
 

Městská část Praha – Čakovice 
KOMISE PRO TRANSPARENTNOST 
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Zápis č. 3 z jednání Komise pro transparentnost Rady městské části 

Datum jednání: 24. 6. 2020 
Místo jednání: Cukrovarská 1/23 
Začátek jednání: 19:00 
Konec jednání: 21:05 
Jednání řídil: Mgr. Otakar Duben 
  
Počet přítomných členů: 5, komise usnášeníschopná 
Přítomni dle prezenční listiny: Mgr. Otakar Duben 
 Lucie Horáčková 
 Aleš Navrátil 
 Ing. Kateřina Rosická 
 Ing. Radek Štefanič 
Omluven: Ing. Miloslav Krejčíček 
Hosté:  
Počet stran: 4 
Zapsal: Otakar Duben, předseda komise 
 

Schválený program jednání: 

1. Zhodnocení aktuální situace v oblasti transparentnosti a výstup z jednání předsedy 
komise se starostou MČ 

2. Zřízení pozice zmocněnce MČ pro komunikaci s veřejností 

3. Komunikace vedení radnice o důležitých projektech rozvoje MČ 

4. Diskuze o probíhající modernizaci radničního webu  



Jednání: 

Hlasování o programu jednání 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Pro návrh: Duben, Horáčková, Navrátil, Rosická, Štefanič 
Návrh byl přijat 
 

1. Zhodnocení aktuální situace v oblasti transparentnosti 

Předkladatel: Otakar Duben 

Rozprava: 

Časopis: po předchozích turbulencích a opakované výměně hlavní redaktorky se situace 
v časopise ustálila. Problémem je nadále nedostatečně fungující redakční rada a chyby 
v obsahové stránce časopisu (v debatě hodnoceno vydání 5/2020, kde zcela chyběl oponentní 
hlas v hlavním tématu čísla o připravovaných jednosměrkách a jeden z článků pojednával 
v rozsahu jedné strany o akci, která se kvůli pandemii koronaviru neuskutečnila). Komise se 
v případě potřeby k podrobnějšímu hodnocení časopisu vrátí na svém dalším zasedání. 

Jednací řád rady MČ: Téma není radou MČ dlouhodobě nijak akcentováno, neboť nepanuje mezi 
koaličními stranami shoda na potřebnosti jednacího řádu (JŘ). Zákon o hlavním městě Praze 
(131/2000 Sb.) radě MČ povinnost schválit svůj JŘ neukládá. Podle Radka Štefaniče existuje 
právní výklad, dle kterého by se v případě tohoto bodu mělo postupovat podle Zákona o obcích 
(128/2000 Sb.), ve kterém je povinnost rady JŘ mít explicitně uvedena. Pokud bude mít komise 
tento výklad k dispozici, bude se jím zabývat na příštím zasedání. 

Praha TV: Internetová televize, jejíž služby MČ dlouhodobě využívá. Upozorněno na 
problematické skutečnosti (příspěvky vypadají jako zpravodajské, ale jedná se o PR jednotlivých 
městských částí; MČ má zároveň vlastní videoobsah, připravovaný p. Spilkou; vlastnická struktura 
Praha TV shodná s dezinformačními Parlamentními listy). V současnosti MČ využívá Praha TV 
pouze sporadicky (pět příspěvků za posledních 12 měsíců), smlouva není s paušální platbou, ale 
platbou za jednotlivé reportáže. Vzhledem k nízké sledovanosti YouTube kanálu MČ (350 
odběratelů, v průměru 100-150 shlédnutí) by bylo vhodné do budoucna buď zvážit, zda se vyplatí 
podporovat veškerý aktuálně produkovaný videoobsah (Čakovické zprávičky, reportáže p. Spilky, 
Praha TV) nebo naopak zda není potřeba YouTube více propagovat a snažit se o zvýšení 
sledovanosti. 

Záznam z jednání MČ: Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva MČ je už v tuto chvíli 
natáčeno na kameru, bylo by možné umisťovat i záznam z jednání na YouTube kanál MČ. Komise 
navrhuje prověřit, zda tomu nebrání technické problémy nebo zda to neodporuje ochraně 
osobních údajů. Oficiální zápis ze zasedání je někdy příliš obecný, stenozáznam je sice podrobný, 
ale nedokáže postihnout intonaci, styl mluvy či sarkasmus. 

Rozprava ukončena bez přijatého usnesení, některé probírané body byly odloženy na další 
jednání komise. 

 



2. Zřízení pozice zmocněnce MČ pro komunikaci s veřejností 

Předkladatel: Otakar Duben 

Usnesení: 

komise pro transparentnost navrhuje radě MČ, aby vytvořila roli zmocněnce – redaktora online 
komunikačních kanálů, který bude v součinnosti s radou a úřadem realizovat komunikaci a další 
související činnosti na on-line komunikačních kanálech. Tato pozice by měla v podmínkách MČ 
odpovídat rozsahu zhruba poloviny pracovního úvazku. Komise doporučuje s ohledem na 
nezbytnost profesionality a nestrannosti a rovněž z finančních důvodů poptávat tuto pozici jako 
externí službu. 

Komise navrhuje, aby vybraný pracovník: 

1. pečoval o obsahovou stránku webových stránek městské části, zejména aktualizoval 
informace zveřejňované na webu a navrhoval cílený rozvoj těchto stránek. 

2. moderoval sekci „Otázky a odpovědi“ a zajišťoval, že otázky se dostanou kompetentním 
pracovníkům a členům rady, že dotčené osoby odpověď připraví a odpovědi budou v 
přiměřeném čase zveřejněny.  

3. obnovil facebookové stránky městské části, zajišťoval obsahu a propagaci této 
komunikační platformy. Dále zajistil, aby stránka propagovala další informační kanály MČ, 
zejména YouTube kanál, a další. 

4. realizoval v rámci webových stránek sekci diskuzního fóra, která bude rozvíjet sekci 
Otázky a odpovědi a podporovat informování veřejnosti o chystaných projektech, a to ve 
spolupráci s gestory projektů. 

5. dále rozvíjel projekt mobilního rozhlasu. 

6. se pro účely plnění výše uvedených činností scházel s členy rady a s vedoucími odborů 
úřadu, aby měl k jmenovaným přímý komunikační kanál a tyto osoby mu poskytly potřebnou 
součinnost. Z těchto důvodů by měla být přiměřená část pracovní doby pracovníka realizována 
přímo na úřadě MČ. 

Hlasování o návrhu zřízení pozice 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Pro návrh: Duben, Horáčková, Navrátil, Rosická, Štefanič 
Návrh byl přijat 
 

3. Komunikace vedení radnice o projektech rozvoje MČ 

Předkladatelka: Kateřina Rosická 

Usnesení: 

Komise považuje současný způsob komunikace zásadních projektů rozvoje městské části 
(konkrétně nyní otázka jednosměrek v Třeboradicích, úpravy cyklostezek na území MČ nebo 
např. pravidelné železniční dopravy na cukrovarské vlečce) za nedostatečný. 



Vyzývá proto Radu MČ ke zveřejňování plánovaných projektů s dostatečným předstihem, tak aby 
byla umožněna efektivní participace občanů. 

V podobných případech také doporučuje dopředu prozkoumat veřejné mínění nebo uspořádat 
veřejnou debatu k tématu. 

Komise rovněž považuje za vhodné, aby ve výše zmíněných případech (jednosměrky, cyklostezky) 
městská část co nejdříve zveřejnila veškeré dostupné informace. 

Zároveň komise doporučuje k zásadním projektům MČ včas uspořádat debatu se zastupiteli. 
Pokud ani volení zástupci nemají s předstihem k dispozici dostatek informací, nelze se divit, že se 
následně mezi občany šíří neúplné informace a následně dochází i k jejich dezinterpretaci.  

Cílem radnice městské části by mělo být včas a co nejefektivněji informovat občany. 
Nedostatečná informovanost má za následek pouze vznik různých spekulací, které ve výsledku 
snižují důvěryhodnost vedení MČ. 

Hlasování o usnesení: 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Pro návrh: Duben, Horáčková, Navrátil, Rosická, Štefanič 
Návrh byl přijat 
 

4. Diskuze o probíhající modernizaci radničního webu 

Předkladatel: Otakar Duben 

Rozprava: 

Komise považuje dokončení nového layoutu radničního webu a jeho celkovou aktualizaci a 
zpřehlednění za aktuální prioritu MČ v oblasti transparentnosti. Aby mohl web MČ v nové 
podobě sloužit jako kvalitní zdroj informací pro občany, měl by na jeho včasnou aktualizaci a 
další rozvoj dohlížet odborník v oblasti komunikace (viz bod 2). Zároveň komise doporučuje 
stávající rubriku Otázky a odpovědi na plnohodnotné diskuzní fórum, které jednak podpoří 
návštěvnost webu a také by mělo zlepšit informování veřejnosti o chystaných projektech. Jelikož 
nový web by se měl podle dostupných informací spouštět po letních prázdninách, bude se jeho 
dalším hodnocením komise zabývat na svém podzimním zasedání. 

Rozprava ukončena bez přijatého usnesení. 

 

 

V Praze dne 24. 6. 2020 Zapsal: Otakar Duben 
 


