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Záznam z 18. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy 

 
konaného ve čtvrtek dne 20. června 2019 od 10:05 do 11:35 

v budově Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2 

 

- Přítomní členové: 11 

- Usnášeníschopnost: 10 

 

- Přítomni členové:  

JUDr. Klára Cetlová – předsedkyně, Ministerstvo spravedlnosti 

Jakub Černý - Frank Bold 

Ing. Petra Fejfarová – Ministerstvo zdravotnictví 

Tamara Kováčová – EDUin/Aliance pro otevřené vzdělávání 

Ing. Jan Lokajíček – Ministerstvo financí 

Mgr. et Mgr. Lenka Mlynařík Habrnálová – Ministerstvo spravedlnosti 

 

- Omluveni členové s náhradou: 

Mgr. et Mgr. Michal Švec – Ministerstvo zdravotnictví 

→ náhradník Ing. Tomáš Obruba – Ministerstvo spravedlnosti 

Mgr. Marek Zelenka, LL. M. – Oživení 

→ náhradník Mgr. Jan Nevyjel 

Mgr. et. Mgr. Tomáš Jirovec – Ministerstvo vnitra 

→ náhradník Ing. Bc. Miroslav Veselý 

Ing. Kateřina Vojtová, MPA – Ministerstvo vnitra 

→ náhradnice Mgr. Kateřina Kotyzová, MBA 

Mgr. Tomáš Kroupa – Ministerstvo vnitra 

→ náhradník Mgr. Michal Kubáň, M.A. 

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek – Otevřená společnost 

→ náhradník Jakub Černý - Frank Bold 

 

- Omluveni členové: 

Mgr. Petra Bielinová – Právo ve veřejném zájmu 

Mgr. Jan Dupák – Transparency International ČR 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – VŠE v Praze 

Mgr. Jiří Károly – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

JUDr. Vít Samek - Českomoravská konfederace odborových svazů 

Mgr. Jaroslav Tauchman – Krajské protikorupční pracoviště 

Michal Tošovský – Nadace Open Society Fund 

 

- Hosté: 

Bc. Jana Egertová – Česká školní inspekce 

JUDr. Jiří Kapras – Ministerstvo spravedlnosti 

https://www.justice.cz/
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Ing. František Kučera - Ministerstvo spravedlnosti 

Bc. David Pánek - Ministerstvo spravedlnosti 

Mgr. Přemysl Sezemský - Ministerstvo spravedlnosti 

Ing. Eva Vidová - Ministerstvo spravedlnosti 

Ing. Bc. Petra Voráčková - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení jednání 

Jednání zahájila předsedkyně pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje 

s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „komise“), 

náměstkyně pro řízení Sekce dohledu a justice Ministerstva spravedlnosti JUDr. Klára 

Cetlová přivítáním všech přítomných. Následně konstatovala, že komise je usnášeníschopná 

a představila program jednání, který členové komise následně schválili. 

Schválený program jednání: 

1) Úvodní slovo 

2) Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období 2018 - 2020 

3) Různé 

Po schválení programu předala předsedkyně slovo Ing. Kučerovi (Ministerstvo spravedlnosti).  

2. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období 
2018 - 2020 

Ing. Kučera uvedl bod týkající se pravidelného vyhodnocování implementace závazků 

v rámci Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí na období 2018 – 2020, zejména 

plnění za období březen – květen 2019. Návazně byl ze strany gestorů, nebo v jejich 

zastoupení Ing. Kučerou, prezentován pokrok u jednotlivých závazků.: 

Závazek 4.11 Zavádění principu řízení kvality ve služebních úřadech 

Ing. Kučera vyzval zástupkyni gestora závazku Mgr. Kotyzovou (Ministerstvo vnitra - sekce 

pro státní službu) s prosbou o informace týkající se posledního vývoje tohoto závazku. Mgr. 

Kotyzová přítomné seznámila s plněním závazku v konkrétním období březen – květen 2019 

viz https://korupce.cz/.../4-1-1-zavadeni-principu-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech-v-

rozsahu-kriterii-zlepsovani-nebo-v-rozsahu-komplexnich-metod-rizeni-kvality. 

 

Ing. Kučera poděkoval Mgr. Kotyzové za informace, následně připomněl usnesení 

z 16. jednání komise; „Komise požádá gestora (Ministerstvo vnitra) o bližší informace 

ohledně závěrů ex post RIA k zákonu o státní službě.“ 

Na základě obdržené odpovědi sekce pro státní službu Ministerstva vnitra Ing. Kučera 

informoval, že akceptační řízení předloženého materiálu s jeho zpracovatelem stále ještě 

https://www.justice.cz/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/ctvrty-akcni-plan-2018-2020/faze-implementace/4-1-1-zavadeni-principu-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech-v-rozsahu-kriterii-zlepsovani-nebo-v-rozsahu-komplexnich-metod-rizeni-kvality/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/ctvrty-akcni-plan-2018-2020/faze-implementace/4-1-1-zavadeni-principu-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech-v-rozsahu-kriterii-zlepsovani-nebo-v-rozsahu-komplexnich-metod-rizeni-kvality/
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probíhá a zatím nelze představit žádné závěry. Sekce pro státní službu však bude komisi 

informovat po akceptaci materiálu. 

 

Předsedkyně Cetlová následně otevřela diskuzi, do níž však nikdo nepřispěl, tedy bylo možné 

přejít k dalšímu závazku. 

Závazek 4.2.1 - zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví  

Ing. Kučera (v zastoupení Bc. Pánka) seznámil přítomné s plněním závazku v období březen – 

květen 2019 viz https://korupce.cz/.../4-2-1-zlepseni-vyrocni-statisticke-zpravy-ceskeho-

soudnictvi 

 

Předsedkyně Cetlová doplnila Ing. Kučeru a informovala o blížícím se termínu zveřejňování 

další výroční zprávy o stavu českého soudnictví (mělo by být zveřejněno ideálně na konci 

června 2019), zmínila, že zpráva je hodně sledována a využívána médii. Následně 

předsedkyně otevřela diskuzi k tomuto závazku. V rámci diskuze vyslovil Jakub Černý (Frank 

Bold) přání zveřejnit alespoň stručné výstupy. Předsedkyně Cetlová navrhla následující závěr: 

Ministerstvo spravedlnosti zpracuje návrh dokumentu k uveřejnění, v němž budou 

shrnuty závěry z plnění tohoto závazku. Zmíněný dokument bude projednán na příštím 

zasedání komise.  

Závěr byl schválen všemi přítomnými členy. 

Závazek 4.2.2 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů 

Ing. Kučera Požádal o představení stavu implementace ředitele Sezemského (Ministerstvo 

spravedlnosti). Mgr. Sezemský, nad rámec informací, které byly členům pracovní komise 

zaslány (viz https://korupce.cz/4-2-2-zverejnovani-rozhodnuti-nizsich-soudu), zmínil 

rozdělení prací v daném období na 3 větve:  

1. Návrh novelizace instrukce, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování 

rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do sbírky rozhodnutí nižších soudů, 

která je pro správu soudu závazná. Dále uvedl, že novelizace je připravena z 90 % a 

seznámil komisi se změnami, které přináší;  

2. V případě anonymizačního nástroje probíhají úpravy s cílem jeho zrychlení; 

3. Probíhá úprava současné sbírky rozhodnutí s cílem umožnit plošné zveřejňování. 

Předsedkyně Cetlová doplnila, že snahy o zveřejňování rozsudků probíhají, ale praxe není 

jednotná. Dále poukázala na důležitost provázanosti anonymizéru s lidským faktorem. 

Předsedkyně Cetlová následně otevřela diskuzi, do níž však nikdo nepřispěl, tedy bylo možné 

přejít k dalšímu závazku. 

Závazek 4.2.3 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání 

(whistleblowerů) 

Ing. Kučera informoval, že v dubnu 2019 začalo projednávání návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona Legislativní radou vlády, které bylo 

následně přerušeno do doby ukončení legislativního procesu návrhu Směrnice Evropského 

https://www.justice.cz/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/ctvrty-akcni-plan-2018-2020/faze-implementace/4-2-1-zlepseni-vyrocni-statisticke-zpravy-ceskeho-soudnictvi/
https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/ctvrty-akcni-plan-2018-2020/faze-implementace/4-2-1-zlepseni-vyrocni-statisticke-zpravy-ceskeho-soudnictvi/
https://korupce.cz/4-2-2-zverejnovani-rozhodnuti-nizsich-soudu
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parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie tak, aby předkládané 

návrhy již mohly přijatou směrnici plně implementovat. Dále informoval o účasti 

zaměstnance Ministerstva spravedlnosti na workshopu týkajícího se ochrany oznamovatelů 

(viz https://korupce.cz/4-2-3-zvyseni-povedomi-o-problematice-oznamovatelu-protipravniho-

jednani-whistlebloweru). Následně vystoupil JUDr. Kapras (Ministerstvo spravedlnosti), 

který nastínil další harmonogram legislativního procesu. Mgr. Mlynařík Habrnálová 

(Ministerstvo spravedlnosti) zmínila, že ministerstvo má připravený projekt zabývající se 

bojem proti korupci, financovaný z Norských fondů, a informovala o schvalování tohoto 

projektu. 

Předsedkyně Cetlová poděkovala kolegům za doplnění a následně otevřela diskuzi, do níž 

však nikdo nepřispěl, tedy bylo možné přejít k dalšímu závazku. 

Závazek 4.3.1 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě 

Ing. Voráčková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), v souladu se zaslanými 

podklady (viz https://korupce.cz/4-3-1-otevrena-data-o-vzdelavani-a-vzdelavaci-soustave), 

informovala přítomné, že výběrové řízení na dodavatele RIS MŠMT stále probíhá. ÚOHS 

v prosinci 2018 rozhodl o zrušení zakázky, ale toto své rozhodnutí na konci března 2019 

na základě ministerstvem podaného rozkladu zrušil a na začátku dubna opět obnovil správní 

řízení v dané věci. Aktuálně je tedy očekáváno rozhodnutí ÚOHS, na jehož základě bude 

určen další postup.  

Předsedkyně Cetlová poděkovala zástupkyni ministerstva a otevřela diskuzi k tomuto 

závazku. Zároveň sdělila, že Ministerstvo spravedlnosti bude potřebovat aktualizovat 

harmonogram kvalifikovaným odhadem nových termínů. Předsedkyni doplnil Ing. Kučera, 

který uvedl, že aktualizace proběhne na kartě závazků, která je na webu korupce.cz  

Tamara Kováčová (EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání) ocenila snahu a pozitivní 

posun oproti stavu za minulého setkání, kdy nešlo předmětná data v lokálním katalogu dat 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dohledat, nyní již data dohledat jdou. 

Závazek: 4.3.2 Otevření dat – informace o školách a školských zařízeních 

z informačního systému InspIS  

Závazky za Českou školní inspekci po dohodě s přítomnou zástupkyní Bc. Egertovou, 

prezentoval Ing. Kučera (Ministerstvo spravedlnosti). 

Ing. Kučera informoval, že v  období od března do května 2019 probíhaly navazující činnosti 

předchozího období, tzn. zejména příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky zahrnující 

v rámci své části komplexních úprav informačních systémů České školní inspekce InspIS 

i vytvoření modulu pro automatizovanou publikaci otevřených dat. 

Zároveň informoval, že byly vytvořeny návrhy v  náhradním režimu (bez provedených úprav 

systémů InspIS) i první skutečné instance datových sad, které budou v následujícím období již 

také publikovány v Národním katalogu otevřených dat. V případě tohoto závazku se bude 

jednat o datové sady: Inspekční zprávy z provedených hodnocení škol a školských zařízení 

a Detailní informace o školách. Publikace obou datových sad se předpokládá nejpozději 

do 31. 7. 2019 a dokončením tohoto procesu bude také naplněn celý závazek, a to ještě 

https://www.justice.cz/
https://korupce.cz/4-2-3-zvyseni-povedomi-o-problematice-oznamovatelu-protipravniho-jednani-whistlebloweru
https://korupce.cz/4-2-3-zvyseni-povedomi-o-problematice-oznamovatelu-protipravniho-jednani-whistlebloweru
https://korupce.cz/4-3-1-otevrena-data-o-vzdelavani-a-vzdelavaci-soustave
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v předstihu před původně stanoveným termínem. V dalších obdobích pak budou tyto datové 

sady aktualizovány v odpovídající periodě. Viz https://korupce.cz/4-3-2-otevreni-dat-

informace-o-skolach-a-skolskych-zarizenich-z-informacniho-systemu-inspis. 

Ing. Kučeru doplnila Bc. Egertová (Česká školní inspekce), která uvedla, že aktualizace dat 

budou probíhat čtvrtletně. 

Předsedkyně Cetlová otevřela diskuzi, do níž se zapojila Tamara Kováčová (EDUin a Aliance 

pro otevřené vzdělávání), poděkovala za informace o dočasném řešení i o frekvenci 

aktualizace dat, avšak zmínila obavu, zda frekvence zveřejňování není příliš nízká. 

Bc. Egertová odpověděla, že po úspěšném zadání veřejné zakázky budou již data 

aktualizována automatizovaně. 

Další příspěvky v diskuzi nezazněly. 

Závazek: 4.3.3 Otevření dat – agregovaná zjištění z výstupů činnosti České školní 

inspekce 

Ing. Kučera informoval, že v  období od března do května 2019 probíhaly navazující činnosti 

předchozího období, tzn. zejména příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

Dále uvedl, že byly vytvořeny návrhy v jakémsi náhradním režimu (bez provedených úprav 

systémů InspIS) i první skutečné instance datových sad, které budou v následujícím období již 

také publikovány v Národním katalogu otevřených dat. Vytvářená datové sady budou, 

nad rámec definice závazku, nakonec nejen v agregované podobě, ale v daleko cennější formě 

primárních dat šetření a sběrů České školní inspekce (samozřejmě s odpovídající formou 

anonymizace). V případě tohoto závazku se bude jednat o datové sady: Data z hospitačních 

záznamů, Data z dotazníků pro ředitele, Data z dotazníků pro učitele, Data z mezinárodního 

šetření PIRLS 2016. Ing. Kučera dále informoval, že publikace obou datových sad se 

předpokládá nejpozději do 31. 7. 2019. V dalších obdobích pak budou doplňovány další 

datové sady ve vazbě na budoucí realizovaná šetření a jejich atraktivitu z pohledu otevírání 

dat. Viz https://korupce.cz/4-3-3-otevreni-dat-agregovana-zjisteni-z-vystupu-cinnosti-ceske-

skolni-inspekce. Ing. Kučera dále předal slovo Bc. Egertové (Česká školní inspekce), která na 

jeho dotaz vysvětlila zkratku PIRLS – jedná se o testování čtenářské gramotnosti žáků 

čtvrtých ročníků ZŠ. 

V rámci diskuze ocenila paní Tamara Kováčová (EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání) 

doplňující datové sady a vyzdvihla důležitost těchto dat, dále se dotazovala, zda data 

z hospitačních záznamů budou dle nástroje „kvalitní škola“, a pokud ano, označila jej za 

průlomové a za ideální řešení. Bc. Egertová návazně sdělila, že k tomuto nedisponuje 

relevantními informace, ale že předpokládá, že ano. 

Další příspěvky v diskuzi nezazněly. 

  

https://www.justice.cz/
https://korupce.cz/4-3-2-otevreni-dat-informace-o-skolach-a-skolskych-zarizenich-z-informacniho-systemu-inspis
https://korupce.cz/4-3-2-otevreni-dat-informace-o-skolach-a-skolskych-zarizenich-z-informacniho-systemu-inspis
https://korupce.cz/4-3-3-otevreni-dat-agregovana-zjisteni-z-vystupu-cinnosti-ceske-skolni-inspekce
https://korupce.cz/4-3-3-otevreni-dat-agregovana-zjisteni-z-vystupu-cinnosti-ceske-skolni-inspekce
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Závazek: 4.3.4 Zajistit uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které 

jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons 

(příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich úpravy a sdílení všem 

aktérům ve vzdělávání. 

Zhodnocení implementace závazku v nepřítomnosti gestora prezentoval Ing. Kučera 

(Ministerstvo spravedlnosti) viz https://korupce.cz/4-3-4-zajistit-uverejnovani-digitalnich-

obsahu-nejruznejsiho-charakteru-ktere-jsou-podporeny-z-verejnych-prostredku-pod-

otevrenou-licenci-creative-commons-prip-jinou-a-tim-k-nim-zjednodusit-pris: 

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí je závazek naplňován postupně, jsou upravovány 

podmínky dotačních programů. Nově byla zanesena podmínka zveřejňování analytických, 

vzdělávacích a dalších relevantních materiálů pod otevřenou licencí Creative Commons 

do dohody Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) uzavírané ve smyslu § 320a zákona 

č. 435/2004 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 29. 7. 

2017. Dle tohoto ustanovení poskytuje stát na základě dohody v RHSD příspěvek odborovým 

organizacím a organizacím zaměstnavatelů na podporu vzájemných jednání na celostátní nebo 

krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, 

výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek. V rámci těchto programů jsou 

zpravidla vypracovávány analytické materiály a studie vztahující se jak k sociálnímu dialogu, 

výzkumu a šetření v oblasti pracovních podmínek, tak rovněž otázek v obecnější hospodářské 

či sociální rovině. Nově se podmínka zveřejnění pod otevřenou licencí bude vztahovat 

materiály vzniknuvší v roce 2020. 

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je téma využití otevřených licencí 

tzv. Creative Commons nadále řešeno. Po postupném zavedení licencí Creative Commons 

ve variantě BY nebo BY-SA pro žadatele a příjemce podpory OP VVV v rámci prioritních 

os 2 a 3 dochází ke sběru, evaluaci a analyzování dat a informací tohoto kroku. Vzhledem 

ke složitosti problematiky chce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy učinit další 

kroky, až po získání robustní a validní zpětné vazby, ale zároveň se svých závazků v AP OGP 

v bodě 4.3.4 nezříká a je připraveno jej naplňovat do budoucna šířeji. 

V diskuzi paní Tamara Kováčová (EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání) pochválila 

rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí závazek naplňovat a zároveň požádala 

o dodání seznamu dotačních programů a harmonogram naplňování. U Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy požádala o informaci, jakým způsobem chtějí dělat vyhodnocování 

a v jakém termínu. 

 

Předsedkyně Cetlová na základě otázky navrhla následující závěr:  

Ministerstvo spravedlnosti požádá Ministerstvo práce a sociálních věcí o dodání 

seznamu dotačních programů a harmonogram naplňování a Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy o doplnění informace, jakým způsobem chtějí dělat 

vyhodnocování a v jakém termínu. 

Zároveň předsedkyně Cetlová navrhla předložení požadovaných informací na příštím 

jednání této komise.  

Žádný ze členů komise se nevyslovil proti tomuto návrhu. 

https://www.justice.cz/
https://korupce.cz/4-3-4-zajistit-uverejnovani-digitalnich-obsahu-nejruznejsiho-charakteru-ktere-jsou-podporeny-z-verejnych-prostredku-pod-otevrenou-licenci-creative-commons-prip-jinou-a-tim-k-nim-zjednodusit-pris
https://korupce.cz/4-3-4-zajistit-uverejnovani-digitalnich-obsahu-nejruznejsiho-charakteru-ktere-jsou-podporeny-z-verejnych-prostredku-pod-otevrenou-licenci-creative-commons-prip-jinou-a-tim-k-nim-zjednodusit-pris
https://korupce.cz/4-3-4-zajistit-uverejnovani-digitalnich-obsahu-nejruznejsiho-charakteru-ktere-jsou-podporeny-z-verejnych-prostredku-pod-otevrenou-licenci-creative-commons-prip-jinou-a-tim-k-nim-zjednodusit-pris
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Následně navrhla předsedkyně následující souhrnné usnesení ke všem diskutovaným 

závazkům: 

Pracovní komise bere informace o průběžném stavu implementace závazků za období 

března až května 2019 na vědomí.  

 

Pro hlasovali všichni přítomní členové, nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. 

 

Následně předala předsedkyně Cetlová slovo Ing. Kučerovi (Ministerstvo spravedlnosti) 

a požádala jej, aby přítomné informoval o účasti na již uskutečněném summitu v Ottawě. 

Ing. Kučera shrnul hlavní na summitu diskutovaná témata, kterými byla otevřenost 

a přístupnost justice (i v souvislosti s tamtéž představenou zprávou o přístupu k justici 

ve světě), problematika inkluze a zvýšení participace menšin a vyloučených skupin osob 

na otevřeném vládnutí a problematika genderu v rámci otevřeného vládnutí. 

 

Následně Ing. Kučera, informoval přítomné o probíhající změně standardů a pravidel 

Partnerství pro otevřené vládnutí týkající se zhodnocování závazků. Změna byla připravována 

od roku 2017 a v jejím důsledku by ČR i ostatní státy již neměly povinnost vypracovávat 

průběžnou sebehodnotící zprávu v polovině cyklu, naopak větší důraz by byl kladen 

na čtvrtletní projednávání stavu závazků, což umožňuje flexibilněji reagovat na možná 

zpoždění i na vývoj závazků. Výhodou je také odebrání velké administrativní zátěže 

zpracovatelům zprávy. 

 

Předsedkyně Cetlová poděkovala Ing. Kučerovi a následně otevřela diskuzi, v níž vystoupila 

Tamara Kováčová (EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání) na téma Partnerství 

pro otevřené vládnutí a genderu, kdy se tázala, zda proběhly nějaké kroky k zapojení 

organizací souvisejících s tímto tématem a zda něco takového zaznělo i na summitu. Reagoval 

Ing. Kučera, který uvedl, že na téma genderu byla v rámci širší problematiky spolu 

s náboženstvím, LGBTQI a v rámci OGP spuštěna kampaň vyzývající členské státy, aby tato 

témata reflektovaly v dalších akčních plánech a zmínil vhodnost získat návrhy na oslovení 

organizací od členů komise. 

 

Tamara Kováčová (EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání) navrhla zapojení konkrétních 

organizací – Gender studies a Česká ženská lobby. Návazně byl formulován závěr: 

Ministerstvo spravedlnosti osloví obě navržené organizace (Gender studies a Českou 

ženskou lobby).  

Závěr byl schválen. 

3. Různé 

Předsedkyně Cetlová návazně na obdrženou výzvu ze strany Partnerství pro otevřené vládnutí 

(OGP) otevřela téma placení členských příspěvků a předala slovo JUDr. Kaprasovi 

(Ministerstvo spravedlnosti). JUDr. Kapras informoval, že Česká republika příspěvky dosud 

neplatila (platí je cca polovina členských států). Zároveň zmínil, že případné placení 

příspěvků nemá pro Českou republiku přímé negativní důsledky, kromě nemožnosti 

kandidatury do řídícího orgánu Partnerství pro otevřené vládnutí a tedy možnosti efektivně 

https://www.justice.cz/
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ovlivňovat směřování této iniciativy. Doporučený příspěvek pro Českou republiku je 

100 000 USD, minimum je 10 000 USD. JUDr. Kapras uvedl, že by Ministerstvo 

spravedlnosti rádo znalo názor komise, s nímž bude seznámena paní ministryně a následně 

otevřel diskuzi.  

V rámci diskuze vystoupil pan Jakub Černý (Frank Bold), který uvedl, že vnímá platbu 

členského příspěvku jako morální povinnost a Českou republiku jako zemi, která si platbu 

může finančně dovolit. 

Oponentní názory nezazněly, přítomní se názorově shodli. 

Předsedkyně Cetlová shrnula, že pokud komise doporučí paní ministryni zvážení platby 

příspěvku v rozumné výši, vyvstane otázka, co bude benefitem oproti tomu, co dostáváme 

nyní (musí se obhájit navýšení rozpočtu). V reakci na benefity zazněly nejčastěji argumenty 

pro placení příspěvku týkající se vyspělosti ČR a prestiže. 

V rámci diskuze se dále dotazoval Jakub Černý (Frank Bold), zda ČR platí za účast 

na mezinárodních jednáních a zda by došlo ke změně, pokud bychom platili příspěvky. Dále 

se zapojila Tamara Kováčová (EDUin a Aliance pro otevřené vzdělávání), která 

argumentovala zefektivněním správy Partnerství pro otevřené vládnutí v ČR (když za členství 

budeme platit, očekává se větší dopad). Dále se zapojil Ing. Veselý (Ministerstvo vnitra), 

který podpořil placení příspěvku. Následně Ing. Kučera upřesnil, na co je použit členský 

příspěvek (na organizování summitů a dalších akcí, pokrývá fungování sekretariátu 

mezinárodní iniciativy i provoz nezávislého hodnotícího mechanismu). Dále v diskuzi zazněla 

otázka na možnost odstřihnutí neplatícího člena, když by iniciativa neměla peníze. Tuto 

hypotetickou možnost JUDr. Kapras (Ministerstvo spravedlnosti) označil jako 

nepravděpodobnou, pokud by člen nadále plnil své závazky. Členové pracovní komise rovněž 

polemizovali, zda na platbu příspěvku budou finance ve státním rozpočtu.  

Výsledkem diskuze bylo doporučení pracovní komise paní ministryni, aby se přiklonila 

k platbě členského příspěvku v rozumné výši. 

Do diskuze k různému se dále zapojil Mgr. Kubáň (Ministerstvo vnitra), který se dotázal 

na publikování datových sad dle platného nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 

informací zveřejňovaných jako otevřená data, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti. 

Jedná se o následující datové sady:  

 Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (seznam znalců a tlumočníků) 

 Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (seznam znaleckých ústavů) 

 Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

(zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů (registr poskytovatelů 

pomoci obětem trestných činů)  

https://www.justice.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45
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Konkrétně bylo předmětem dotazu, v jakém stavu se proces publikace těchto sad nachází. 

Mgr. Kubáň dále pochválil publikaci obchodního rejstříku. Na dotaz reagoval JUDr. Kapras 

(Ministerstvo spravedlnosti), který uvedl, že registr poskytovatelů pomoci obětem trestných 

činů je veřejný ze své podstaty. Nicméně jak z diskuze vyplynulo dále, data nejsou 

zveřejňována ve vhodném formátu. Mgr. Kubáň uvedl, že ani jedna datová sada 

(i přes půlroční účinnost novely tohoto nařízení od 1. 1. 2019) nebyla publikována formou 

otevřených dat a je prakticky nepoužitelná pro další strojové zpracování a tedy v přímém 

rozporu ve správnosti formátu otevřených dat. Více viz Tabulku se stavem plnění nařízení 

vlády č. 425/2016 Sb.: https://opendata.gov.cz/statistika:plnění-nařízení-

vlády#plnění_nařízení_vlády_č_425_2016_sb_o_seznamu_informací_zveřejňovaných_jako_

otevřená_data_k_1062019  

Zároveň Ministerstvo vnitra nabídlo pomoc se zajištěním správné publikace a  katalogizací 

datových sad do Národního katalogu otevřených dat (NKOD). 

JUDr. Kapras v návaznosti formuloval návrh závěru komise:  

Ministerstvo spravedlnosti iniciuje jednání příslušných útvarů Ministerstva 

spravedlnosti a zástupců Ministerstva vnitra. 

Nikdo z členů komise se nevyslovil proti tomuto závěru. 

 

Předsedkyně Cetlová zmínila poslední bod sekce různé, kterým byl termín pro příští setkání. 

Další jednání by se mělo uskutečnit nejpozději v září. Návrh termínu bude zaslán členům 

komise prostřednictvím emailu. 

4. Závěr  

Jelikož nebyly žádné další podněty, JUDr. Cetlová poděkovala všem přítomným za aktivní 

účast a jednání komise ukončila. 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Obruba, Ing. František Kučera 

 

https://www.justice.cz/
https://opendata.gov.cz/statistika:plnění-nařízení-vlády#plnění_nařízení_vlády_č_425_2016_sb_o_seznamu_informací_zveřejňovaných_jako_otevřená_data_k_1062019
https://opendata.gov.cz/statistika:plnění-nařízení-vlády#plnění_nařízení_vlády_č_425_2016_sb_o_seznamu_informací_zveřejňovaných_jako_otevřená_data_k_1062019
https://opendata.gov.cz/statistika:plnění-nařízení-vlády#plnění_nařízení_vlády_č_425_2016_sb_o_seznamu_informací_zveřejňovaných_jako_otevřená_data_k_1062019
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