michal Tošovský se dotazoval, v čem je to jiné než publikování jakéhokoli jiného 
dokumentu, kterému se může také kdokoli vyjádřit. Lenka Mlynařík Habrnálová 
odpověděla, že v minulosti nebylo propagováno přijímání podnětů od veřejnosti. Cílem je 
veřejnost více zaujmout, aby se k tomu vyjádřila, proto ministr spravedlnosti chce větší 
otevřenost v této činnosti.  

Michal Tošovský dále uvedl, že statistická ročenka soudů je vnímána jako soubor 
nesourodých čísel. Lenka Mlynařík Habrnálová doplnila, že to by se právě mělo zlepšit 
a že se tomuto tématu věnuje pracovní skupina, která propojuje statistiky ministerstva, 
Nejvyššího státního zastupitelství a Policie ČR, protože problém těchto všech statistik je, 
že nejsou navzájem vypovídající.  

Radim Karásek poznamenal, aby se statistiky zveřejňovaly v otevřeném formátu, aby bylo 
umožněno co nejlepší strojové zpracování. Dále uvedl několik věcných poznámek 
k obsahovému naplnění a zlepšení statistik (např. jaký je nápad podání, tj. v kolika 
procentech bylo úspěšné např. odvolání), bylo by dobré zmapovat přechody mezi mocí 
správní a mocí soudní (jako příklad uvedl podání žádostí informace, kde rozhodoval soud, 
jakých úřadů se to týká). Statistika není jen formální věc – je mnoho aspektů z ní vyplývající, 
které jsou důležité pro další vývoj.  

Tamara Kováčová uvažovala, zda je vhodné nejprve něco vydat a následně monitorovat, 
anebo to učinit obráceně (tj. dotázat se vzorku cílové skupiny, jaká data potřebují, v jaké 
podobě/formě atd., a pak podle toho formu statistiky přizpůsobit). Lenka Mlynařík 
Habrnálová okomentovala zpracování prvních dvou zpráv, jejich rozdíly a plány 
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ministerstva, přičemž nebude problém při tvorbě třetí výroční zprávy využít již obdržené 
podněty.  

Radim Bureš dodal, že dlouhá léta byla tato otázka uzavřená, že nebyla vůle statistiky 
vylepšit.  

Komise souhlasí se zařazením tohoto závazku do AP. 

 

D) Zpřístupnit texty pravomocných rozhodnutí soudů vrchních, krajských 
a okresních v elektronické podobě 

Navrhovatel: soukromá akademická osoba 

Navržený gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Lukáš Králík blíže představil svůj návrh, kdy závazek považuje za praktický, nikoli 
abstraktní, a jde o vynucování již existujících interních závazků rozhodnutí nižších soudů 
zveřejňovat, což se ovšem v praxi dosud moc neděje. Tento závazek úzce souvisí se 
závazkem týkajícím se dat o soudnictví – zde by však šlo o tzv. tvrdá data, což vylučuje, 
že někdo mohl namítat, že jsou zpracovány (např. jako statistiky) tendenčně. Navržený 
závazek podporuje transparentnost, princip právní jistoty a obecně právo na spravedlivý 
proces. Lenka Mlynařík Habrnálová reagovala, že se již dokončuje tzv. anonymizér, 
tj. rozhodnutí soudů budou moci být brzy zveřejňována. Ministerstvo spravedlnosti se 
závazku chopí, avšak bude třeba jej formulačně upravit. Plánem dokonce je, že by se začala 
rozhodnutí zveřejňovat všechna, nikoli po etapách.  

Komise souhlasí se zařazením tohoto závazků do AP. 

 

E) Zajistit uveřejňování digitálních obsahů, které jsou podpořeny z veřejných 
prostředků, pod otevřenou licencí (například Creative commons) 

Navrhovatel: EDUin 

Navržený gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Tamara Kováčová sdělila, že v minulém programovém období vzniklo např. mnoho 
výukových materiálů, které měly být veřejně dostupné. Na příkladu „angličtiny pro učně“ 
demonstrovala, že zpracovatel projektu výukový materiál nikde nezveřejnil a že dokonce 
odmítl materiál poskytnout, i když byl vytvořen za veřejné prostředky, neboť jej zpracovatel 
používá sám jako výukový materiál. Nové programové období (OPVVV – prioritní osy 2 a 3) 
toto již vyřešilo, neboť každý příjemce dotace se musel zavázat ke zveřejnění vzniklého 
produktu a poskytnout jej v otevřené licenci „CC by“ – učitel si může materiál stáhnout 
a upravit pro potřeby svých studentů. Myšlenkou celého závazku je však obecně zveřejnit 
s otevřenou licencí ty produkty, které vznikají za veřejné prostředky.  

Komise souhlasí se zařazením tohoto závazku do AP. 

 

F) Otevřít anonymizovaná data o výsledcích vzdělávání 

Navrhovatel: EDUin 

Navržený gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Tamara Kováčová uvedla, že je vedena debata o vzdělávání, avšak tuto debatu vychylují a 
posunují některé důležité body – jako např. maturitní zkoušky a nově jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy. Přijímacím řízením se musejí včas přizpůsobit i školní vzdělávací 
programy na jednotlivých základních školách pro 9. třídy. Úřad, který aktuálně všechna tato 
data má (CERMAT), je nezveřejňuje tak, jak má (rychle, včas, na očekávatelném místě, 
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všechna data). Cílem závazku je, aby se data v anonymizované podobě poskytovala 
veřejnosti a aby nemusela být žádána na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Radim Karásek doplnil, že Ministerstvo vnitra tento závazek rovněž doporučuje, a přidal 
několik zkušeností. Poukázal např. na časté reakce subjektů (např. nemocnic, škol) že když 
budou data zveřejněna, nelze zabránit špatné interpretaci těchto dat.  

Tamara Kováčová uvedla, že toto má EDUin zmapováno. Nebojí se toho, že učených 
interpretací by byl nedostatek. Dodala, že je důležité data zveřejnit, ale není cílem, aby se 
sestavovaly žebříčky škol apod.  

Kamil Melichárek doplnil, že řešením je skutečná anonymizace. Česká školní inspekce 
nemá potřebu školy v tomto duchu hodnotit, proto skutečně postačí zcela anonymizovaná 
data.  

Tamara Kováčová potvrdila, že pro vědecké účely stačí uvést jen typ školy, nikoli její sídlo 
atd.  

Radim Karásek upozornil, že žadatelé podle zákona č. 106/1999 Sb. žádají dost často 
právě proto, aby data mohli nahrát do PC (proto je chtějí ve strojově čitelné podobě) a 
pracovat s nimi (například pro sestavování zmíněných žebříčků).  

Kamil Melichárek uvedl, že školský zákon neumožňuje poskytování těchto dat podle zákona 
č. 106/1999 Sb., čímž se rezort školství řídí. Problém je, že by se mohlo poskytovat 
iniciativně více informací, ale to se tak neděje.  

Tamara Kováčová vidí u závazku ještě „letové okno“ pro jeho naplnění – výměna ředitele 
CERMAT, která aktuálně probíhá, přičemž nový ředitel by mohl být více otevřen této 
problematice. Poukázala na skutečnost, že ve stávajícím programovém prohlášení vlády je 
uveden závazek zveřejňování dat jako jeden z prioritních.  

Michal Tošovský se dotazoval na nesplněné závazky z třetího AP a jejich osud, pokud 
nebudou závazky převzaty do čtvrtého AP. František Kučera odpověděl, že pravidla OGP 
stanovují, že k vyhodnocení třetího AP dojde až po uplynutí jeho působnosti, avšak tomuto 
okamžiku nutně předchází tvorba čtvrtého AP, který má plynule navázat na třetí AP. 
Je možné vycházet z průběžné hodnotící zprávy, která u závazků z třetího AP nastiňuje 
jejich osud, nicméně přesnější informace budou uvedeny v tzv. nezávislém hodnotícím 
mechanismu (IRM), který ovšem ještě není hotov. Cílem je častější komunikace s gestory 
závazků a prostřednictvím zpětné vazby závazky stanovovat precizněji. Jan Kněžínek sdělil, 
že bude snaha všechny závazky naplnit. Pokud se bude ukazovat, že by některý závazek 
nemusel být naplněn, bude vyvinut větší tlak na jeho splnění (např. uložit jej usnesením 
vlády přímo). Snahou je do AP zařadit vše, co je realizovatelné a z pohledu výkaznictví 
splnitelné. František Kučera doplnil, že po přijetí AP vládou je AP pro gestory závazný. 

Komise souhlasí se zařazením tohoto závazku do AP. 

 

G) Vytvořit platformu pro nastavení systému rozdělování veřejných financí pro sport 
a vytvořit platformu umožňující veřejné konzultace v rámci rozdělování veřejných 
financí pro sport a veřejný dohled nad jejich využitím 

Navrhovatel: Transparency International ČR 

Navržený gestor: Nebyl navržený gestor 

Ivana Dufková okomentovala námět s tím, že by gestorem mělo být Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Podstatou je zapojení veřejnosti do rozdělování financí ve sportu. 
Je zde dlouhodobá snaha vytvořit systém financování sportu, na kterém se bude podílet 
i veřejnost, zejména odborná. Dosavadní snahy byly bezúspěšné.  
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Jan Kněžínek potvrdil, že určitě bude snaha klást větší důraz na transparentnost 
financování sportu, měl by být zřízen zmocněnec (či agentura) pro sport. Domnívá se, 
že by závazek měl být do AP zařazen.  

Radim Karásek poukázal na žebříček 10 největších českých neziskových organizací 
zveřejněný v magazínu E15, kdy 9 z nich jsou organizace zabývající se sportem.  

Ivana Dufková nabídla další spolupráci při formulaci konkrétního závazku.  

Komise souhlasí se zařazením tohoto závazku do AP. 

 

H) Otevření dat – informace o školách a školských zařízeních a agregovaná zjištění 
z výstupů činnosti České školní inspekce 

Navrhovatel: Česká školní inspekce 

Navržený gestor: Česká školní inspekce 

Kamil Melichárek blíže odůvodnil dva návrhy závazků, které za Českou školní inspekci 
navrhl. Jde zejména o informace dostupné rodičům při ověřování informací pro jejich dítě. 
Mnohé informace jsou již dnes zveřejňovány, avšak nikoli v otevřeném formátu. Druhý návrh 
závazku směřuje na zveřejňování anonymizovaných výstupů z činnosti ČŠI, což jsou dosud 
informace neveřejné, ale jsou velmi užitečné zejména pro odbornou veřejnost.  

Tamara Kováčová doplnila, že v třetím AP byl celý balík otevřených dat, avšak datové sady 
týkající se vzdělávání nebyly zahrnuty s tím, že v průběhu plnění třetího AP bude možné 
datové sady doplňovat. Považuje proto nyní explicitní uvedení datových sad týkajících se 
vzdělávání za příležitost, která by neměla být promarněna.  

Michal Tošovský doporučil vyjasnit, jaký je vztah mezi AP a nařízením vlády o seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data. Je otázka, zda v AP mají či nemají být datové 
sady, které mají být uvedeny v nařízení vlády. František Kučera odpověděl, že uvedení 
datových sad v AP bylo dokonce podpůrným argumentem pro ponechání některých datových 
sad v nařízení vlády v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Je tedy žádoucí, aby 
byly všechny datové sady, které mají být nově otevřeny, i v AP.  

Komise souhlasí se zařazením těchto dvou závazků do AP. 

 

I) Sjednotit strukturu (nikoliv designové provedení) internetových stránek správních 
úřadů 

Navrhovatel: Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Navržený gestor: Nebyl navržený gestor  

Vítězslav Vacula představil nový úřad (působí od dubna 2017) a návrh závazku, který 
spočívá ve vytvoření jednotné struktury internetových stránek úřadů. Struktura není jednotná 
a na mnohých internetových stránkách není jednoduché se v nich orientovat. Jedná se spíše 
o námět k diskuzi.  

V prvním kroku by se zřejmě jednalo o vytvoření platformy ze zástupců rezortů, která 
by diskutovala nad tím, co mají rezorty společné, co by bylo vhodné sjednotit 
na internetových stránkách.  

Tamara Kováčová sdělila, že se o návrhu tohoto závazku radila s předním odborníkem 
a potvrzuje, že tento závazek má smysl. Navíc není třeba vymýšlet něco nového – 
na Slovensku byl vytvořen jednotný design manuál elektronických služeb.  

Radim Bureš sdělil, že se mu myšlenka velmi líbí, avšak zařazení do AP považuje za 
rizikové. Bylo by fajn na tom pracovat, kultivovat půdu, avšak nezařazovat do AP.  
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Jan Kněžínek to z hlediska realizace posoudil obdobně. Výsledkem by mělo být doporučení 
(metodika), co na internetové stránce zveřejnit, s čím by se dalo nadále pracovat. Ale 
formálně to zařadit do AP, až se ukáže, že to je proveditelné. Jako příklad uvedl stránky 
www.vlada.cz, kde má Úřad vlády ČR jen jednu sekci, když na této adrese jsou stránky 
předsedy vlády, případně i členů vlády bez portfeje. Závěrem zdůraznil, že se jedná o věc, 
která si pozornost zaslouží.  

Lenka Mlynařík Habrnálová se dotazovala, jakým způsobem bude téma otevřeno, aniž 
by bylo dáno jako závazek do AP. Ministerstvo spravedlnost podporuje jednotnou strukturu 
(např. nyní samo aktuálně provádí změnu internetové stránky). S ohledem na nevyjasněnost 
je brzy tvořit konkrétní závazek do AP.  

Tamara Kováčová navrhla, zda by zpočátku nestačilo závazek pojmout jako vytvoření 
analýzy, jak to řešit. Lenka Mlynařík Habrnálová navrhla vytvořit pracovní skupinu.  

František Kučera navrhl závazek do AP neformulovat, ale použít pro první fázi Komisi 
a odeslat jejím prostřednictvím všem rezortům otevřenou výzvu a pokračovat v diskuzi 
na jednáních Komise. Nositelem tohoto neformálního úkolu by tedy byl Odbor hodnocení 
dopadů regulace ÚV ČR.  

Tamara Kováčová znovu připomněla, že odrazovým můstkem může být slovenský manuál.  

Kateřina Vojtová přednesla otázku, zda takovouto analýzu nemají rezorty hotovou z doby, 
kdy tvořily své internetové stránky. Domnívá se, že rezorty tuto analýzu, co na webu bude, 
kde, v jaké podobě atd., mají. Jan Kněžínek reagoval, že pokud takové analýzy existují, tím 
lépe. Je potřeba je ale získat. Kateřina Vojtová doplnila dotaz o otázku, zda budou 
předmětem zájmů internetové stránky správních úřadů, anebo např. i úřadů územních 
samosprávných celků. Jan Kněžínek odpověděl, že by mělo jít jen o správní úřady a v první 
fázi jen ústřední správní úřady a posléze ostatní či územní.  

Radim Karásek upozornil na to, že sjednocování designu internetových stránek bude úzce 
souviset s portálem občana (centrální rozcestník). Dále upozornil, že jedna věc jsou povinné 
informace, a druhá pak vlastní agenda toho kterého úřadu, kde si sjednocení designu 
nedokáže moc představit. Bylo by snazší, kdyby zde byla převažující podoba jako vzor, což 
zřejmě není, proto bude každý úřad nucen web měnit, a proto úkol nepovažuje za průchozí. 
Dále rozebral některé společné otázky (použití https, použití Creative Commons apod.).  

Lenka Mlynařík Habrnálová doplnila, že je nejvyšší čas začít na úkolu pracovat, 
a to už i s ohledem na závazek digitalizovat Česko. Jan Kněžínek uzavřel, že si bere za své 
učinit první krok – budou osloveny rezorty.  

Komise nesouhlasí se zařazením tohoto závazku do AP a doporučuje jej řešit 
neformální cestou.  

 

J) Přijmout a certifikovat protikorupční ISO 37001 ve státních firmách 

Navrhovatel: EY 

Navržený gestor: Nebyl navržený gestor 

Radim Bureš blíže přednesl námět (nikoli tedy závazek), který se týká nového ISO 
zaměřeného specificky na oblast korupce. ISO představuje jakýsi „check list“, co je potřeba 
udělat z hlediska nastavení systému řízení rizik, odpovědnosti jednotlivých orgánů, 
prověřování třetích stran apod. ISO vychází ze stěžejních protikorupčních zákonů (USA a 
Velké Británie) a jedná se o příklady dobré praxe. Je to velmi odvislé od toho, jak k ISO 
přistupuje vedení podniku. Zavedením ve státních firmách by mohl být dobrý signál navenek. 
Aktuálně tedy navrhuje začít diskuzi a jako závazek použít např. do dalšího AP.  

http://www.vlada.cz/
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Jan Kněžínek vznesl dotaz, jak se námětu chopit – Radim Bureš navrhl prvotní diskuzi 
s osobami odpovědnými za vlastnickou politiku státu, tedy z MF a MPO a získat jejich 
zpětnou vazbu.  

 

K) Navrhovatel SMS ČR  

František Kučera odkázal na dokument zaslaný Sdružením místních samospráv ČR, který 
ale neobsahuje konkrétní návrhy.  

Po projednání všech návrhů František Kučera představil další kroky dle harmonogramu 
příprav AP: projednat návrhy závazků s gestory, ujasnit si textaci závazků a vytvořit první 
verzi AP určenou pro mezirezortní připomínkové řízení, které bude spojeno s 2týdenními 
veřejnými konzultacemi. Připomínky a další náměty budou projednávány na jednání 12. 
června 2018. Materiál bude předložen vládě do 30. června 2018 s platností čtvrtého AP od 
1. září 2018.  

Jan Kněžínek zrekapituloval, že do 31. května 2018 bude zahájeno mezirezortní 
připomínkové řízení s tím, že workshop a vypořádání připomínek proběhne 12. června 2018.  

 

5. Různé 

Kateřina Vojtová se dotazovala, jaký je aktuální stav zpracování nezávislého hodnotícího 
mechanismu k třetímu AP. František Kučera uvedl, že je notifikováno, že to bude co 
nejdříve, ale lze očekávat zpoždění (došlo k výměně hodnotitele). Po obdržení zprávy IRM 
bude ihned rozesláno členům Komise.  

 

6. Závěr 

Jan Kněžínek poděkoval všem za účast a spolupráci a jednání Komise v 11:00 ukončil.  

 

 

 

Zapsal: JUDr. Jan Horník, Ph.D.  

Schválil: Mgr. Bc. Dalibor Fadrný 

 


