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1 Nové Město na
Moravě

Zatím pravděpodobně nejlepší
rozklikávací rozpočet úřadu v ČR, který Fasci~ují7í úrov~ň tra~sp~rentnosti a )ejíh~
k ' v, v, v t o v technického zvládnutf. Laicky srozumitelný postup,

u azuje, ze I rnensi mes o muze vv ," I d k vd' 'd' v d d t 'Iv' ti t t 'h d v .jurnoznujtct vys e ovat az y vy aj az o e al uverejnos I prezen ova sve ospo arem ( v k k 't lf kt )'v I it I v napr. on re ni a ury.preclzne a zce a srozurm e ne.
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2 Nejvyšší správní
soud ČR

3 Liberecký kraj

4 Psáry

Průlornový rozsudek NSS zpřístupnil
informace o (ne)vymáhání uložených
pokut

Jako první mezi kraji používá registr
smluv, a dokazuje, že zveřejňování
smluv stojí minimum času -
desetitisícinu toho, co se na úřadě
od racuie.
Uřad pravidelně zveřejňuje seznam
vydaných faktur nad 20.000Kč s
možností vyhledání všech faktur
jednoho dodavatele a tedy možností
dohledat podvody typu rozložení
zakázk na více faktur.

Průlomové rozhodnutí NSS odmítlo formalistický
výklad. U žádostí o informace, zda byly uložené
pokuty vymoženy, případně kdy a jak, rozhodování
je zcela v režimu zákona o svobodném přístupu k
informacím; naopak není možné o pokutách
uvažovat jako o daních ve smyslu legislativní
zkratky platné výlučně pro daňový řád a jejich
poskytnutí z tohoto důvodu odmítnout..
Mimořádný průkopnický čin posunul představy o
transparentnosti zásadním způsobem. Dosud
zveřejňovalo smlouvy jen několik měst s mnohem
menší agendou. Kraj přinesl důkaz o tom, že když
se chce, tak to ide.
Zásadní, mimořádný a moderní přínos k
transparentnosti. Zveřejňování faktur není obvyklé.
Velmi prospěšná aplikace, umožňuje snadno najít
všechny zakázky jednoho dodavatele, prokliknout
na předmět, na objednací list a fakturu, uvádí
zod ovědnou osobu a další údaie.
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5 96Nejvyšší správní
soud

6 České Budějovice

Významné rozsudky potvrdily právo na
informace o platech a právo podat
žádost i obyčejným e-mailem
1/ zveřejňování smluv na městském
webu (jako jediné krajské město) 2/
rodné listy veřejných zakázek 3/
aktivní profil radnice na facebooku 4/
územní komise při radě města tvořené
samotnv mi občan

Další významný příspěvek NSS k právu na
informace. Konzistentní stabilizace judikatury k
otázce informací o platech a odměnách.

Zveřejňování smluv a aktivní informování o
budoucích či připravovaných záměrech představují
špičku otevřenosti a nabídky zapojení veřejnosti do
kontroly a rozhodování.
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VSZ zveřejnilo i platy řadových zaměstnanců.

Vrchní státní Odůvodnilo to jednak povinností dle InfZ, jednak

7 zastupitelství v Dobrovolné zveřejnění platů vedoucích exponovanou pozicí NSZ, u kterého hranice ochrany 86zaměstnanců úřadu. i u řadových zaměstnanců musí ustoupit.jde oPraze významný příspěvek k vnímání transparentnstoi a
odpovědnosti ve veřejné správě.
Benešov poskytuje významný dobrý příklad,

Příkladné poskytování informací o prokazující navíc, že poskytnutí informací dotčené
8 Benešov platech a odměnách, které mnohé jiné úředníky nepoškozuje, nevyvolává závist a 81

úřady odepírají. nenávist, jak uvádí např. obstruující Kladno a
Praha.

Povinný subjekt okamžitě poskytl Ukázkový příklad aplikace Infozákona, ocenitelná je9 Ústavní soud informace o platech ústavních soudců 70
a užívání majektu. zejména rychlost a elektronické poskytnutí.

Mimořádně přínosný prvek transparentnosti. jen

Uveřejňují se 5 dní předem všechny málo měst a obcí si troufne a dokáže předložit

10 Psáry podklady pro jednání zastupitelstva veřejnosti kompletní podklady pro jednání 69zastupitelstva předem. Občané tak mají mnohemobce na webu. větší možnost komunikovat se zastupiteli a obracet
se na ně s náměty.

Matematicko- Matfyz začal zveřejňovat dokumenty Významný posun k transparentnosti v prostředí

11 fyzikální fakulta UK Akademického senátu na webu. Vedení vysokých škol, které si obvykle vůbec neuvědomují 66
v Praze též pravidelně zveřejňuje zápisy. své postavení povinných subjektů a z toho plynoucí

potřeby aktivního zveřejňování informací.

jihomoravský kraj Vynikající práce odb.kontrolního a
právního KÚ jMK. Rychle vyřizuje Významný přínos pro svobodu informací.

12 (Krajský úřad, stížnosti a odvolání, díky tomu je Rozhodnutí rušící vadné postupy Dolních Kounic 64odbor kontrolní a
právní) možné domoci se některých informací jsou kvalitně zpracovaná.

od obstruujícího MěÚ Dolní Kounice.

Ministerstvo Ministerstvo poskytlo seznam advokátů
13 spravedlnosti ČR odsouzených za trestné činy a seznam Osvícený přístup ministra spravedlnosti (P. Blažek) 61

probíhajících trestních stíhání advokátů
Povinný subjekt bez jakýchkoliv Ukázkový příklad aplikace Infozákona, ocenitelná je14 Nejvyšší soud obstrukcí poskytl informace o platech 57
soudců. zejména rychlost a elektronické poskytnutí.



Spor spočívá v otázce, jak postupovat, když žádost
Uplatňuje princip, že pokud se jedná o "odhalí" dosud chybně či protiporávně neexistující

Nejvyšší státní zákonnou povinnost, musejí být řádně či nezveřejněnou informaci. Zda pouze sdělit, že
15 zastupitelství ČR poskytnuty vždy úplné a správné "neexistuje", anebo ji zpětně aktivně vytvořit 56

informace (příp. je třeba je (opravit) a teprve tak poskytnout. NSZ se tak
doplnit/opravit a poskytnout) přiklání k druhému postupu. Zvyšuje tak tlak na

kvalitu výkonu veřejné správy.

Radnice sleduje, jaké problémy, tipy na Využití externích informačních zdrojů pro správnézlepšení a řešení veřejného prostoru
16 Kolín občané vkládají na www.lepsimisto.cz. řízení radnice a komunikaci s veřejností je 49

Aktivně na ně reagují, řeší je a moderním trendem, vyšším stupněm vývoje veřejné

občanům veřejně odpovídají. správy.

Ministerstvo vnitra, Zrušil rozhodnutí JmK odmítnout MV - ODK se snaží vzdorovat obstrukčnímu
Odbor dozoru a žádost o smlouvu o pronájmu letiště vymýšlení nezákonných důvodů k odepírání17 kontroly veřejné Brno-Tuřany a dokumenty o rozvoji dokumentů, významných opro veřejnou kontrolu 42

správy letiště. Upozornil kraj. že má být dle rozsáhlého majetku.evr.práva v max. možné míře otevřený.

18 Bystřice nad Povinný poskytl informace žádané Skvělý příklad otevřenosti a vstřícnosti veřejného 35Pernštejnem telefonicky okamžitě. funkcionáře.
Po změně vedení radnice v roce 2012
se zvýšila otevřenost. Dostupné jsou Kombinace opatření může výrazně zvýšit důvěru

19 Praha 12 zvukové záznamy z průběhu veřejnosti v rozhodování. Kombinuje se nabídka 30zastupitelstva,zavedeny jsou informací a organizační opatření k účasti veřejnosti.pravidelné interpelace občanů,
zveřejňují se přílohy usnesení rady.

U této nominace se s ohledem na její specifičnost i
osobu, která ji podala, nepodařilo provést ověření.

Informace se poskytují ústně, Přesto vypadá důvěryhodně a bylo nám líto ji
20 Krhanice vývěskou, SMS. vyřadit.. Zároveň však lze zjistit na webu obce, že 28

před 3 roky se přestala zveřejňovat usnesení
zastupitelstva, což nesvědčí o dobré péči o
informování občanů.

Opava poskytuje bezplatný přístupk k Opava se v květnu 2013 zavázala uplatňovat

21 Opava některým grafickým datům pro princip Open data, ke dni soutěže však ještě nic 24nerealizovala. Alespoň zveřejňování mapových datmapové služby je slibným začátkem této snahy.



Spor spočívá v otázce, jak postupovat, když žádost
Uplaňování principu, že pokud se jedná "odhalí" dosud chybně či protiporávně neexistující
o zákonnou povinnost tak musejí být či nezveřejněnou informaci. Zda pouze sdělit, že

22 Ministr dopravy ČR řádně poskytnuty vždy úplné a správné "neexistuje", anebo ji zpětně aktivně vytvořit 23
informace (příp. je třeba je (opravit) a teprve tak poskytnout. MD se tak přiklání
doplnit/opravit a poskytnout) k druhému postupu. Zvyšuje tak tlak na kvalitu

výkonu veřejné správy.
Zajímavá pokročilá aplikace umožňuje ohlašovat

Internetová aplikace pro hlášení závad závady ve městě i sledovat postup jeho řešení.

23 Český Krumlov na městském majetku nebo veřejném Obsahuje jak polohu v mapě, tak fotodokumentaci 23závady. Krumlov tak jako již mnoho jiných městprostra nství. přešel na moderní systém komunikace s veřejností
v této oblasti.

Na žádost poskytli a zveřejnili na webu Příklad, že i "obyčejný úřad" může respektovat
24 Praha Letňany platy a odměny tajemníka a vedoucích zákony, nepřidat se k trendu "vzpoury úředníků" 19

odborů ÚMČ. proti právnímu státu.

Město provozuje systém elektronických Jde o dobrou snahu, ale není dotažen: Na stránce

aukcí, zveřejňuje jejich vyhlášení, veřejných zakázek nic moc není. Aukce jsou
25 Tišnov protokoly o soutěži a smlouvy s nefunkční. Stránka s projekty města zobrazuje 14

pouze již ukončené akce. Smlouvy a protokoly vvítězem. rámci jednání rad jsou dostupné nepřehledně.

Zbraslavské noviny poskytují prostor
všem, diskutovaná témata se avizují V periodiku sice není výrazná politická debata, ale

26 Praha - Zbraslav předem, kritické články nejsou nejspíše proto, že vážnější politické spory v městské 3
vedením obce komentovány, navíc se části nejsou.
noviny prodávají a obec je nedotuje.


