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1. Motto: … plníme volební sliby … 

Politické subjekty, které kandidovaly v obecních volbách, se zabývají ve svém volebním programu, mj. i 

zlepšením komunikace mezi obcí a občany a zvýšením transparentnosti poskytovaných informací. Ať už 

se to nazývá strategií Otevřená nebo Transparentní radnice, ap. 
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 ODS: Otevřená radnice – nejlepší služba pro všechny občany obce. Chceme na radnici  schopný, 

obětavý a tvůrčí tým. 

 SNK Velké Březno a Valtířov: Komunikace s občany a jejich aktivní zapojení do života obce je jedna z 

priorit 

 SNK Velké Březno a Valtířov pro změnu: Chceme průhledné a odborné spravování obce, 

transparentnost všech jednání. 

 SNK pro rozvoj obcí Velké Březno a Valtířov: Chceme obec, která bude vedena transparentně, 

koncepčně a zodpovědně. 

2. Rozsah iniciativy Transparentní radnice (dále jen “TR”) na území obce 

Vedení obce Velké Březno a Valtířov se přihlásilo k iniciativě ostatních radnic zvýšit informovanost o dění 

v obci a transparentnost poskytovaných informací pro veřejnost. Iniciativou TR chceme zjednodušit 

přístup veřejnosti k informacím a jednoduchým způsobem prezentovat vše, co není ze zákona zakázáno   

a je považováno za veřejnou informaci. 

TR představuje určitou koncepci/styl či způsob práce, který proniká do všech činností obce: strategie, 

územní plán, dotace, prezentace, komunikace s veřejností apod. Při zpracování návrhu strategie TR a její 

následné implementaci je nutné zdůraznit, že strategie nesmí neúměrně zvýšit administrativní zátěž, resp. 

převýšit přínos a užitek z ní plynoucí. Vždy musí být náklady (kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné) 

komparovány s užitky a přínosy pro obec (princip CBA analýzy). Zároveň je nezbytné, aby obec využila 

zkušenosti a znalosti jiných obcí, které mají TR již implementovanou (princip benchlearningu = učení se 

od druhých, přenos best practices). 

Blíže viz schema níže. 
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3. Popis stávajícího a požadovaného stavu 

V současné době jsou vybrané informace sdíleny s veřejností prostřednictvím úřední desky a informačního 

internetového portálu obce. Obec momentálně nedisponuje nástrojem, který by zasílal všechny 

aktuality/novinky z OÚ. Některé smlouvy, stanovené zákonem (kritérium je limit finančního plnění) jsou 

zveřejněny na internetu. Pro komunikaci s občany, kromě písemné formy, je používán emailový systém, 

sms zprávy a některé internetové konference. Informační internetový portál obce poskytuje základní 

informace o dění v obci.  

Záměrem je vytvořit nový, vylepšený způsob vzájemné komunikace mezi obcí a občany, který by 

odpovídal novým požadavkům na poskytování informací. Systém by měl být jednoduchý a srozumitelný. 

Celkové řešení bude spočívat v použití informačních webovských portálů státní správy, vylepšené 

funkcionality obecního portálu a vydávání písemného Obecního zpravodaje. Dalším zvažovaným 

komunikačním nástrojem může být profil obce na sociální síti (Facebook apod.). Díky těmto médií bude 

zacíleno na “všechny” potenciální cílové skupiny. 

Výsledkem celkového řešení bude i lepší systém zveřejňování dokumentů – co konkrétně a jak je 

specifikováno níže. 
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Očekávaným přínosem nového řešení je zjednodušení výměny informací mezi obcí a občany a rychlé 

poskytnutí hledané informace.   

Dalším důležitým důvodem je zvýšit a udržet důvěru občanů ve vedení obce. 

 

4. Přínosy a výhody řešení 

Implementací strategie TR a vylepšením informačního systému očekáváme následující přínosy: 

 Řešení aplikovatelné přes více než jedno volební období. 

 Úspora času a usnadnění rozhodování zaměstnanců OÚ (zvýšení produktivity). 

 Předpokládané zvýšení aktivity občanů z důvodů lepší informovanosti a snazšího přístupu k        

informacím. 

 Zjednodušení vyhledávání pro všechny zájemce o informaci. 

 Omezení stížností občanů na nedostatek informací a zabránění negativním kampaním. 

 Zvýšení důvěryhodnosti a posílení patriotismu. 

 Přehled a transparentnost výběrových řízeních, zakázek a smluv. 

 Připravenost obce na účinnost zákona o zveřejňování smluv. 

 Implementace “vyzkoušeného” systému (zkušenosti z jiných obcí) 

 

5. Druh a struktura zveřejňované informace 

Obec Velké Březno a Valtířov bude poskytovat a publikovat zejména následující informace, dokumenty: 
č. 

položky
Druh informace

Priorita 

[1-5]*

Kde 

prezentovat
Kritéria

Frekvence 

aktualizace
Formát zobrazení

1
Územní plán, mapa

Strategické dokumenty rozvoje obce
1 obecní portál - ročně link, pdf

2
Jednací řády, plány činnosti ZO, Rady, Finančního a 

Kontrolního výboru
1 obecní portál RO, ZO, KV, FV aktuálně tabulka + pdf

3
Časový plán jednání Rady, ZO, Finanční a Kontrolního 

výboru (kalendář, agenda jednání)
1 obecní portál RO, ZO, KV, FV ročně tabulka

4 Zveřejňování agendy před jednáním 1 obecní portál RO, ZO aktuálně link, pdf

5 Zveřejnění zápisů a usnesení 1 obecní portál všechny aktuálně link, pdf

6 Rozpočet obce 1 obecní portál - měsíčně tabulka

7 Úřední deska 1 obecní portál - aktuálně -

8 Obecní zpravodaj 1 periodikum - čtvrtletně papírové medium

9 Obecní projekty (otevřené, plánované, studie) 2 obecní portál všechny čtvrtletně tabulka + pdf

10 Smlouvy, dodatky, přílohy 2 obecní portál všechny aktivní a platné měsíčně tabulka  + pdf

11 Faktury ke smlouvám 2 obecní portál všechny měsíčně tabulka

12 Objednávky 2 obecní portál všechny měsíčně tabulka

13
Výběrová řízení (zadání, účastníci, výsledek, přehled 

všech aktuálně otevřených)
2 obecní portál

kritéria zadání dle Směrnice **

zveřejnění výsledků všech VŘ
aktuálně bude určeno

14 Granty, dotace 2 obecní portál všechny aktuálně tabulka

15
Přehled, seznam plánovaných investičních akcí, oprav 

vč. nákladů za kalendářní rok. 
3 obecní portál všechny čtvrtletně

komentář k 

rozpočtu

16 Obecní vyhlášky, nařízení, opatření, směrnice 3 obecní portál všechny aktuálně tabulka + pdf

17 Pohledávky 3 obecní portál všechny čtvrtletně tabulka

18 Seznam budov majetku obce 3 obecní portál všechny ročně tabulka

19 Seznam obecních pozemků 3 obecní portál všechny ročně tabulka

20 Služby 4 obecní portál - aktuálně -

21 Kultura 4 obecní portál - aktuálně -

22 Diskuzní fórum 4 obecní portál - aktuálně Facebook

23 Zveřejňování Hodnocení, kontrolních zpráv, posudků 5 obecní portál všechny aktuálně link, pdf

* 1 nejvyšší

** Směrnice Rady obce č. 1/2014 O veřejných zakázkách  
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6. Zveřejňovaný obsah smluv 

Obsah všech zveřejněných dokumentů musí reflektovat požadavky stanovené zákon o ochraně osobních 

údajů.  

Dle poslední verze návrhu zákona o registru smluv se smlouva považuje za uveřejněnou, jestliže jsou 

uveřejněny alespoň následující údaje: 

 Identifikace smluvních stran, v případě, že je smluvní stranou fyzická osoba, se uveřejní pouze 

jméno, příjmení, rok narození a obec, kde má fyzická osoba trvalý pobyt, v případě podnikající osob 

též identifikační číslo. 

 Vymezení předmětu smlouvy. 

 Cena nebo způsob stanovení ceny, to neplatí, jedná-li se o bezúplatnou smlouvu. 

 Uvedení lhůty, v níž má být smlouva plněna. 

 Smluvní sankce, jsou-li sjednány smluvními stranami, včetně jejich výše či způsobu určení záruky, je-

li sjednána smluvními stranami. 

 Dodatky ke smlouvě 

 

7. Jaké dokumenty se nebudou zveřejňovat 

 Smlouvy pracovní, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti. 

 Smlouvy s fyzickými osobami nepodnikateli uzavírané v rámci “běžného obchodního styku” (např. 

dodávky energií, nájemní smlouvy uzavřené s fyzickými osobami jako nepodnikateli, smlouvy             

s bankou, atd.). 

 Smlouvy s fyzickými osobami na pronájem hrobů, pozemků, zábory pozemků, bytů 

 Poskytování sociálních služeb opatrovnictví. 

 Dohody o rekvalifikaci ve smyslu § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a smlouvy              

o sociálních službách ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 Smlouvy nezveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (např. 

smlouvy zpravodajských služeb či další smlouvy související s potenciálním ohrožením bezpečnosti 

státu). 

 Technické předlohy, návody, výkresy, projektová dokumentace, modely, způsob výpočtu 

jednotkových cen, vzory a výpočty. 

 

8. Jaké osobní údaje se nebudou zveřejňovat (neplatí pro právnické a fyzické podnikatelské 

osoby) 

 Jméno, příjmení (včetně iniciálů) 

 Datum narození 

 Rodné číslo 

 Identifikační údaje z osobních dokumentů (OP) 

 Bydliště, adresa 

 Kontaktní údaje (telefon, email) 

 

9. Komunikační media 

a) Internetový obecní portál 

Základní požadavky na obecní portál a zobrazované informace: 

 Design, administrace, sběr a správa připomínek a požadavků na vzhled a strukturu jednotlivých 

stránek  – koordinátorem je Pracovní skupina delegované ZO 

 Jazykové mutace (překlad do vybraných jazyků např. AJ, NJ, NL). Příprava jazykových mutací 

bude součástí budoucích aktualizací verzí portálu) 
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 Jednoduchý způsob aktualizace obsahu jednotlivých částí, počítadlo sledovatelnosti. 

 Jednoduchý způsob přidávání, editování příspěvků. 

 Kontakty, prezentace členů ZO (CV, foto) 

 Informace z Rady, ZO, komisí, výborů 

 Diskuzní fórum občanů, registrace členů na OÚ nebo přes email, kodex komunikace, registrace 

 Aktuality – odběr novinek, možnost vkládání komentářů, nutná registrace uživatele.  

 Možnost organizace průzkumu mínění, ankety 

 Kalendář akcí v obci. 

 Obecní zpravodaj (elektronická verze). 

 Úřední deska. 

 Sociální síť - Facebook - odkaz na sociální síť obce pro občany. Pracovní skupina navrhuje 

posoudit tuto možnost po určité době od implementace (např. 6 měsíců) a poté případně založit 

FB obecní profil. 

 Služby poskytované v obci všemi subjekty – např. stravování, možnosti ubytování (i mimo obec). 

Uvést i jmenovitě konkrétní subjekty, které budou mít zájem. 

 Zajímavé odkazy (včetně odkazů státní správy a jiných úspěšných či zajímavých odkazů radnic. 

 Atd. 

 

b) Obecní zpravodaj (tištěná verze) 

Princip nezávislosti – redakční rada bez členů ZO obce. 

Jmenovaná redakční rada – členové: 

Návrh členů: 

- Kateřina Valešová 

- Zuzana Mendlová 

- Oliver Burda  

Frekvence vydávání: čtvrtletně 

Strukturovaný obsah: 

- Slovo starosty obce 

- Informace z jednání RO, ZO, komisí a výborů  

- Informace z Obecního úřadu (sociální, majetek, odpadové a vodní hospodářství, opravy, uzavírky, 

ap) vč. připravovaných akcí 

- Aktuality z obce (kulturní, sportovní, společenské, ostatních subjektů v obci) 

- Plánované akce (kulturní, sportovní, společenské, ostatních subjektů) 

- Informace ze školy a MŠ 

- Další rubriky dle potřeby a aktuálnosti 

Přispěvatelé: starosta, tajemník, pracovníci OÚ, ředitel školy, ředitelka školky, zastupitelé, občané obce  

 

10. Místo zveřejnění dokumentů 

Všechny dokumenty a zveřejňované informace bude prezentovány prostřednictvím obecního 

internetového portálu. 

Některé dokumenty (smlouvy) jsou ze zákona publikovány na externích portálech (odkaz).  

 

11. Předpoklady, omezení, rizika, závislosti 

Hlavním předpokladem úspěšné implementace strategie TR je aktivní přístup a motivace všech členů ZO    

a vedení obce. Současně pracovníci obecního úřadu musí být přesvědčeni o užitečnosti a potřebě této 
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strategie. Bylo dohodnuto, že budou zveřejněny všechny aktuálně platné dokumenty. Je možno též 

zveřejnit i starší dokumenty, pokud to bude vyžadováno. 

Byly identifikovány následující závislosti, rizika, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jejich 

minimalizaci/eliminaci: 

 Přirozená nedůvěra a odpor lidí při změnách či zavádění nových postupů a činností. 

 Nedostatečný motivace zapojených osob. 

 Zpoždění či zastavení implementace strategie transparentní radnice. 

 Negativní argumentace, že bude zvýšená administrativní náročnost a tím potřeba dalších lidských 

zdrojů. 

 Negativní argumentace o složitosti a finanční náročnosti implementace  

 

12. Finanční náklady implementace  

Nejsou vyžadovány dodatečné finanční prostředky na zlepšení informačních cest. Veškeré činnosti jsou 

prováděny buď na základě dobrovolnosti či v rámci plnění pracovních povinností pracovníky OÚ. 

Jediným očekávaným výdajem jsou platby za úpravu internetového portálu a vydávání tištěného 

Obecního zpravodaje. 

 

Odhadované náklady jsou: 

Obecní internetový portál (úpravy jednorázově – 2015)  ……………………………. 46 125,- Kč 

Obecní internetový portál (předpokládané úpravy 2016)  ……………………………. 50 000,- Kč 

Obecní zpravodaj (ročně)     ……………………………. 60 000,-  Kč  

   

 

 

13. Harmonogram, časový plán implementace 

 

Činnosti/aktivita Termín realizace Kdo 

Vytvoření dokumentu Implementace TR v 

obci VB-V   

31.1.2015 Pracovní skupina (PS) ZO 

Připomínky ZO, schválení ZO 16.2.2015 ZO 

Aktualizace WEB a TR dokumentů dle 
připomínek 

28.2.2015 Tomáš Holub, Jiří Pavliš + PS 

Informace pracovníkům OÚ o 
implementaci TR* 

28.2.2015 Tajemník, starosta 

Analýza stávajícího stavu IS 

v jednotlivých odborech + návrh úprav 

31.3.2015 Jiří Pavliš + PS 

Specifikace požadavků na úpravu web 
portálu 

15.4.2015 PS 

Stanovení konkrétních úkolů, zadání pro 
implementaci TR pro jednotlivé odbory či 

členy ZO 

15.4.2015 Starosta, tajemník 

Re-design webovských stránek dle zadání 30.6.2015 Webmaster 

Implementace a aplikace postupů TR v 
jednotlivých odborech 

31.8.2015 Pracovníci OÚ 

Kontrola kvality implementace 30.9.2015 PS 

Jmenování správce portálu OÚ 31.12.2015 Starosta 

Kontrola kvality zveřejňovaných informací 30.12.2015 PS 

Předání do rutinního provozu 31.1.2016 PS 

Žádost o certifikát Transparentní radnice Do konce r. 2016 Starosta 
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*Proškolení a motivace zaměstnanců OÚ 

ZO ... zastupitelstvo obce 

PS ... pracovní skupina 

Je potřeba stanovit, kteří zaměstnanci (odbory OÚ) budou používat, doplňovat a udržovat aktuální 

informace dle strategie TR a ti budou školeni co a jak prezentovat, publikovat. 

Paní Jana Radlová byla jmenována správcem portálu a je zodpovědná za aktuální obsah stránek. 

 

14. Popis kontrolních mechanismů při implementaci a provozním používání 

Kontrola obsahu, aktuálnosti prezentovaných informací. Je určena osoba (správce), pracovník OÚ, která 

bude aktualizovat stránky na základě informací od jednotlivých útvarů obecního úřadu a samosprávy. 

Konkrétní stránky a požadované informace jsou identifikovány. Za obsah stránek a kvalitu informace 

zodpovídá vedoucí daného úseku úřadu. Je vytvořen přehled stránek a zaměstnanců úřadu, kteří jsou 

zodpovědní za aktuální obsah svých stránek portálu.  

Za aktuálnost portálu zodpovídá správce stránek. 

 

 

15. Zajímavé odkazy 

Město Černošice  ... http://www.mestocernosice.cz/ 

Město Chrastava  ... http://www.chrastava.cz/ 

Město Přerov   ... http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/investicni-akce-mesta/ 

Obec Brantice   ... http://www.brantice.cz/index.php?nid=748&lid=cs&oid=3657742 

Město Děčín  ... http://www.decin.cz/ 

Město Semily  ... http://www.semily.cz/ 

 

Otevřenost veřejné správy   … http://www.otevrete.cz/ 

Veřejné zakázky, smlouvy, Rozpočet … http://www.mestocernosice.cz/, http://www.chrastava.cz/ 

Samospráva     … http://www.kurim.cz/cs/samosprava-1/ 

Portál veřejné správy    … https://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/10013/ 

Portál Bez korupce    … http://www.bezkorupce.cz/ 

Starostové pro transparentnost  … http://starostoveprotransparentnost.cz/ 

Portál      … http://www.bezkorupce.cz/ 

Zastupitel  … http://vzdelanyzastupitel.cz/pravni-poradenstvi/pravni-

poradna-spustena.aspx 

Příručka zastupitele  … http://vzdelanyzastupitel.cz/prirucka/prirucka-pro-clena-

zastupitelstva-obce-1.aspx 

Klikací rozpočet  

Město Hradec Králové    ... http://www.hradeckralove.org/ 

Město Nové Město n.M.    ... https://radnice.nmnm.cz/ 

Město Kuřim     ... http://radnice.kurim.cz:8081/ 

Velké Březno    ... http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/568350-velke-

brezno 

Gordic Demo    ... http://rozpocet.gloud.cz/ 

http://www.mestocernosice.cz/
http://www.chrastava.cz/
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/investicni-akce-mesta/
http://www.brantice.cz/index.php?nid=748&lid=cs&oid=3657742
http://www.brantice.cz/index.php?nid=748&lid=cs&oid=3657742
http://www.decin.cz/
http://www.semily.cz/
http://www.semily.cz/
http://www.otevrete.cz/
http://www.mestocernosice.cz/
http://www.chrastava.cz/
http://www.kurim.cz/cs/samosprava-1/
https://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/10013/
http://www.bezkorupce.cz/
http://starostoveprotransparentnost.cz/
http://www.bezkorupce.cz/
http://vzdelanyzastupitel.cz/pravni-poradenstvi/pravni-poradna-spustena.aspx
http://vzdelanyzastupitel.cz/pravni-poradenstvi/pravni-poradna-spustena.aspx
http://vzdelanyzastupitel.cz/prirucka/prirucka-pro-clena-zastupitelstva-obce-1.aspx
http://vzdelanyzastupitel.cz/prirucka/prirucka-pro-clena-zastupitelstva-obce-1.aspx
http://www.hradeckralove.org/
http://www.hradeckralove.org/
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