
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí 

 

1 
 

Záznam z workshopu konaného při příležitosti projednání návrhu  

Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 

a uplatněných připomínek  

 
ve čtvrtek dne 20. září 2018 od 14:10 do 15:08  

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), starý tiskový sál 
 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání 

Veřejný workshop zahájil Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje s korupcí, který 
přivítal přítomné a sdělil, že cílem setkání je veřejné projednání návrhu Závěrečné 
sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 
na období let 2016 až 2018 (dále jen „Sebehodnotící zpráva“) a k němu uplatněných 
připomínek, a to v souladu s principy iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen 
„OGP“). Informoval, že veřejnost měla možnost uplatnit k návrhu Sebehodnotící zprávy 
připomínky v rámci veřejných konzultací. Dále stručně zrekapituloval proces tvorby 
národních akčních plánu OGP, představil principy iniciativy OGP a harmonogram tvorby 
Sebehodnotící zprávy. 
 
2. Představení návrhu Sebehodnotící zprávy 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný představil způsob plnění jednotlivých závazků a jejich milníků tak, 
jak je uvedeno v návrhu Sebehodnotící zprávy:  
 
A) Závazek 4.1.1 Implementace zákona o státní službě 

Ing. Kateřina Vojtová, MPA doplnila aktuální informaci, že výroční zpráva za rok 2017 
bude v příštím týdnu předložena na jednání vlády.  

 
B) Závazek 4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění 

na základě veřejných konzultací 
 

C) Závazek 4.2.2 Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR 
 

D) Závazek 4.2.3 Vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím 
na léta 2017–2020 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný doplnil, že strategie je již dostupná veřejnosti na webové stránce 
www.vyzkum.cz. 

 
E) Závazek 4.3.1 Podpora dobrovolnictví 

 

F) Závazek 4.3.2 Posilování bezpečnosti na místní úrovni 
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Mgr. Bc. Dalibor Fadrný informoval, že kromě sebehodnocení plnění závazků a milníků 
vládou, probíhá také nezávislé hodnocení ze strany nezávislého hodnotícího mechanismu 
OGP. 
 
3. Představení uplatněných připomínek 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný uvedl, že k návrhu Sebehodnotící zprávy byly uplatněny připomínky, 
u kterých se neočekává, že by při jejich vypořádání vznikly větší problémy. Sdělil, že byly 
uplatněné pouze 2 zásadní připomínky (Ministerstvo dopravy, Akademie věd České 
republiky), které přítomným představil, včetně jejich navrhovaného vypořádání, a dále 
38 doporučujících připomínek, které přítomným také představil.  
 
4. Závěr 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný poděkoval všem za účast a setkání na veřejném workshopu v 15:08 
ukončil.  

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Iveta Korbelová  

Schválil: Mgr. Bc. Dalibor Fadrný 


