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Program

• Úvodní slovo

• O Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

• Podmínky pro návrhy závazků

• Stávající závazky

• Nově navrhované závazky

• Diskuze

• Závěr – nejpozději v 11:00



Úvodní slovo

JUDr. Jeroným Tejc
náměstek pro řízení 

Sekce koordinace boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti



O Partnerství pro otevřené vládnutí 
(OGP) 

• Co je Partnerství pro otevřené vládnutí?

• Jak se Česká republika v rámci Partnerství pro 
otevřené vládnutí zapojuje?

• Kdo se na aktivitách Partnerství pro otevřené 
vládnutí v rámci České republiky podílí?



Podmínky pro návrhy závazků

• Vztah k hodnotám otevřeného vládnutí

– transparentnost

– odpovědnost

– občanská angažovanost

– technologie a inovace



Podmínky pro návrhy závazků

Kvalitativní kritéria (tzv. SMART kritéria):

– specifické (Specific)

– měřitelné (Measurable)

– s jasně vymezenou odpovědností (Answerable)

– relevantní (Relevant) 

– časově ohraničené (Time-bound)



Stávající závazky

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

4.2.1 Zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví

4.2.2 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

4.2.3 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů 
protiprávního jednání (whistleblowerů)



Stávající závazky

4.3.1 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

4.3.2 Otevření dat – informace o školách a školských zařízeních z 
informačního systému InspIS

4.3.3 Otevření dat – agregovaná zjištění z výstupů činnosti České školní 
inspekce

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



Nově navrhované závazky 
(dle navrhovatelů)

• Již zaslané:
– Tomáš Jadlovský, Ing. Aleš Hodina, dr. h. c.

– JUDr. Jan Horník, Ph.D.

– Komora veterinárních lékařů ČR

– Transparency International ČR

– JUDr. Luboš Melichar

• Avizované:
– Aleš Endl

– Nadace Open Society Fund



Nově navrhované závazky

• Tomáš Jadlovský, Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. 
(Mezinárodní institut pro rodinu a dítě, z. ú.)

– Všestranně umožnit realizaci základního lidského 
práva dětí na péči obou svých rodičů i po jejich 
rozvodu či rozchodu. 

– Zajistit rovné postavení mužů a žen v řízeních
o péči o děti, vyloučit zde a tvrdě trestat jakoukoliv 
diskriminaci z důvodu pohlaví.



Nově navrhované závazky

• JUDr. Jan Horník, Ph.D.

– Databáze strategií a koncepcí

– Databáze úkolů a oprávnění pro územní 
samosprávné celky



Nově navrhované závazky

• Komora veterinárních lékařů ČR

– Řádný a vyvážený legislativní proces
s prodiskutovanými legislativními návrhy

– Oddělení Státní veterinární správy ČR
od Ministerstva zemědělství ČR



Nově navrhované závazky

• Transparency international ČR

– Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů 
protiprávního jednání (whistleblowerů)

– Zvýšení povědomí o problematice lobbingu a jeho regulace

– Adaptace závazku zemí G20 k Principům transparentního 
odhalování koncových vlastníků 

– Vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data 
agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných 
prostředků z dotačních titulů



Nově navrhované závazky

• JUDr. Luboš Melichar

– Do konce léta roku 2021 vypracovat a vládě 
a následně Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky v 1. čtvrtletí roku předložit vládní 
návrhy zákonů týkající se referenda (národní, 
krajská i místní úroveň). 



Kontakt

Ing. František Kučera

OGP@msp.justice.cz

221 997 624

mailto:OGP@msp.justice.cz

