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PORADNÍ a PRACOVNÍ ORGÁNY VLÁDY

kolektivní tělesa (PO), zakládaná za účelem podporovat činnost vlády

PO usilují zlepšit status quo v určité oblasti

hlavní nástroje činnosti:

Poskytování relevantních informací vládě Poskytování relevantních informací vládě 

Diskutování a vyjadřování názorů na návrhy zákonů, koncepcí apod. 

Formulace vlastní návrhů řešení

Koordinační role, iniciace koordinace

Monitoring souladu postupů s nadnárodními úmluvami, ústavou apod.

… exekutivní role, dotace, apod.

vysoce heterogenní co se vlivu a významu týče (path dependency)
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PROČ STUDOVAT PO V KONTEXTU PARTICIPACE VEŘEJNOSTI?

nástroje participace ne-členů vlády na vládním rozhodování

primárně expertní, exkluzivní, uzavřené instituce

založeny na víře v to, že skupina expertů je schopná vyprodukovat  jiné (lepší) řešení než 
individuální poradci  = expertní deliberace

proces de-politizace, komplexní policy-making situace (synergický tlak odborníků, občanské 
společnosti i výhodnost pro ty, kteří rozhodují) – sdílená pravomoc vs. odpovědnost (krize 
reprezentace), poptávka po „akontabilitě“ v produkci a užití různých typů znalostí

Vztah mezi širokou občanskou participací a možnostmi deliberace?

Co činí tyto instituce náchylné ke zneužívání, manipulaci a neefektivitě?

Jak jsou deliberativní a participativní prvky zohledněny v 
institucionálním uspořádání?

(1) Členství, vznik a výkon, (2) Dosahování rozhodnutí, průběh jednání, (3) Možnosti ne-
členů participovat na průběhu jednání , sledovat argumenty a ovlivňovat rozhodnutí

22 statusů a jednacích řádů – 13 PO, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády, 9 PO, jejichž 
činnost zařizují příslušná ministerstva
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ČLENSTVÍ

vláda Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí
vláda Bezpečnostní rada státu
vláda Výbor pro EU úroveň členů a pracovní
MDO RV ČR pro bezpečnost silničního provozu
MPO RV pro energetickou a surovinovou strategii
MPO Rada kvality České republiky
MPSV Rada hospodářské a sociální dohody
MZD Rada pro zdraví a životní prostředí

vláda
RV pro konkurenceschopnost a informační 
společnost

vláda Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
MPSV RV pro seniory a stárnutí populace

(1) ministři, náměstci, reprezentanti 
veřejné správy (cca 50 % všech, většina ve 
více než polovině PO)

(2) zástupci konkrétní zmíněné instituce 
(cca 15 %) 

(3) nespecifikovaní zástupci určité sociální 
skupiny (cca 20 %)

(4) odborníci bez specifikace (cca 15 %)

2/3 zástupci institucí uvedených ve 
statusech (schvalované vládou)

předseda je jmenován a odvoláván 
vládou, ostatní členové vládou na základě 
návrhu předsedy, nebo přímo předsedou 

u(2) – doporučení vedoucí dané instituce
u (3) a (4) nejsou oficiální doporučení

kritéria: „nezávislý expert (na)“; zástupce určité instituce; zástupce určitého typu instituce/sektoru/oblasti

MPSV RV pro seniory a stárnutí populace
MPSV RV pro rovné příležitosti žen a mužů
MPSV RV pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
MZP RV pro udržitelný rozvoj
vláda RV pro NNO
vláda RV pro koordinaci protidrogové politiky
vláda RV pro záležitosti romské menšiny
vláda RV pro lidská práva
vláda RV pro národnostní menšiny
vláda LRV
vláda RV pro VVI
vláda NERV



PRŮBĚH JEDNÁNÍ, MOŽNOSTI NEČLENŮ 

jednání řídí předseda, jednání jsou neveřejná, pokud se nerozhodne jinak, termíny (?)

společná stanoviska vznikají hlasováním (majorita, individuální volby, veřejné, velmi často 
jednohlasné)

žádná specifikace procedury diskuse (ani zmínka), předcházející volbě (x diskuse s velmi 
standardizovaným průběhem)

neexistuje institut „minority report“ nebo „dissenting statement“, pouze možnost požádat o 
zanesení do zápisu

spolupráce s nečleny a přítomnost nečlenů na jednání je možná – stálí spolupracovníci (expertní spolupráce s nečleny a přítomnost nečlenů na jednání je možná – stálí spolupracovníci (expertní 
báze), externí odborníci (expertní báze), ad hoc hosté (bez bližší specifikace)

rozhodnutí o přizvání/kooperaci dělá předseda 

X výbory a komise

co musí být veřejné – statusy, jednací řády, výsledky hlasování, zápisy

co je obyčejně veřejné – výroční zprávy, členové, další informace o činnosti AB

● teoretická možnost účasti a spolupráce X kritéria 
nejsou známa, procedury nejsou definované

● veřejné (= ne-tajné, pasivní informování) X veřejně dostupné, aktivně zpřístupněné
● ne všechny závazky jsou plněny x v některých bodech jde praxe nad rámec předpisu 



ZÁVĚRY        HYPOTÉZY (1)

DISKUSE x HLASOVÁNÍ

Jak jsou deliberativní a participativní prvky

zohledněny v institucionálním uspořádání?

Hlasování = jediný definovaný způsob dosahování rozhodnutí  ALE při prezentaci 

(interpretaci?) výsledků není reflektováno složení → legiYmita?

Volba v PO složených čistě z expertů = nespecifikované, nestrukturované složení – víra 

v objektivní a nezaujaté vědění (věda v modu 1), od členů se očekává nestrannost a 

schopnost nalézt nejlepší řešení v obecném zájmu, ? hlasování
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Žádná  formální pravidla diskuse předcházející hlasovací proceduru (x význam toho 

kdo a za jakých podmínek a pravidel diskutuje) ALE neexistence formálních pravidel 

≠  neexistence pravidel jako takových 

Důsledky (?) = 0 ochrana menšin; omezená možnost naplňovat členství; role předsedy 

Důvody (?) = 0 rozpor předseda/vláda; předseda/PO; jistota většiny; 0 externí tlak



SILNÁ POZICE PŘEDSEDY RADY

ZÁVĚRY        HYPOTÉZY (2) Jak jsou deliberativní a participativní prvky

zohledněny v institucionálním uspořádání?

Kontrola míst neurčitosti - čím obecnější a vágnější pravidla, tím více míst neurčitosti 

kontrolovaných předsedou

Konsekventní nejistota umožňuje čelit kritice za nedostatečnou inkluzivitu

Silná pozice předsedy = náchylnost ke zneužívaní pozice ALE také známka ochoty 

Prezentace byla připravena díky podpoře Grantové agentury UK

Silná pozice předsedy = náchylnost ke zneužívaní pozice ALE také známka ochoty 

vlády sdílet pravomoc s předsedou (vláda se vzdává svého práva definovat členstvo) 

Předseda může zneužívat pozici ve vztahu k PO, k veřejnosti, ale i ve vztahu k vládě

X status schvalován vládou = definuje pozici předsedy a min. afiliaci většiny členů

X jednací řády jsou schvalovány poradními orgány



ZÁVĚRY        HYPOTÉZY (3)

KRITÉRIA ČLENSTVÍ, DOPAD NA PARITICPACI A DELIBERACI

Jak jsou deliberativní a participativní prvky

zohledněny v institucionálním uspořádání?

Koexistence „nezávislých expertů“ a „reprezentantů“ vlády a dalších institucí 

Ve statusech/JŘ nefiguruje „dvojí“ role. Je nějaký rozdíl v tom, jak je role člena hrána 
těmi, kteří jsou nominováni jako „experti“ a těmi, kteří „zastupují“? 

Jaký typ heterogenity vláda věří, že takto získává a jaká ve skutečnosti opravdu 
vzniká? Uzavřená komunita?

KRITÉRIA ČLENSTVÍ, DOPAD NA PARITICPACI A DELIBERACI
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Dopad na participativní a deliberativní funkci PO? 
Zástupci, vybíraní na základě určitých konkrétních kritérií v současné podobě = + pro 
participaci, potenciální problém pro deliberaci

Nezávislí experti mohou svobodně deliberovat = potenciální kritika z hlediska 
reprezentativity a typu heterogenity (svévole předsedy)

Je možné překonat tuto distinkci? Můžeme uvažovat o kritériích výběru členů jinak ? 
Co přesně mají zohledňovat, jakou heterogenitu chceme dosáhnout? Jak najít ty, kteří 
daným kritériím odpovídají a komu se mají zodpovídat?



Děkuji za pozornost

„All those in favour say ´YES´“

„YES“ „YES“
„YES“

„YES“
„YES“


