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Návrh na opatření v oblasti transparentnosti a participace občanů  
Podnět (interpelace) na 15. jednání ZMČ Praha 2 dne 17.6.2013 

Pro: Rada MČ Praha 2 v čele se starostkou Janou Černochovou 

Od: Jaroslav Šolc, člen ZMČ Praha 2, OSB 

 

Vážená paní starostko, vážení členové Rady,  

S potěšením konstatuji, že dnešní historicky první jednání ZMČ s možností interpelací občanů, 
vyjadřuje zájem všech stran zastupitelstva o řešení této problematiky. A to bez ohledu na to, kdo 
s  námětem přišel o chvíli dříve před ostatními, tedy i opozice. Díky patří všem, kdo jej pomohli 
dotáhnout do konce a kdo jej podpořili svým hlasem. Věřím však, že do konce funkčního 
období nezůstaneme jen u interpelací. Jsou možná i jiná nenákladná opatření. Pro inspiraci se 
stačí rozhlédnout po webových stránkách jiných městských částí v Praze a obcí v ČR. Tímto si 
dovoluji navrhnout několik dalších námětů (některé z nich zde již zazněly, poprvé na 2. jednání 
ZMČ dne 7.3.2011).  

• zveřejnění veřejných zakázek a významnějších smluv či objednávek (nejen odkaz na 
profil zadavatele „e-zakazky“, ale i platných dříve uzavřených smluv) 

• zveřejnění údajů o majetku MČ a jeho správě (vč. informací po jednotlivých domech)  

• zveřejnění dalších informací týkajících se komisí Rady na webu MČ- náplně činnosti, 
zápisy (v případě osobních údajů je nutná anonymizace) 

• zveřejňování důvodových zpráv k materiálům ZMČ, případně RMČ (opět v případě 
osobních údajů nutná anonymizace) 

• zveřejnění rozpracovaných plánovacích a koncepčních dokumentů za účelem veřejné 
diskuse (např. aktualizace programu regenerace)  

• zveřejnění podrobnější a uživatelsky přívětivější verze rozpočtu MČ (tzv. rozklikávací 
rozpočet) 

• ankety(on-line) s názory občanů k aktuálním otázkám, apod.  

Systematický přístup k podobným otázkám vedl a vede i některé jiné MČ v Praze např. ke 
zřízení orgánu (komise rady), který se problematikou zabývá, někdy v kombinaci s jiným 
tématem. Např. Praha 6 (Komise pro otevřenou radnici a informační technologie), Praha 3 
(Komise pro transparentní veřejnou správu a legislativu), Praha 10 (Komise pro transparentní 
veřejnou správu a protikorupční opatření), souvislost mají i další - Praha 5 (Komise styku s 
veřejností a ombudsman), Komise pro MA21 v dalších MČ. 

Dávám tedy ke zvážení rovněž návrh na zřízení Komise pro transparentnost a participaci jako 
poradního orgánu Rady MČ Praha 2. Mohlo by jít o první krokem k systémovému přístupu 
řešení této problematiky v MČ Praha 2 v gesci starostky MČ, nebo jí pověřené osoby. Komise 
by neřešila jednotlivé konkrétní kauzy, ale zabývala by se systémovými opatřeními v duchu 
výše uvedených námětů. Jejich realizací by se MČ P2 zařadila mezi jiné MČ v Praze a obce ČR, 
které jsou na čele pomyslného žebříčku obcí v oblasti transparentnosti a zajišťování podmínek 
pro participaci občanů na správě obce.  



2 
 

 

Doplňující text – k návrhu na zřízení Komise pro transparentnost a participaci 

 

Formát složení: 

Stejný jako ostatní komise rady. Tj. 9 členů, s poměrným zastoupením všech stran v ZMČ.  

 

Náplň činnosti: 

• Transparentní výkon veřejné správy, zejména zveřejňování informací a přístup k nim 
(nad rámec zákonných povinností) 

• Otevřenost rozhodování a účast veřejnosti na rozhodování (participace) 

• Koncepční otázky komunikace s veřejností a celkové vstřícnosti k občanům jako 
klientům 

• Dostupnost a šíření informací a dat pořízených za veřejné prostředky 

• Organizační a technická opatření související s problematikou transparentnosti a 
participace, včetně využití různých komunikačních nástrojů  

• Zefektivnění a zrychlení rozhodovacích a komunikačních procesů s využitím moderních 
technologií 

• Protikorupční strategie a opatření, hodnocení rizik 

• Vyhodnocování podnětů a realizovaných opatření přijatých v oblasti působnosti komise 

 

Jaroslav Šolc, 17.6.2013 


