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Abstrakt

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  komunikací  radnice  Prahy 4  a  občanů  této 

městské části,  a to nejen z technického, ale i kvalitativního hlediska. Názory občanů 

byly získány z ankety a hlubší vhled do problematiky poskytly rozhovory s představiteli 

neziskového sektoru a zástupci radnice na Praze 4.

V první  teoretické části  je občanský sektor představen jako jeden z regulátorů 

života  ve  společnosti.  Stručně  je  popsán  také  vývoj  občanského  sektoru  v  českých 

zemích.  Dále  jsou  uvedeny právní  formy,  kterých neziskový sektor  v  ČR nejčastěji 

nabývá. Také stručně shrnuji práce věnující se stejnému tématu.

V praktické části jsou pak představeny hlavní komunikační nástroje, které využívá 

městská  část Praha 4  ke  komunikaci  se  svými  občany.  Dále  pak  práce  předkládá 

výsledky  názorového  průzkumu  konaného  na  Praze 4  a  rozebírá  rozhovory 

s představiteli  neziskových  organizací  a  radnice  na  Praze 4.  Práce  se  zabývá  také 

stížnostmi,  peticemi,  podněty  a  žádostmi  o  informace podle  zákona  106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, které přichází na radnici této městské části. 

Závěrečná část se věnuje celkovému zhodnocení situace v komunikaci na Praze 4 

a  předkládá  doporučení  a  možná  řešení,  která  by  mohla  situaci  v  komunikaci 

a informovanosti ještě vylepšit.

Summary

This graduation thesis talks about the communication of citizens and municipality 

at Prague 4. It not only desribes the means of communication and information sharing, 

but tries to evaluate it as well.

In the theoretical part it presents the civil sector as a part of life in society and it 

shows how does it cooperate with the two other regulators of social life – state and 

market. There is also shortly presented history of civil sector in Czech countries.

In  the  second  part  there  are  presented  main  means  of  communication  and 

information providing that are used at a municipality of Prague 4, then it presents the 

results of public research and interviews with representatives of non-profit organizations 

working  at  Prague 4.  It  also  shows  how  people  use  institution  of  complaints  and 

petitions  and  the  possibilities  given  by  Act  106/1999  Coll.,  on  Free  Access  to 

Information.

In  the  final  part  we  can  see  the  evaluation  of  the  situation  on  the  field  of 

communication and information and gives also some recommendations how to make the 

situation even better.
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1 ÚVOD
K této  práci  mapující  komunikaci  a  vztahy  občanů  a  radnice  na  městské  části 

Praha 4 mne inspirovalo mé několikaleté působení na úřadu této městské části. Za dobu 

svého působení jsem se setkala s věcmi, které mne zaujaly a zajímalo mne, zda je vnímám 

jenom já a moji kolegové „zevnitř“ nebo jestli jsou viditelné i „zvenku“. 

Otázku  komunikace považuji  za  velmi  důležitou  nejen  ve  vztahu  veřejné  správy 

a občanů a občanské společnosti, ale v životě obecně. 

Občané  by  měli  spolupracovat  se  svou  radnicí  a  spolu  s  ní  usilovat  o  zlepšení 

prostředí, ve kterém žijí. Základem spolupráce je však dobrá komunikace. Je důležité, jaké 

informace radnice  poskytuje,  jakým způsobem to dělá,  jak  občané umí tyto informace 

využívat a zda je vůbec chtějí, potřebují a vyhledávají. 

V této  práci  se  tedy věnuji  problematice  komunikace občanů a  veřejné  správy, 

konkrétně radnice městské části  Prahy 4. Nemapuji  zde pouze komunikaci jednotlivých 

občanů, ale soustředím se také na komunikaci a případnou spolupráci radnice s nestátními 

neziskovými  organizacemi.  Nestátní  neziskové  organizace  jsem  zvolila  jako  zástupce 

občanů a nositele jejich zájmu a zároveň ty, kteří určité skupiny obyvatel sdružují a často 

za ně i hovoří. 

Jsem si vědoma omezení počtu občanů, které mnou vybrané neziskové organizace 

zastupují, není však v možnostech této práce zmapovat působení všech těchto organizací. 

Zároveň je mi jasné, že ne všechny zájmové skupiny občanů jsou zastoupeny některou 

z neziskových organizací.

1.1Struktura práce

Práce  je  rozdělena  do  několika  částí,  které  dávají  dohromady obraz  o tom,  jak 

radnice Prahy 4 komunikuje se svými občany a naopak, jak se oni obrací na ni. Zmapuji 

nejen informační kanály, ale na základě rozhovorů a dotazníků se pokusím i o zhodnocení 

této komunikace. Vzhledem k tomu, že komunikace je základem a předpokladem úspěšné 

spolupráce, dotknu se i tématu spolupráce NNO a radnice Prahy 4.

Zmapuji  situaci  z  pohledu  obou  táborů,  aby  lépe  vynikly  případné  nedostatky 

a získala jsem doporučení pro obě strany.
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V teoretické části uvádím vymezení občanského sektoru a jeho vztah k ostatním 

dvěma  sektorům –  trhu  a  státu.  Zabývám  se  také  historií  vývoje  občanského  sektoru 

v českých  zemích,  vlivem  let  komunistické  vlády  na  něj  a  jeho  současným  stavem. 

Vztahem občanského sektoru a veřejné správy se pak zabývám v praktické části této práce 

na  konkrétním  případu  Prahy 4.  V  této  části  pak  předkládám  vlastní  výzkum  a  jeho 

výsledky. Praktická část   je rozdělena do několika kapitol podle jednotlivých výzkumů 

a analýz.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci, která pojednává o komunikaci s radnicí, popíši 

hlavní informační kanály, kterými proudí informace k občanům. Jejich hodnocení nechám 

do dalších částí, kde se mu věnují  i představitelé neziskových organizací v Praze 4 a také 

představitelé radnice samotné.

V druhé části se zabývám názorovým průzkumem mezi obyvateli Prahy 4. V tomto 

názorovém průzkumu, který dělala  městská část Praha 4 mi  byl dán prostor pro několik 

otázek  a  i  když  nebylo  možno  jít  v  otázkách  do  hloubky,  poskytl,  myslím,  cenné 

informace.

Třetí část obsahuje data získaná při  rozhovorech s představiteli vybraných  NNO, 

které na Praze 4 fungují. Dále je zde zachycen také pohled z druhé strany, tedy z pohledu 

radnice, zde jsem použila rozhovor s tiskovým mluvčím radnice a dotazník pro člena rady 

městské části, který má problematiku neziskových organizací ve své kompetenci.

Ve čtvrté části se zabývám stížnostmi, peticemi a podněty, které občané zasílají na 

městskou  část  Praha 4.  Nabízím  jejich  přehled,  vývoj,  témata  a  způsoby  vyřízení  za 

poslední 4 roky.

Pátá  část  se  věnuje  využívání  zákona  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 

k informacím  občany  Prahy 4.  Zajímá  mne,  jak  hojně  jsou  možnosti  tohoto  zákona 

využívány a jaký typ informací občané nejvíce požadují.

V závěrečné kapitole vše hodnotím a předkládám některá doporučení pro radnici, 

občany i neziskový sektor na Praze 4.

1.2Cíl práce

Cílem této práce je zmapovat a zhodnotit informační a komunikační kanály radnice 

Prahy 4 a jejích občanů. Výstupem práce jsou doporučení pro radnici Prahy 4 i její občany 
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a neziskové organizace, které zde působí. Doufám, že výsledky této práce přesáhnou její 

rámec a stanou se pro radnici, občany i NNO vodítkem v tom, jak spolu lépe a efektivněji 

komunikovat.

Hypotézy  či  výzkumné  otázky  předkládám  ještě  v  každé  části  zvlášť.  Každá 

kapitola má také svůj závěr, ty pak ústí v závěr společný pro celou práci.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

Jak  už  jsem  zmínila,  značnou  část  ve  své  práci  věnuji  nestátním  neziskovým 

organizacím. Dříve než  přistoupím k prezentaci mých zjištění, považuji tedy za vhodné 

nastínit,  co  vlastně  neziskový  sektor  je,  jak  se  to  s  neziskovým  sektorem  obecně 

a v českých zemích má,  jaká jsou jeho možná členění  a  jaký je  jeho vztah k ostatním 

dvěma regulátorům života ve společnosti, trhu a státu.

2.1Definice občanského sektoru

V  oblasti  občanské  společnosti  není  ustálena  jednotná  terminologie.  Občanský 

sektor tak bývá nazýván také jako neziskový, nevládní, dobrovolnický či třetí. Všechny 

tyto  definice  nějak  vystihují  tuto  část  společnosti,  avšak  jsou  v  mnohém  nepřesné 

zdůrazňující jen některé jeho aspekty. Jak uvádí Skovajsa, nejpřesnější je používání pojmu 

občanský sektor, který nezohledňuje jen jeden aspekt tohoto sektoru (Skovajsa, 2010). Já 

jsem se však ve své práci rozhodla, jak vysvětluji dále, používat pojmenování „neziskový 

sektor“.

Abych  tedy  přiblížila,  co  se  rozumí  pojmem  neziskový  sektor  a  nezisková 

organizace,  použiji  uznávanou  definici  Salomona  a  Anheiera,  která  říká,  jaké 

charakteristiky  musí  subjekt  splňovat,  aby  mohl  být  nazván  organizací  neziskového 

sektoru.

• organizovanost - subjekt musí být do jisté míry institucionalizován. Organizace je 

zřízena  jako  právnická  osoba  nebo  má  stálou  a  jasnou  organizační  strukturu. 

Dočasná shromáždění tedy nepatří do organizované občanské společnosti,  ačkoli 

součástí občanské společnosti jako takové jsou.

• soukromá  povaha –  subjekt  není  součástí  státu  ani  jím  není  řízen.  Finanční 
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prostředky však od státu dostávat smí a zástupci státu mohou být v jeho orgánech.

• nerozdělování zisku – posláním takového subjektu není vytvářet zisk. Zisk sice 

vytvářet může,  nesmí jej  však rozdělit  mezi členy, vlastníky apod.,  ale musí jej 

investovat do své činnosti.

• samosprávnost –  subjekt  je  schopen  se  sám  spravovat  a  není  řízen  jinou 

organizací.

• dobrovolnost – členství nebo spolupráce jsou nepovinné. Subjekt využívá práce 

dobrovolníků, dobrovolníci mohou být i v řídících orgánech. Práce dobrovolníků 

však nemusí být většinová.

(Skovajsa, 2010)

Typologie organizací občanské společnosti

Organizace občanské společnosti můžeme dělit podle několika kritérií:

1. Z hlediska členství:

• členské organizace

• nečlenské organizace

Členské organizace mají členskou základnu. Patří sem občanská sdružení, odbory 

a družstva.

Nečlenské  organizace  nemají  členy,  mají  však  pracovníky  a  členy  správních 

orgánů. Patří sem nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti.

2. Z hlediska typu činnosti organizace:

• servisní organizace  –  poskytují  služby,  a  to  jak  svým  členům,  tak  i  ostatním 

zájemcům. Jedná se o organizace zejména z oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací.

• zájmové organizace – lidé zde mají prostor pro své zájmy a trávení volného času.

• advokační organizace – tyto organizace obhajují  zájmy svých členů i  ostatních 

obyvatel.  Do této  skupiny  patří  odbory,  lobbistické  skupiny,  ochránci  životního 

prostředí atd.

3. Z hlediska prospěšnosti organizace:

• vzájemně prospěšné  –  prospěch  z  jejich  činnosti  mají  jejich  členové.  Do  této 
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skupiny patří občanská sdružení pracující pro své členy.

• veřejně (obecně)  prospěšné –  prospěch z  jejich činnosti  plyne  veřejnosti  nebo 

jejím částem. Do této skupiny patří obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, účelová zařízení církví a některá občanská sdružení. 

(Skovajsa, 2010: 41-42)

Abychom lépe  pochopili,  kde  má  občanský  sektor  své  místo,  použijeme schéma 

regulátorů života ve společnosti, které nám ukáže, jaké je jeho postavení a jak se vymezuje 

k ostatním dvěma regulátorům – státu a trhu.

2.2Regulátory života ve společnosti

Jak uvádí Potůček, občanský sektor patří mezi tři regulátory života ve společnosti. 

Své místo má mezi dalšími dvěma regulátory, trhem a státem. Všechny tyto tři regulátory 

jsou přítomny současně, všechny jsou nedokonalé, ale mohou vzájemně vyrovnávat svá 

selhání a doplňovat se.

„Trh je samoregulační systém, v němž poptávka a nabídka, dosažený zisk či ztráta 

alokují  vzácné  zdroje  (statky)  efektivněji  než  kterýkoli  z  dalších  známých regulačních 

mechanismů.“ (Potůček, 2005: 87)

Občanská společnost je „'...nezávislá samoorganizace společnosti,  jejíž jednotlivé 

části se dobrovolně zapojují do veřejné činnosti, aby uspokojovaly individuální, skupinové 

či veřejné zájmy...'“ (Weigle a Butterfield, 1993 in Potůček, 2005:102). 

Občanský  sektor pak  můžeme  definovat  takto:  „Občanský  sektor  je 

institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti. Tvoří jej organizace, které 

jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných 

spolupracovat na společném díle.“ (Potůček, 2005: 103)

Veřejná správa,  která zastupuje stát,  může být definována takto: „Veřejná správa 

představuje soustavu institucí a řídících a výkonných činností, které vyplývají z objektivní 

potřeby  uspořádané  společnosti,  která  je  geneticky  dána  potřebou  člověka  žít  ve 

společnosti  druhých  lidí.“  (Rektořík,  2007:  73).  Veřejná  správa  ochraňuje  a  naplňuje 

veřejný zájem. Veřejná správa v sobě spojuje státní správu, kdy stát deleguje svou moc na 

nižší stupně a samosprávu, kdy si své záležitosti spravují územně samosprávné celky samy. 

(Rektořík, 2007)
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2.2.1 Selhání a přednosti jednotlivých 

regulátorů

Trh může selhávat všude tam, kde nejde pouze o ekonomickou efektivitu a kde na 

něj  působí  omezující  faktory.  Stát  potažmo veřejná  správa  může  selhávat  tam,  kde  je 

potřeba  flexibilita.  Veřejná  správa  zatížena  byrokratickým aparátem a  také  politickými 

závazky a dohodami nereaguje tak pružně jak by bylo potřebné.

Občanský  sektor  ovlivňuje  kvalitu  veřejné  správy  a  obráceně.  Kde  je  kvalitní 

občanský sektor, zlepšuje se i veřejná správa. (Andrews, 2007)

Občanský sektor nemá státu konkurovat, ale spolupracovat s ním a vyrovnávat jeho 

nedostatečnosti.  V mnoha oblastech je občanský sektor efektivnější  a pružnější  a může 

nabízet větší odbornost a znalost prostředí, protože je blíže k problémům, se kterými se 

veřejnost  potýká než  veřejná  správa.  (Škarabelová,  2002) Zároveň vyrovnává i  selhání 

trhu, nastupuje tam, kde není ekonomická efektivita hlavním měřítkem či cílem. Občanský 

sektor tak stát ani trh nenahrazuje, ale je pro ně vhodným a mnohdy nezbytným doplňkem.

Úlohou státu je také vytvoření vhodného institucionálního rámce,  bez kterého by 

občanský sektor nemohl účinně fungovat.

Občanský sektor neplní pouze servisní funkce, ale uspokojuje také potřeby občanů 

se sdružovat a na něčem spolupracovat. Zároveň může vzhledem ke státu fungovat jako 

„hlídací pes“ a jako „tlumočník“ přání a potřeb občanů.

Občanský sektor  má samozřejmě také svá omezení  a  selhání.  Jedním z  nich  je 

nedostatečná kapacita pro řešení rozsáhlých úkolů nebo chybějící organizace v oblasti, kde 

by jich zrovna bylo potřeba. Diskutovaným tématem je také možné krytí ziskových motivů 

aktérů občanského sektoru. Tomu se ovšem snaží stát zabránit právními předpisy a jasným 

vymezením toho,  co  organizace  občanského sektoru  mohou a nemohou dělat.  V tomto 

ohledu jsou v České republice nejdiskutovanější právní formou občanská sdružení, jejichž 

existence  by  se  měla  omezovat  a  nahradit  je  jasněji  definované  právní  formy  jako  je 

například obecně prospěšná společnost.

(Frič, 2001; Skovajsa 2010)
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2.3Občanský sektor v České republice

2.3.1 Právní formy organizací občanského 

sektoru

Organizace občanského sektoru mohou nabývat různých právních forem. V České 

republice patří mezi nejčastější právní formy OOS tyto: 

• občanská sdružení a spolky – určeny právem na sdružování ukotveného v Listině 

základních práv a svobod. Uplatňují se zde 4 základní principy: odluka spolků od 

státu,  princip  dobrovolnosti  a  osobního  členství,  princip  majetkové  participace 

členů, princip spolkové samosprávy. 

• obecně prospěšné společnosti –  poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby za 

předem  stanovených  a  pro  všechny  uživatele  stejných  podmínek.  Hospodářský 

výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů ani zaměstnanců, ale je 

použit na činnost společnosti.

• nadace a nadační fondy – zákon o nadacích a nadačních fondech je definuje takto: 

„Nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle 

tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem 

je  zejména   rozvoj  duchovních  hodnot,  ochrana  lidských  práv  nebo  jiných 

humanitárních  hodnot,  ochrana  přírodního  prostředí,  kulturních  tradic  a  rozvoj 

vědy,  vzdělání,  tělovýchovy a sportu.“  (zákon 227/1997,  §1) Právní  omezení  je 

u nadací a nadačních fondů nejpřísnější ze všech OOS, a to zejména kvůli ochraně 

majetku, který je v nich shromážděn.

• evidované právnické osoby církví a náboženských společností – jsou to orgány 

církve  (řeholní  a  jiné  církevní  instituce  osob  hlásících  se  k  církvi  založené  za 
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účelem  vyznávání  náboženské  víry)  a  účelová  zařízení  církve,  která  poskytují 

veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele 

stejných podmínek.

(Skovajsa, 2010: 175, 191, 192, 199, 210)

2.4Vývoj občanského sektoru v České 

republice

Život  občanské  společnosti  v  České  republice  je  ovlivněn  dlouhým  vývojem 

a všechna období a zlomové události, kterými prošel, na něm zanechaly své stopy.

V období národního obrození vznikaly spolky s vlasteneckým posláním, například 

Královská  společnost  nauk,  Společnost  vlasteneckého  muzea  v  Čechách,  Měšťanská 

beseda, Pražský Sokol atd. Po přijetí Spolkového zákona v roce 1867 dochází k velkému 

rozvoji  neziskových  organizací.  Tento  zákon  legalizuje  dělnické  a  studentské  spolky 

a dochází  k rozvoji  konzumních  spolků,  hasičských  sborů  a  divadelních  či  pěveckých 

a čtenářských spolků. Dále vznikají voličské kluby a radikalizuje se dělnické hnutí a ke 

konci 19. století vznikají dělnické odbory. Většina spolků vzniklých v této době přetrvala 

až do porevolučního období a začátkem devadesátých let 20. století obnovila svou činnost.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 nastává rozmach v zakládání 

neziskových organizací. Mnoho organizací se věnuje charitativním a zdravotnickým cílům 

a vznikají také zaopatřovací spolky. Rozvíjejí se také náboženské a tělovýchovné spolky. 

Další rozvoj a rozmach spolků přerušila německá okupace. Po roce 1945, když se začal 

neziskový  sektor  vzpamatovávat,  byl  tento  vývoj  opět  přerušen,  tentokrát  nástupem 

komunismu a podřízením veškeré neziskové a spolkové činnosti stranickému vedení KSČ. 

Ty organizace, které poskytovaly veřejně prospěšné služby, byly nahrazeny organizacemi 

státními,  jiné  úplně  zakázány  a  některé  násilně  převedeny  pod  stranickou  organizaci 

Národní  fronta.  Některé  naopak  nově vznikly,  ale  členství  v  nich  bylo  povinné  a  pod 

přísným státním potažmo stranickým dohledem.

Ačkoli  to  nebylo příliš  časté,  i  za  komunistické vlády vznikala  v sedmdesátých 

letech „jádra odporu“ ve formě občanských iniciativ, které prosazovaly občanské svobody, 

dodržování lidských práv, podporu pronásledovaných rodin apod.  Za všechny jmenujme 
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alespoň známou Chartu 77. Tyto iniciativy byly režimem pronásledovány, zcela potlačit se 

je však nepodařilo a jejich postupný vzestup v osmdesátých letech měl významný podíl na 

změně politického systému v listopadu 1989. (Škarabelová, 2002)

Po  uvolnění  poměrů  po  revoluci  v  roce  1989  se  situace  změnila.  Organizací 

občanské společnosti  výrazně přibylo,  i  když obecně nebyla ke vstupu do neziskových 

organizací  příliš  velká  chuť.  Tento  rozpor  však  Frič  vysvětluje  tím,  že  se  nově 

zaregistrovaly neziskové organizace,  které  znovuvznikly  rozpadem Národní  fronty,  pod 

kterou  byly  dříve  násilně  sdruženy.  Jednalo  se  především  o  kluby  sportovců,  rybářů, 

myslivců  a  dobrovolných  hasičů.  Pro  tento  argument  hovoří  také  to,  že  nejvíce 

evidovaných organizací se zabývá právě těmito okruhy činností. Dalším důvodem nárůstu 

počtu neziskových organizací může být také jejich vyrovnávání selhání trhu a státu. Trh 

byl slabý a nepřipravený a stát se vzdal mnoha svých servisních funkcí. Nepřipravenost 

trhu a státu plnit požadavky rozmanitých skupin lidí využil ke svému rozvoji neziskový 

sektor.

Další  teorie,  která  vysvětluje  nárůst  počtu  neziskových  organizací  po  pádu 

komunismu je „teorie kolektivní identity“. Kdy dezorientovaní lidé po pádu komunismu 

hledají,  s  čím  by  se  identifikovali.  Jedněm  zmizel  nepřítel,  druzí  ztratili  víru 

v marxisticko-leninskou ideologii. Občanské sdružování tedy funguje dál i když stát i trh 

selhávají. (Frič, 2001) 

Na  druhou  stranu  však  stále  přetrvává  nechuť  aktivně  vstupovat  do  nějaké 

organizace.  Jako i  v  ostatních  postkomunistických zemích  sovětského  bloku je  jedním 

z důvodů právě spojování těchto organizací s povinným a sledovaným členstvím v dobách 

komunismu.  Dalšími  důvody  jsou,  jak  uvádí  Howard,  přetrvávání  sítí  přátel,  které 

nahrazují  angažovanost  v  organizacích  občanské  společnosti  a  také  zklamání 

z porevolučního vývoje, všichni  byli plní nadšení a měli přehnaná očekávání, pak muselo 

přijít vystřízlivění, které se odrazilo také v neochotě účastnit se na veřejném životě. Ti, co 

však měli z doby komunismu dobré zkušenosti se spolkovým životem, rádi se stávali členy 

nových spolků, jiní se sice veřejného života účastnili, ale pouze sami za sebe a ne pod 

hlavičkou  jakékoli  organizace.  Někteří  ovšem  na  veřejný  život  zanevřeli  zcela. 

(Howard, 2003) 

Překážky rozvoji občanského sektoru však nepochází jen z minulosti, mnohé jsou 

dílem současné veřejné správy, její představitelé nejsou, z minulého silně autoritativního 

režimu, zvyklí zapojovat do rozhodování ani neziskové organizace ani veřejnost. A samy 
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neziskové organizace reagují na jejich nepřizvání k formování veřejných politik obranou 

a staví se přímo do opozice proti státu.

I přes složitou situaci, ve které se neziskový sektor v České republice nachází, může 

být v současné době klasifikován jako připravený, stále má však své výzvy k naplnění. 

(Vajdová, 2005)

2.5Současný stav poznání v této oblasti

Oblastí  komunikace mezi  veřejnou  správou  a  občany  se  zabývá  několik  autorů. 

Z kvalifikačních prací jmenujme například Kofroňovou a Fialovou. Hana Kofroňová ve 

své  práci  z  roku  2004  „Komunikace NNO s  krajskou  úrovní  veřejné  správy  ve  

Středočeském  kraji“  zkoumá  aspekty  komunikace NNO se  Středočeským  krajem. 

Prostřednictví  rozhovorů a dotazníků zjišťuje, jestli  NNO vědí o existujících možnostech 

komunikace a reálně je využívají. Zabývá se také komunikací  NNO mezi sebou a mezi 

střechovými organizacemi v tomto kraji.  Bere v potaz i  specifika Středočeského kraje, 

blízkost k hlavnímu městu a absenci přirozeného středu kraje.

Dagmar Fialová se zabývá ve své bakalářské práci z  roku 2009 „Veřejná správa 

a komunikace s občany – příklad Aarhuské úmluvy“ především působením veřejné správy 

a komunikaci sleduje na základě naplňování Aarhuské úmluvy, která veřejné správě ukládá 

zpřístupnit ve velké míře veřejnosti informace o životním prostředí.

Většina autorů se však zabývá obecněji spoluprací a participací občanské společnosti 

na  rozhodovacích  procesech  veřejné  správy.  V  této  oblasti  uvádím  například  práce 

Šperlové či Navrátila. Kateřina Šperlová se ve své práci z roku 2010 „Participace občanů 

města  Ústí  nad  Labem  na  místní  veřejné  správě“  věnuje  uplatňování  participačních 

procesů na vládnutí na pozadí širšího teoretického rozboru participativní demokracie. Po 

zjištění  stavu  v  České  republice  obecně,  provádí  sondu do  situace  ve  městě  Ústí  nad 

Labem. I přesto, že občané se zajímají o to, co se děje v jejich městě, je zde patrný pokles 

zájmu občanů o participaci na veřejných záležitostech.

Zdeněk Navrátil se ve své diplomové práci z roku 2010 „Občanský sektor v kraji  

Vysočina a modely spolupráce mezi OOS a krajem Vysočina“ věnuje modelům spolupráce 

OOS a kraje Vysočina a vnímání rolí OOS a veřejné správy oběma aktéry.

V této oblasti však existuje i mnoho výzkumů vedených například Sociologickým 

ústavem  Akademie  věd  ČR.  Zde  se  touto  problematikou  zabývá  oddělení  lokálních 
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a regionálních  studií.  Jeho   pracovníci  vedli  mnohé  výzkumy  a  vydali  řadu  publikací 

zabývající se participací občanů. Za všechny jmenujme alespoň tyto: 

Stachová,  Jana.  2005.  Občanská  společnost v  regionech  České  republiky.  Praha: 

Sociologický ústav AV ČR

Čermák, Daniel, Stachová, Jana. 2007. „Občanská participace na lokální úrovni.“ In 

P.  Nejdl,  D.  Čermák.  Participace  a  partnerství  v  místní  veřejné  správě.  Sociologické 

studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Kostelecký  Tomáš,  Jana  Stachová,  Daniel  Čermák.  2002.  Region  a  politika, 

Sociologické texty 02:7, Praha: Sociologický ústav AV ČR.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST

3.1Úvod praktické části

Na úvod si dovolím terminologickou poznámku. Ačkoli vím, že je v současné době 

upřednostňován pojem občanský sektor a organizace občanského sektoru, používám ve své 

práci pojem neziskový sektor a nestátní neziskové organizace. Pro tento termín jsem se 

rozhodla proto, že je v oblasti, kde jsem prováděla výzkum, obvyklý a ustálený, používají 

ho běžně jak představitelé radnice Prahy 4, tak představitelé NNO, se kterými jsem dělala 

rozhovory pro tuto práci.  Další  poznámka se týká pojmu radnice a způsobu, jakým ho 

v této  práci  používám.  Vzhledem k tomu,  že  jsem zjistila,  že  lidé  často  směšují  státní 

správu, samosprávu a politickou reprezentaci a její představitele a vidí vše často v zásadě 

pod jedním pojmem, budu i já pro zjednodušení používat pro všechny tyto názvy jednotný 

pojem, a to pojem radnice, případně městská část Praha 4.

V praktické části této práce se zabývám výzkumem  komunikace občanů a radnice 

městské  části  Praha 4.  V  první  části  představím  hlavní  komunikační  prostředky 

a informační  kanály,  které  radnice  a  občané  Prahy 4  využívají.  K  tomuto  představení 

připojuji také svůj komentář. Dále následuje vlastní prezentace výsledků výzkumů.

 Nejprve bylo provedeno anketní formou dotazníkové šetření mezi obyvateli dvou 

vybraných lokalit Prahy 4. Toto šetření proběhlo ve spolupráci s městskou části Praha 4, 

kdy byly přidány otázky týkající se komunikace do dotazníkového šetření, které v té době 

na Praze 4 probíhalo. Zde jsem získala  informace od většího počtu respondentů, otázky 

však nešly do hloubky. Hlubší vhled jsem získala později při  rozhovorech s představiteli 

nestátních neziskových organizací,  které na Praze 4 působí.  Neziskové organizace jsem 

vybrala  jako zástupce občanské společnosti,  v neziskových organizacích se koncentrují 

zájmy občanů, a proto mohou být snáze partnery a tlumočníky problémů radnici. 

Také jsem získávala  informace o  stížnostech,  peticích a  podnětech,  které  radnice 

řešila za poslední čtyři roky. Zajímaly mne nejen počty stížností, petic a podnětů, ale také 

to, čeho se nejčastěji týkají, zda jsou včas řešeny a zda jsou důvodné či nedůvodné. Kromě 
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stížností,  petic a  podnětů jsem sledovala i  počet a druh  žádostí  o poskytnutí  informací 

podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zajímalo mne nakolik 

lidé využívají tuto možnost získávání informací a o jaké  informace se jedná. Dle mého 

názoru  je  využití  této  možnosti  spíše  nadstandardní  a  používá  se  ve  výjimečných 

případech.

Celý výzkum ve všech jeho fázích probíhal v městské části Praha 4. Prahu 4 jsem si 

vybrala proto, že ji  poměrně dobře znám a také proto,  že jsem na úřadě městské části  

pracovala a během svého působení jsem se setkala s některými skutečnostmi, u kterých 

mne zajímalo jak je vidí obyvatelé této městské části. Roli hrálo samozřejmě také praktické 

hledisko, informace se vždy shánějí snáze ve známém prostředí, kdy víte, kde hledat nebo 

alespoň na koho se obrátit.

Problematiku komunikace jsem zvolila proto, že podle mého názoru je komunikace 

základ všech vztahů a o spolupráci veřejné správy a občanů to platí dvojnásob. Lidé musí 

říct, co chtějí a radnice, co nabízí, občané musí vůči radnici působit trochu jako „hlídací 

psi“, pokud chtějí docílit její efektivní práce a radnice se musí snažit zapojit občany, aby si 

lépe představili, co její práce obnáší. Bez vzájemné spolupráce to nejde a bez komunikace 

není spolupráce. 

Zajímaly  mne  nejen  komunikační  kanály  jako  takové,  tedy  technická  stránka 

komunikace,  ale  také  pocity  z  této  komunikace a  její  hodnocení.  Tento  aspekt  jsem 

zkoumala především při rozhovorech s představiteli NNO.

Hypotézy u jednotlivých oddílů praktické části práce vycházejí z mých zkušeností, 

které jsem získala za dobu mého působení na úřadě městské části Praha 4, promítám do 

nich svá očekávání a předpoklady výsledků výzkumu.

Městská část Praha 4 je vhodným prostředím pro výzkum také pro její různorodost, 

různorodost  ve  složení  obyvatel,  různorodost  v  typech  zástavby,  různorodost 

v problémech,  které  se  zde  řeší.  Jsou zde  starousedlíci  obývající  starší  zástavbu  Nuslí 

a Spořilova i nově příchozí, kteří se soustředí zvláště v nově přetvořené části Pankráce. 

Jsou zde vilové čtvrti, panelová sídliště i moderní výškové budovy. Jsou zde stará náměstí, 

vodní  toky,  betonové plochy,  neutěšená  místa,  malé  uličky,  velké  dopravní  tepny,  lesy 

i zelené parky.  Jsou zde problémy s neukázněnými občany i  mnoho takových,  kteří  se 

o svoje bydliště zajímají a jsou ochotni pro něj leccos udělat. 
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Vymezení oblasti Prahy 4

„Městská  část Praha 4  je  správní  celek  hlavního  města  České  republiky 

tvořený, vyjma  menších  místních  úprav,  tradičním  územím  katastrálních  obcí  Nusle, 

Michle,  Podolí,  Braník,  Hodkovičky,  Krč  a části  obce  Lhotka,  dále  částí  katastrálních 

území Záběhlic a několika domů na Vinohradech. Území této městské části představuje 

výseč  mezi  tokem  Vltavy  na  západě  a  strouhou  Botiče  na  severovýchodě.  Převážně 

zastavěný,  v  podstatě  trojúhelníkový  prostor  je  na  jihu  ohraničen  roklí  Hodkovického 

potoka, hornokrčským výběžkem, Michelským lesem a komunikačním uzlem na pomezí 

s Prahou 11. Všechny katastrální obce, které byly začleněny do správního celku městské 

části Praha 4, se do roku 1922 nacházely mimo hranice Prahy a tvořily zemědělské zázemí 

metropole.“

 (O Praze 4, 2011)

Demografické údaje

Rozloha této městské části je 3229 ha.1 Ke dni 17.8.2011 bylo na Praze 4 evidováno 

133 524 obyvatel. 2Věkový průměr je 44,2 let, což je nejvíce z celé Prahy, tomu odpovídá i 

podíl občanů nad 65 let věku, těch na Praze 4 žije 23 %, v celé Praze je to pouze 16 %. V 

porovnání se zbytkem Prahy, je na Praze 4 lehce podprůměrná porodnost, což ale může být 

způsobeno právě věkovým složením obyvatelstva. Žen je na Praze 4 přibližně o čtyři tisíce 

více než mužů. (Demografická, 2011)

3.1.1 Nejčastěji používané informační a 

komunikační kanály

Aby  bylo  zřejmé,  o  jakých  komunikačních  a  informačních  kanálech  mluvím 

v dalších částech práce, uvádím zde ty, se kterými se můžeme na městské části Praha 4 

setkat  nejčastěji.  Tyto  kanály  jsem  vybrala  proto,  že  jsou  to  ty,  o  kterých  jsem  se 

z výzkumu dozvěděla, že je nejen občané, ale také radnice často využívají. Tyto kanály 

1 Rozloha Prahy 4, dostupné z <http://www.praguewelcome.cz/cs/informace/o-praze/zakladni-info/spravni-

cleneni-prahy.shtml,>,  citováno dne 14.9.2011

2 Počet obyvatel Prahy 4,  dostupné z  <  http://212.67.66.248/obyvatele/default.asp> – počet  obyvatel  – 

hl.m.Praha, citováno dne 16.8.2011
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jsem se rozhodla rozdělit na informační kanály směrem k občanům, které využívá radnice, 

aby své občany informovala. Dále uvádím informační kanály, které využívají sami občané 

aktivně, pokud chtějí informace zjistit. Na závěr jsou to komunikační kanály, které mohou 

občané  využít,  pokud  chtějí  něco  sdělit  radnici.  Některé  z  těchto  kanálů  fungují 

samozřejmě obousměrně.

Informační kanály směrem k občanům

• radniční časopis Tučňák – periodikum, ve kterém radnice sděluje svým občanům, 

co se děje  na radnici  i  obecně na Praze 4.  Tučňák má formát  časopisu a  podle 

mínění radnice je dělán přitažlivou a jednoduchou formou. Na sílu tohoto média 

klade  radnice  velký  důraz,  pokud  se  na  Praze 4  děje  něco  důležitého,  lze  to 

v Tučňáku najít.

Nejde pouze o servisní informace, ale je možné se dozvědět, co se hraje v divadlech 

na Praze 4 a jakých turnajů či soutěží se zúčastnili žáci a studenti ze škol Prahy 4.

V časopise existují pravidelné rubriky, které se věnují například seniorům, rodičům 

na  rodičovské  dovolené,  kultuře,  životnímu  prostředí,  majetkové  problematice 

Prahy 4 apod.

• internetové  stránky  Prahy 4 –  internetové  stránky  lze  najít  na  adrese 

www.praha4.cz a také na tomto informačním kanále si radnice velmi zakládá. 

V sekci aktualit najdete vše, co se děje na Praze 4. Na webu lze najít opravdu vše, 

pokud umíte hledat. Podle slov radnice se chystá jeho novější a modernější verze. 

• bilboardy a jiné reklamní plochy – tento způsob radnice nevyužívá mnoho, ale 

někdy přece. Častěji než bilboardy jsou využívány reklamní lavičky. Sama Praha 4 

má několik reklamních ploch, kam může  informace umisťovat, v létě 2011 jsou 

využity pro informování o bezplatných informačních linkách. Prostor reklamních 

laviček je využíván především před volbami a u příležitosti velkých kampaní, kdy 

chtějí oslovit atraktivní formou co největší počet obyvatel nejen z Prahy 4.

• cílené  dopisy –  nejsou  využívány  příliš  často,  v  současnosti  se  uplatnily  při 

stěhování  úřadu  MČ Praha 4  do  nových  prostor,  kdy  bylo  velmi  důležité,  aby 
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informace obdržel  opravdu  každý.  Dále  jsou  používány  pro  vybrané  adresáty 

v případě pozvánek na konkrétní společenské a kulturní události.

• cílené e-maily – tohoto způsobu informování radnice příliš nevyužívá.

• informační centra – Praha 4 má velmi hustou síť informačních center, vzhledem 

k tomu, že je tato  městská část tak rozlehlá, chce mít informační centra v dosahu 

všech obyvatel.  V současné době je informačních center sedm. Na informačních 

centrech lze  kromě získání  informací  také  podat  podání  na úřad MČ Praha 4 a 

získat výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.

• informační SMS – tento moderní způsob informování mohou obyvatelé využít po 

registraci  na  webu  MČ  Praha 4.  Prostřednictvím  textových  zpráv  mohou  být 

informování o kulturních událostech i jiných akcích. Tento systém lze využít také 

pro případ varování např. při povodních nebo v případě kontaminace pitné vody.

Občané chtějí informace

Tyto  kanály  slouží  občanům,  pokud aktivně  shánějí  informace.  Samozřejmě  sem 

patří i výše zmiňované způsoby informování jako jsou internetové stránky, radniční časopis 

a informační centra.

• bezplatné informační linky – v současnosti existuje bezplatná linka pro seniory a 

zelená linka životního prostředí.  Kromě získání informací zde lze také zanechat 

podnět nebo žádost o nápravu.

• telefonický kontakt – pro informace je možné také volat konkrétním úředníkům, 

každého  na  radnici  lze  zastihnout  také  na  telefonu.  V rámci  zkvalitnění  tohoto 

druhu komunikace mohou být některé rozhovory nahrávány.

• osobní kontakt – informace lze získat také při osobní návštěvě. Radnice se snaží, 

aby se návštěvník vždy setkal s ochotným jednáním úředníků. Nesprávné jednání 

úředníků je dle slov tiskového mluvčího rázně trestáno. Při osobním kontaktu je 
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možné vyřídit také úřední záležitosti.

• e-mail – jako všude lze dnes i na úřadě mnoho záležitostí vyřídit prostřednictvím 

e-mailu. Každý zaměstnanec má svoji adresu. 

 

Občané poskytují informace

Pokud chtějí  obyvatelé podat  podnět nebo vyřídit úřední záležitosti, mohou, kromě 

výše jmenovaného, použít i následují komunikační kanály.

• podatelna  úřadu –  zde  lze  podat  jakoukoli  žádost nebo  podnět,  ty  se  odtud 

dostávají ke konkrétním zaměstnancům, které je řeší.

• speciální e-mailové adresy – vedle e-mailů zaměstnanců, fungují i adresy zřízené 

zvlášť  pro  informace týkající  se  konkrétní  problematiky  – například  adresa  pro 

zasílání podnětů týkajících se autovraků nebo adresa pro názorový průzkum apod.

• zasílání MMS  - kromě posílání e-mailů je možné také využít MMS zpráv, tento 

způsob je využíván zejména, když chtějí občané upozornit  na nějaký nepořádek 

apod.  Řešení je tak rychlejší a pružnější.

mé hodnocení nejvyužívanějších informačních kanálů:

• internetové stránky jsou dle mého názoru nepříliš přehledné a chce to čas, aby se 

v  nich  uživatel  zorientoval.  V  některých  případech   je  jednodušší  najít  si  na 

stránkách  pouze  kontakt  a  obrátit  se  na  konkrétního  člověka  telefonem  nebo 

e-mailem.  Kamenem úrazu je vyhledávání, které příliš nefunguje, najde i odkazy, 

které se zadávaným heslem nesouvisí nebo jen velmi vzdáleně.  Informace netřídí 

podle  blízkosti  k  hledanému výrazu.  Prohledáváním nalezených odkazů strávíte 

skutečně hodně času. Podle slov pana tiskového mluvčího radnice je pro ně však 

lepší, když uživatel najde i zbytečné informace než kdyby nějakou nenašel.
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• časopis  Tučňák –  v  časopise  mi  nejdříve  chyběl  prostor  pro  občany  a  nějaké 

kritické hodnocení kroků radnice, ovšem nyní chápu časopis čistě jako zpravodaj 

radnice, kde je prostor právě jen pro události z Prahy 4, vysvětlení záměrů a chválu 

kroků radnice.

• e-mailový kontakt –  z  vlastní  zkušenosti  při  přípravě této práce  mohu říct,  že 

e-mailový kontakt je naprosto bezproblémový, všichni mnou oslovení zaměstnanci 

radnice reagovali velmi vstřícně a rychle.

• telefonický kontakt – i po telefonu byli mnou oslovení lidé příjemní a ochotně mi 

pomohli.

• osobní  návštěva  –  jako  všude,  i  zde  je  osobní  kontakt  hodně  o  jednotlivých 

aktérech. Myslím, že příchozí vždycky nakonec dostane, kvůli čemu přišel, ale ne 

vždy je to s permanentním úsměvem na tváři úředníka a někdy je posílán z místa na 

místo.  To  však  nemusí  být  zapříčiněno  neochotou  úředníků  jako  spíše  tím,  že 

někteří lidé jdou naslepo do kterékoli kanceláře, a tam chtějí vyřídit všechno hned 

bez ohledu na kompetence toho kterého úředníka.

- 19 -



3.2Dotazníkové šetření  mezi obyvateli 

vybraných lokalit na Praze 4

První částí výzkumu bylo dotazníkové šetření mezi obyvateli Prahy 4. Toto šetření 

proběhlo ve spolupráci s městskou částí Praha 4 na jaře roku 2009. Otázky o komunikaci 

byly součástí dotazníku, který se týkal především životního prostředí a spokojenosti s jeho 

stavem na Praze 4. Dotazník vznikl v rámci projektu Čistá Praha 4. Projekt Čistá Praha 4 si 

klade za cíl zlepšit životní prostředí na Praze 4, a to ve spolupráci s jejími obyvateli. Bez 

snahy obyvatel, je radnice sama téměř bezmocná a náklady na údržbu a zvelebování se 

neúnosně zvyšují.

Jsem si vědoma toho, že právě typ průzkumu, do kterého byly otázky zařazeny, 

mohl ovlivnit odpovědi respondentů, ať už ve faktických odpovědích nebo jen proto, že 

jim je  téma blízké a odpovědělo tedy více lidí  než kdyby se tento průzkum týkal jiné 

oblasti. Problematika vzhledu okolí a životního prostředí se týká všech, kdyby se výzkum 

týkal např. dětských hřišť, respondentů by zajisté nebylo tolik.

Praha 4 na  tomto průzkumu spolupracovala  s  neziskovou organizací  Agora CE, 

která má s pořádáním takových názorových průzkumů zkušenosti a která zajisté přispěla 

k vysoké míře profesionality, se kterou byl průzkum proveden.

Průzkum nemohl být z technických důvodů proveden na celém území Prahy 4, byly 

proto  vybrány  2  reprezentativní  lokality.  Ty  byly  vybrány  tak,  aby  představovaly  dva 

odlišné typy zástavby a také rozdílné typy obyvatel.  Byla vybrána oblast  Nuslí,  kde je 

zástavba starších činžovních domů a věk obyvatel je ve většině vyšší, druhá oblast byla 

oblast Novodvorské, což je typické sídliště z konce 60.let minulého století se všemi svými 

problémy, klady a zápory.

3.2.1 Metodologie průzkumu

Pro obě oblasti byla metodologie průzkumu stejná. Do každé domácnosti v dané 

oblasti byl doručen jeden dotazník, přičemž další prázdné dotazníky byly k dispozici na 

internetových stránkách MČ Praha 4 nebo přímo na úřadě městské části. Vyplněné archy 

měli respondenti odevzdávat do boxů připravených nejen na úřadu městské části, ale také 

v informačních centrech městské části a v budovách škol. Archy bylo možné odeslat také 
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poštou, předat osobně na podatelnu úřadu nebo, v případě elektronického dotazníku, zaslat 

na e-mailovou adresu MČ Prahy 4. 

U některých otázek bylo možno označit více odpovědí, výsledek se tedy odvíjí od 

označených  možností  ne  od  počtu  respondentů,  součty  procentuálního  vyjádření  tak 

nemusí dávat dohromady 100 %.

3.2.2 Cíle a hypotézy této části práce

Cílem této části práce je zmapovat informační a komunikační kanály, které nejčastěji 

využívají  obyvatelé Prahy 4 a  zjistit,  zda jsou  obyvatelé Prahy 4 ochotni  se  podílet  na 

změnách  spolu  s  radnicí.  Tato  zjištění  chci  pak  použít  pro  formulaci  doporučení  pro 

radnici.

Hypotézy

Hypotéza 1: Obyvatelé Prahy 4 používají k získávání informací o radnici a o dění na 

Praze 4 nejčastěji radniční časopis Tučňák a internetové stránky.

Hypotéza 2: Pokud lidé něco potřebují vyřídit na úřadě, volí nejčastěji telefonickou 

komunikaci a komunikaci prostřednictvím České pošty.

Hypotéza 3:  Občané nejsou ochotni spolupracovat s radnicí  na změnách, vše má 

zařídit radnice sama.

3.2.2.1.1 Průzkum v oblasti NOVODVORSKÁ

V případě  Novodvorské  bylo  takto  rozneseno přibližně  7000 odpovědních  archů. 

Zpět se vrátilo 356 správně vyplněných archů. 

Nejčastěji na otázky odpovídali lidé, kteří na sídlišti Novodvorská  žijí 15 a více let a 

lidé starší než 56 let. Nejméně odpovídali lidé pod 25 let a ti, kdo zde bydlí méně než 5 let, 

to ilustruje nejen ochotu lidí odpovídat, ale také faktickou skladbu obyvatel. Žije zde totiž 

hodně lidí,  kteří zde bydlí již od vzniku sídliště. Nejvíce domácností,  téměř 40 %, jsou 

manželské páry bez dětí – předpokládám tedy ti, kdo tu žijí dlouhá léta a jejichž děti se již 

odstěhovaly.  V  70 %  případů  odpovídali  ženy,  muži  byli  tedy  ve  výrazné  menšině. 

Vzhledem k tomu, že dotazníky byly odevzdávány za domácnost nemusí toto číslo odrážet 

skutečnou  ochotu  mužů  se  na  průzkumu podílet,  ale  odpověděl  prostě  jeden  ze  členů 

domácnosti, který měl zrovna čas.
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Lidé žijící  v místě déle se také obecně více zajímají  o dění ve svém okolí  a cítí 

s místem větší sepětí.

Mého tématu se přímo týkaly otázky 19, 20 a 21, myslím však, že leccos lze vyčíst i 

z ostatních otázek. Ty zde tedy použiji také. Jsou to otázky číslo 9, 10 a 28 – viz příloha 1.

Otázka  číslo  19  se  zabývala  tím,  jaké  zdroje  obyvatelé využívají  pro  získání 

informací o dění na Praze 4. Bylo možno vybrat více než jednu možnost.

Naprostá  většina  respondentů  (93 %)  uvedla  jako  zdroj  informaci  radniční 

periodikum  Tučňák.  Druhý  nejčastější  zdroj  informací  jsou  pak  podle  respondentů 

internetové stránky MČ (22 %). Třetím nejčastějším způsobem je získávání informací z 

informačních  center  radnice  (16 %).  Významněji  byla  zastoupena  ještě  odpověď 

„plakátovací plochy, letáky”, ta se objevila ve 14 % odpovědí a odpověď „přátelé známí“ 

(11 %).  Ostatní  způsoby získávání  informací  nedosáhly 10 % a  nejméně frekventované 
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Graf  1: Odkud lidé čerpají informace o dění na Praze 4
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jsou možnosti:  „účast  na jednání zastupitelstva“,  „osobní  návštěva na úřadě“ a  „úřední 

deska a vývěsky“. Jen jeden z respondentů  informace o dění ve svém okolí nevyhledává 

vůbec.

Otázka číslo 20 zjišťovala,  jaké komunikační  prostředky využívají  občané pokud 

chtějí  aktivně  komunikovat,  nejen  pasivně  přijímat  informace.  Bylo  možné  vybrat 

maximálně 2 odpovědi.

Nadpoloviční  většina  (54 %)  respondentů  při  této  příležitosti  využívá  informační 

centra městské části. Druhou nejčastější odpovědí pak byla možnost „osobní kontakt přímo 

na úřadě“. Kromě možností „jiné“ a „nevím“ by nejméně lidí volilo možnost vyřizování 

záležitostí písemně prostřednictvím České pošty.

Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření proběhlo před rozvojem úředního styku 

prostřednictvím datových zpráv, není zde tento, dnes již běžný způsob, uveden.
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Graf 2: Komunikační kanály občanů s radnicí využívané při úředním 
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Otázka 21 se týkala frekvence kontaktu s radnicí. 

Pouze  1-2  krát  za  rok  komunikuje  s  radnicí  70 % respondentů,  pětina  jich  pak 

přichází do styku s radnicí 3-6 krát ročně a jen 2 % respondentů kontaktují úřad více než 

6 krát ročně. Typický respondent, který s radnicí  komunikuje více než 6 krát ročně je žena 

ve věku 56-75 let se středním nebo vyšším odborným vzděláním. 

Touhu a ochotu být s radnicí v  hlubším kontaktu a případně spolupracovat na rozvoji 

MČ  Praha 4  bylo  možné  vyčíst  z  otázky  28,  která  zjišťovala,  zda  by  se  respondenti 

zúčastnili veřejného setkání s představiteli radnice.
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Graf 3: Frekvence úředního styku s radnicí.
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Graf  4: Vyjádření zájmu o účast na veřejném setkání 
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Zde  svou  ochotu  k  této  diskuzi  projevila  většina  o  respondentů  (51 %),  což  je 

výsledek nad mé očekávání. Většinou projevili ochotu účastnit se tohoto setkání lidé nad 

55 let. Nutno však podotknout, že ve skutečnosti byla účast dosti nízká. To je ovšem běžný 

jev, že účastníci, kteří deklarují svůj zájem o veřejné setkání, pak nepřijdou.

O představě svého zapojení do práce radnice může vypovídat i otázka 9. Lidé mohli 

vybrat, zda si přejí, aby radnice rozhodovala o důležitých věcech sama nebo jestli by byli 

rádi, aby s nimi své kroky konzultovala.

Zde  si  téměř  80 %  respondentů  myslí,  že  by  důležité  změny  měly  vznikat  ve 

spolupráci  s  občany,  ovšem ochotu  účastnit  se  veřejné  debaty,  kde  by  se  o  takových 

změnách mohli dozvědět, vyjádřilo téměř o 30 % respondentů méně (viz ot.28).  Téměř 

pětina respondentů zastává názor, že o krocích radnice stačí informovat. Téměř nikdo si 

však nemyslí, že by radnice měla rozhodovat sama.
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Graf 5: Spolupráce občanů a radnice na rozhodnutích
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Jak konkrétně by byli ochotni lidé v praxi pomoci zjišťovala otázka 10. Bylo možno 

zaškrtnout 2 odpovědi.  

Z nabízených možností lidi nejvíce oslovila pomoc s úklidem v okolí svého domu, 

tuto variantu zvolilo 40 % respondentů. 23 % respondentů by využila příležitosti a navrhla 

by spolu s radnicí změny a 19 % by bylo ochotno se více starat o zeleň. 

Na těchto  výsledcích  je  vidět,  že  na  sídlišti  existuje  relativně  významná skupina 

obyvatel, který není vzhled okolí lhostejný a jsou ochotni se na něm podílet. 

Vzhledem k tomu, že podmínkou úspěšné spolupráce je právě komunikace, použila 

jsem i tyto otázky, které dokazují, jak si obyvatelé vzájemnou spolupráci představují. Přejí 

si,  aby  s  nimi  radnice  své  kroky  projednala  a  jsou  ochotni  se  podílet  na  praktickém 

provedení.

3.2.2.1.2 Průzkum v oblasti NUSLE

Druhá vybraná  oblast  byla  oblast  Nuslí,  nebylo  však  zahrnuto  celé  území  Nuslí, 

pozornost se soustředila na starší zástavbu činžovních domů, vynechány tak byly vilky i 

panelová sídliště, která byla předmětem průzkumu na Novodvorské.

V této oblasti bylo rozděleno 3500 anketních archů  a řádně vyplněných  se vrátilo 
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Graf 6: Způsob podílení se na úpravách veřejných prostor
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305. Návratnost je tedy vyšší než v případě Novodvorské, což může ukazovat na větší 

zájem obyvatel této části Prahy 4 o své okolí a na ochotu se podílet na jeho zlepšování. 

I  zde  odpovídaly  častěji  ženy  (66 %)  než  muži  (31 %),  ostatní  respondenti  své 

pohlaví neuvedli. Zhruba polovinu respondentů tvořili lidé do 45 let, třetinu pak lidé mezi 

46 a 65 lety a čtvrtinu lidé starší než 66 let. 

Ve většině také odpovídali lidé, kteří zde žijí déle než 15 let, což lze přisoudit tomu, 

že lidé, kteří na místě žijí déle, mají k místu větší vztah a více je zajímá jeho osud.

Pro zhodnocení vybírám stejné otázky jako v oblasti Novodvorské, v tomto případě 

jsou to otázky 18, 19, 20, 9, 10 a 28 – viz. Příloha 2

První 3 otázky se týkaly způsobů a frekvence komunikace s radnicí.

Otázka 18 zjišťovala, odkud lidé čerpají nejčastěji informace o dění na Praze 4.

Naprostá  většina  dotázaných  (89 %)  uvedla,  že  pro  získání  informací  o  dění  na 

Praze 4  využívá  radniční  časopis  Tučňák.  Na  druhém  místě  se  jako  zdroj  informací 

s velkým odstupem (39 %) umístily internetové stránky MČ a také přátelé a známí. 2 % 

respondentů uvádí, že o  informace vůbec nemá zájem, což je více než na Novodvorské, 

kde takto odpověděl pouze jeden respondent.

Otázka 19 zjišťovala, jaké komunikační prostředky lidem nejvíce vyhovují, pokud 

potřebují na radnici něco vyřídit, ne jen přijímat informace. 
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Graf 7: Odkud občané získávají informace o dění na Praze 4

Tučňák

internetové stránky radnice

přátelé, známí

osobní návštěva na úřadě

plakátovací plochy, letáky

telefonát na úřad

besedy s občany

o info nemám zájem

jiné

89%

39%

14%

13%

11%

11%

1%

2%

1%

Informační zdroje občanů o dění v MČ



Z nabízených možností bylo možné vybrat maximálně 2. Většina dotázaných (61 %) 

uvedla,  že pro ně je  nejvhodnější  osobní  kontakt  přímo na úřadě,  na druhém místě  se 

umístila  e-mailová  komunikace.  Naopak  jako  nejméně  využívaný  způsob  vyřizování 

úředních  záležitostí   byl  zvolen  písemný  styk  (2 %).  Informační  centra,  která  zvolilo 

v oblasti  Novodvorské  nejvíce  respondentů,  zde  obsadila  až  4.místo  se  17 % procenty 

odpovědí. To ale může být způsobeno tím, že budova radnice se nachází přímo v Nuslích 

mezi činžovními domy a je tedy snazší vyřídit úřední záležitosti přímo na radnici než na 

informačních centrech.
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Graf 8: Komunikační kanály občanů s radnicí využívané při úředním 
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Otázka 20 se týkala frekvence kontaktu s radnicí.

Velká většina respondentů (70 %) je v kontaktu s úřadem jen 1-2 krát ročně, 24 % 

pak  kontaktuje  úřad  3-6  krát  ročně.  Více  než  6  krát  ročně  se  na  úřad  obrací  4 % 

respondentů.  Nízká  frekvence  kontaktu  s  úřadem  může  být  vysvětlena  jako  pozitivní 

zpráva v tom smyslu, že občané nemusí na úřad chodit či s ním být ve styku příliš často. 

(Vyhodnocení, 2009)

Také obyvatel Nuslí jsme se v otázce 28 ptali, jestli by měli zájem o veřejné setkání 

s představiteli radnice.
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Graf 9: Frekvence úředního styku s radnicí
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Více než polovina (54 %) svůj zájem o toto setkání potvrdila, pětina obyvatel řekla, 

že se takového setkání nezúčastní a zbytek není rozhodnut.

Další  otázka  (č.9)  zkoumala to,  jak si  přejí  být  obyvatelé informováni  o  krocích 

radnice a jestli má radnice více spolupracovat s občany.
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Graf 10: Vyjádření zájmu o účast na veřejném setkání
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Graf 11: Spolupráce radnice a občanů na rozhodnutích
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Přes tři čtvrtiny respondentů odpověděly, že by radnice měla s občany spolupracovat, 

12 % pak  zastává  názor,  že  stačí  o  svých  krocích  pouze  řádně  informovat.  Touhu  po 

spolurozhodování deklarují nejčastěji podnikatelé, studenti i pracující, naopak důchodcům 

ve větší míře stačí být dostatečně informováni. Pokud jde o vzdělání, pro podílení se na 

rozhodování se vyjadřovali většinou lidé s vysokoškolským vzděláním, což je, myslím, 

příznačné – vzdělanější lidé více vidí problémy v souvislostech a vědí, že radnice by měla 

být pr občany partnerem a oni pro ni.

 Naprostá většina obyvatel si tedy přeje spolurozhodovat, jsou-li však také ochotni se 

na zvelebování okolí podílet a jak zkoumala další otázka č. 10.

Nejvíce dotázaných (35 %) by bylo ochotno příležitostně pomoci s úklidem. 30 % 

respondentů by pak chtělo spolu s radnicí navrhnout změny. V pětině odpovědí se objevuje 

možnost větší péče o zeleň v okolí domu. Ochotu k přímému zapojení projevují spíše starší 

lidé, naopak návrh změn volí spíše lidé v produktivním věku.

(Vyhodnocení, 2009)

3.2.3 Zhodnocení cílů a hypotéz  

Cíle této části práce se podařilo naplnit,  protože jsem získala přehled o tom, jaké 

komunikační a informační kanály občané nejvíce používají.  Zjistila jsem také, zda jsou 
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Graf 12: Způsob podílení se na úpravách veřejných prostor
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občané  ochotni  spolupracovat.  Dozvěděla  jsem  také  něco  o  souvislosti  mezi  věkem 

a využíváním  informačních  kanálů  nebo  vzděláním  a  ochotou  zapojovat  se  do 

rozhodovacích procesů obce.

Hypotéza  1:  Obyvatelé Prahy 4  používají  k  získávání  informací  o  radnici 

a o dění na Praze 4 nejčastěji radniční časopis Tučňák a internetové stránky.  

Tato  hypotéza  se potvrdila,  když totiž  zhodnotíme komunikační  nástroje  radnice, 

vyjde nám, že pro získávání informací o dění na Praze 4 využívá nejvíce občanů časopis 

Tučňák a internetové stránky. Na tyto dva komunikační kanály by se tedy radnice měla 

soustředit především a všechna důležitá sdělení směřovat právě tam.

Hypotéza  2:  Pokud  lidé  něco  potřebují  vyřídit  na  úřadě,  volí  nejčastěji 

telefonickou komunikaci a komunikaci prostřednictvím České pošty.

Hypotéza  2  potvrzena  nebyla.  Možnost  komunikace prostřednictvím České  pošty 

byla volena mezi nejméně častými a před telefonickou komunikací dávají lidé přednost 

osobnímu nebo e-mailovému kontaktu.

Respondenti  jednotlivých  oblastí  se  neshodli  na  stejném  preferovaném  typu 

komunikace.  Je  tedy vidět,  že  občané využívají  široké  spektrum možností  komunikace 

s úřadem.  Je  proto,  myslím,  dobré,  že  jim  radnice  všechny  tyto  způsoby  umožňuje. 

V současné době je navíc možné využívat také datových zpráv, které vyřízení úředních 

záležitostí a vůbec komunikaci usnadňují a zrychlují.

Velmi častá je osobní  komunikace přímo s úředníky, je tedy žádoucí, aby úředníci 

uměli komunikovat s občany, protože právě oni významně spoluvytvářejí obraz radnice.

Hypotéza 3: Občané nejsou ochotni spolupracovat s radnicí na změnách, vše má 

zařídit radnice sama.

Hypotéza 3 se nepotvrdila, respondenti dávají najevo touhu po tom být informováni 

i ochotu spolupracovat s radnicí a účastnit se rozhodovacích procesů. Otázkou je, zda by 

tuto  svou  ochotu  přetavili  do  reálných  činů.  Tohoto  deklarovaného  zájmu  občanů  by 

radnice  měla  využít  ve  svůj  prospěch  a  aktivizovat  své  občany  k  spoluvytváření 

příjemného prostředí pro život.

3.2.4 Závěr - Doporučení radnici

Z výzkumu využívání jednotlivých informačních zdrojů jasně vyplývá, že nejvíce 
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občané  získávají  informace z  radničního  časopisu  Tučňák,  a  to  napříč  věkovým 

a vzdělanostním  spektrem.  Je  proto  dobré,  že  radnice  nabízí  informace opravdu  pro 

všechny a nezapomíná ani na seniory či rodiče s dětmi. Také internetové stránky k získání 

informací  využívá  široké spektrum uživatelů,  ačkoli  nejvíce jich  je  ve  věkové skupině 

36-45 let,  najdou se uživatelé  i  v kategorii  nad 65 let  a naopak v kategorii  26-35 let. 

Nejvíce  internetové  stránky  využívají  lidé  se  středoškolským  a  vyšším  odborným 

vzděláním. Radnice by tedy měla dbát na to, aby její stránky byly uživatelsky přívětivé ke 

všem uživatelům a zajistit snadný přístup k hledanému i starším ročníkům. Výjimkou totiž 

nejsou ani uživatelé nad 75 let. Také vyřizování úředních záležitostí e-mailem lidmi nad 

65 let je zcela běžné. 

Z výzkumu je  zřejmé, že existuje  skupina lidí,  kteří  nejen že nejsou lhostejní  ke 

svému okolí,  ale jsou ochotni se i zapojit do jeho zvelebování a spolupracovat na něm 

s radnicí.  Toho  by  měla  radnice  využít  a  aktivizovat  tyto  lidi  k  činům.  Mnozí  chtějí 

pomáhat, nevědí však třeba jak a radnice jim může poskytnout prostor pro jejich aktivity. 

Vzhledem k tomu, že každá věková (starší by spíše přiložili ruku k dílu a mladší by se 

zapojili  do příprav a  plánování)  a  vzdělanostní  (vzdělanější  preferují  navrhování  změn 

a méně vzdělaní by se rádi více starali o okolí svých domů) skupina preferuje jiné zapojení, 

bylo by, myslím, vhodné tyto skupiny spojit, aby každý mohl přispět v jisté fázi realizace 

plánu svými poznatky. Radnice by tedy měla spolupráci s občany rozhodně zvážit a dát jim 

možnost se zapojit jak do rozhodovacích procesů, tak také do praktického provedení změn. 

3.3Komunikace a informace z pohledu 

nestátních neziskových organizací

3.3.1 Výzkumné otázky

V  první  výzkumné  otázce  mne  zajímalo,  jak  jsou  mnou  oslovené  neziskové 

organizace spokojeny s  komunikací s radnicí. Předpokládala jsem, že se NNO budou cítit 

odbývané, že se s nimi nikdo moc nebaví.  Toto mé přesvědčení se zakládalo na mých 

vlastních zkušenostech z radnice, kdy neziskové organizace byly někdy považovány spíše 
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za ty, kdo obtěžují a znesnadňují práci radnici a vyjádření na jejich adresu nebyla vždy 

pochvalná.

V druhé výzkumné otázce mne zajímalo, jestli radnice s  NNO spolupracuje nebo 

jestli se tyto organizace musí spokojit pouze s poskytnutím materiální pomoci. Ačkoli jsem 

byla svědkem při úspěšné spolupráci s  NNO, myslím, že radnice vidí svou úlohu spíše 

v poskytnutí prostředků než v zapojení NNO do svých projektů. Zapojení není samozřejmě 

možné vždy, ale v některých případech by bylo pro radnici nejen možné, ale i přínosné.

Od této otázky se odvíjely další, kdy jsem předpokládala, že vlivem tohoto postoje 

radnice se NNO necítí být jejím partnerem a také že radnice NNO za partnery nepovažuje. 

Zajímalo mne tedy, jak je to ve skutečnosti.

Dále jsem chtěla  zjistit,  jestli  samy organizace navrhují  nějaká zlepšení  či  řešení 

v oblastech,  ve  kterých  nejsou  příliš  spokojeny.  Zda  jen  kritizují  nebo  jsou  ochotny 

a schopny přispět návrhem či řešením.

Zde předkládám obsah uskutečněných rozhovorů a dále se pak zamýšlím nad tím, 

jaké odpovědi poskytují na mé otázky.

3.3.1.1 Rozhovory s představiteli nestátních neziskových  

organizací působících na Praze 4

V další  části  práce se věnuji  rozhovorům s představiteli  vybraných neziskových 

organizací. Rozhovory jsem zvolila proto, že se z nich můžeme dozvědět více a jít do větší 

hloubky než v případě dotazníku.

Kritériem pro výběr neziskových organizací bylo sídlo na Praze 4, dále jsem pak 

vybírala organizace napříč spektrem jejich působení (ekologická výchova, zdravotnictví, 

sociální služby, ochrana přírody atd.) i napříč spektrem právních forem (nadace, nadační 

fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti), 

abych získala co nejširší obraz o komunikaci s radnicí. K výběru jsem použila katalog ze 

stránek www.neziskovky.cz.

Vzhledem k tomu, že ne všechny typy právních forem a zaměření se na Praze   4 

vyskytují,  bylo  nakonec  vybráno 5 neziskových organizací  –  jedna   obecně prospěšná 

- 34 -



společnost, která se zabývá péčí o seniory, jedna nadace na ochranu zvířat a tři občanská 

sdružení – mateřské centrum, sportovní klub a sdružení na pomoc zrakově postiženým. 

Konkrétní  osobu  z  dané  organizace  jsem  vybírala  tak,  aby  ona  sama  měla 

zkušenosti s komunikací s radnicí. Jednalo se především o ředitele a předsedy občanských 

sdružení, pokud však vedoucí pracovník s úřady komunikuje jen zřídka, volila jsem raději 

osobu, která má s kontaktem s radnicí větší zkušenosti.

Při kontaktování NNO jsem se setkala s velmi vstřícným přístupem a rychlou reakcí 

na mou žádost o rozhovor. 

Jen jedna mnou zvolená organizace mi  rozhovor poskytnout nechtěla z časových 

důvodů.  Jednalo  se  o zdravotnickou organizaci.  Osoba stojící  v  čele  rozhovor odmítla 

s tím, že s úřady vůbec nekomunikují, protože na to nemají čas a jediné, kdy přichází do 

kontaktu je, když občas dostanou grant. Od MČ Praha 4 grant dostali, to je však vše. Sama 

respondentka přiznává, že bez kontaktů to nejde a říká, že neziskové organizace to mají 

u nás moc těžké, aktivitu směrem k získávání těchto potřebných kontaktů příliš nevyvíjejí, 

a to především právě z časových důvodů. Vzhledem k tomu, že se jedná o tým pouze 4 lidí, 

kteří jsou normálně zaměstnáni jinde, je tato situace pochopitelná. Paní respondentka mi 

také dala kontakt na jinou organizaci, která by mi  rozhovor poskytla, ta však nesídlí na 

Praze 4, proto jsem její pomoci nemohla využít. 

Při rozhovorech jsem se zabývala nejen otázkami komunikace s radnicí, ale i jejich 

vzájemné  spolupráce,  komunikace neziskových  organizací  mezi  sebou,  jejich  místa 

v rámci neziskového sektoru apod. Nezajímalo mne jen využívání komunikačních kanálu, 

ale tak to, jak respondenti hodnotí jejich kvalitu a jak jsou spokojeni s jejich používáním.

Rozhovory  byly  polostrukturované,  pro  každého  byly  stejné  okruhy  otázek,  ale 

respondenti se mohli rozhovořit o tom, co považovali za nejdůležitější a na některé otázky 

nemuseli  odpovídat  vůbec.  Na  úvod  každého  rozhovoru  respondent  představil  svou 

organizaci, její právní formu, její organizační strukturu, její hlavní oblast působení apod.

Rozhovory byly se svolením respondentů nahrávány a poté použity k této práci.

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo získat souhlasy s uveřejněním jmen všech 

respondentů, nepoužívám jména organizací ani respondentů. Organizace budu uvádět pod 

čísly  (Organizace  1,  Organizace  2...),  na  úvod  analýzy  každého  rozhovoru  uvedu  pro 

přehlednost  právní  formu  organizace,  její  hlavní  oblast  zájmu  a  počet  zaměstnanců 

a dobrovolníků.  Nahrávky  rozhovorů  jsou  součástí  Přílohy  3  této  práce.  Jednotlivé 

rozhovory jsou nazvány  „Organizace 1“ až „Organizace 5“ a „tiskový mluvčí“.
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3.3.1.1.1 Organizace 1

Organizace  1  je  obecně  prospěšná  společnost,  která  poskytuje  sociální  služby se 

zaměřením na seniory. Služby zajišťuje 150 zaměstnanců a cca 90 dobrovolníků.

Rozhovor se uskutečnil s ředitelem organizace v sídle společnosti.

Organizace 1 s  radnicí  MČ Praha 4 komunikuje  pravidelně  a  komunikovat  také 

chce. Komunikaci  a spolupráci s radnicí dělí sám pan ředitel do čtyř oblastí:

• standardní  komunikace s  úřadem,  když  potřebují  něco  vyřídit  –  komunikace 

s jednotlivými odbory úřadu

• komunikace týkající  se  grantových  řízení  –  účast  na  grantových  řízeních 

vyhlášených MČ Praha 4 nebo doporučení ze strany MČ pro získání finančních 

prostředků jinde

• komunikace na odborné úrovni – Organizace 1 jako partner v oblasti  sociálních 

služeb

• společenská  komunikace –  Organizace  1  jako  součást  společenského  dění  na 

Praze 4

Nejpříjemnější a také nejpřínosnější je komunikace právě na různých společenských 

a kulturních akcích, které spolupořádají nebo na kterých jsou si vzájemně hosty. Na těchto 

neformálních setkáních také probíhá největší objem komunikace, z očí do očí v příjemném 

prostředí se toho, dle názoru respondenta, vyřeší nejvíce. Při této příležitosti podávají také 

své  podněty na zlepšení stavu Prahy 4, jedná se především o  podněty od jejich klientů. 

S komunikací s radnicí jsou velmi spokojeni, zrovna tak velmi kladně hodnotí vystoupení 

představitelů radnice na jejich akcích.

Ke  komunikaci  používají  nejčastěji  osobní  návštěvu  nebo  telefonát,  který 

představuje nejrychlejší způsob, jak požadované vyřešit. Tyto komunikační kanály hodnotí 

jako  dobré  a  přístup  úředníků  nebo  představitelů  radnice  jako  vstřícný.  Nejčastěji 

komunikují s paní zástupkyní starosty, o existenci člověka, který by měl ve své kompetenci 

problematiku neziskových organizací, nevědí.

Jako zdroj informací používají nejvíce internetové stránky radnice a také časopis 

Tučňák. Využívají také média s větší plošnou působností i média celoplošná, pokud se zde 
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dozvědí  něco  o  Praze 4,  je  to  pro  ně  podnět k  dalšímu zjišťování  informací  např.  na 

internetových stránkách.

Občas využívají také informační centra, i když ne ve velké míře, protože nejsnazší je 

pro ně zajít  přímo do budovy radnice.  Jednání zastupitelstva obce se neúčastní,  i  když 

o této možnosti vědí. Pročítají však zápisy z jeho jednání, pokud je zde něco, co by se jich 

mohlo týkat.

Internetové stránky hodnotí  pan ředitel  jako nepříliš  přehledné,  avšak pro jejich 

potřeby dostačující. Časopis Tučňák vnímá jako radniční periodikum a také ho tak bere, 

myslí si tedy, že je to prostor především pro informace radnice občanům o dění na Praze 4 

a radnici samotné a necítí tedy potřebu toto periodikum nějak spoluvytvářet.  Nechybí mu 

zde tedy ani prostor pro neziskové organizace. Pokud ovšem potřebují otisknout článek, 

vyjde  jim  redakce  Tučňáku  vstříc  a  článek  otiskne.  Jedná  se  především  o  informace 

o společenských nebo kulturních akcích na Praze 4 pořádaných Organizací 1.

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nikdy nevyužili, vše, co 

potřebují se dozvědí při běžném styku s radnicí.

Jediné, co by je zajímalo je, jak se rozdělují granty a proč některé roky mají víc 

někdy méně, i když se celkově rozděluje stejný objem peněz apod. Ovšem nestojí jim to za 

to, aby do této problematiky „šťourali“.

V poradních orgánech obce nikdo ze společnosti nepůsobí.

Vzájemnou  spolupráci  hodnotí  Organizace  1  jako  bezproblémovou  a  zvláště 

v začátcích pak velmi nadstandardní. Pan ředitel by si ovšem přál být partnerem radnice 

a podílet se na vytváření sociálních služeb pro seniory. Myslí si, že by se dali efektivněji 

využít jejich zkušenosti a schopnosti. Rádi by znali názor radnice, co je konkrétně potřeba 

udělat a zda s nimi mohou spolupracovat. Radnice by mohla převzít část jejich projektů 

a oni  by se mohli  věnovat  např.  rozvoji  nové služby,  jejíž  poskytování  by  pro  radnici 

samotnou bylo náročnější.

V  současné  době  spolupracují  především  na  společenských  a  kulturních  akcích. 

Sama Organizace 1  také pořádá společenské, kulturní a sportovní akce jako jsou například 

benefiční jarmarky, fotbalové turnaje a benefiční předpremiéry filmů. 

Celkově lze tedy zhodnotit, že komunikace mezi Organizací 1 a radnicí běží hladce 

jen  občas  přerušována  drobnými  zádrhely  spíše  organizační  povahy.  Pan ředitel  nikdy 

neměl potřebu si stěžovat na chování úředníků nebo politických představitelů.
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3.3.1.1.2 Organizace 2

Organizace  2  je  občanské  sdružení,  které  se  věnuje  pomoci  nevidomým a  jejich 

okolí. Má 12 zaměstnanců a přes 100 dobrovolníků.

V tomto sdružení proběhl rozhovor s jeho výkonným ředitelem v sídle společnosti na 

Praze 4.

Organizace 2 se zabývá pomocí nevidomým a nejen jim. V současné době to dělá 

v těchto pěti projektech: dobrovolnické centrum pomoci nevidomým, poradenské centrum, 

osobní asistence pro nevidomé děti, dílna hmatového modelování pro nevidomé a kulturní 

a ediční činnost.

Komunikaci  s  radnicí  obecně  hodnotí  jak  o  bezproblémovou,  v  současné  době 

velmi intenzivní, protože se právě stěhují do nových prostor v majetku MČ Praha 4. Dále 

se na radnici obrací v oblasti grantů a pokud chtějí získat záštitu někoho z radnice. Radnice 

s nimi komunikuje zvláště tehdy, pořádá-li nějaké akce pro neziskové organizace a nabízí 

jim možnost účasti.

Pokud  potřebují  něco  na  úřadě  vyřídit,  používají  k  tomu  nejčastěji  e-mail 

a telefonickou komunikaci, popřípadě osobní jednání, i když to není příliš časté.

Všechny tyto komunikační kanály jsou dobré a bezproblémové,  komunikace běží 

standardně, není to nic úchvatného, ale představitelé radnice i jednotliví úředníci jsou vždy 

vstřícní  a  ochotní.  Jedinou  nepříjemností  bylo  dlouhé  období  nejistoty  související 

s privatizací objektu, ve kterém organizace původně sídlila.

O dění na radnici i na Praze 4 se zajímají a využívají k tomu nejčastěji internetové 

stránky a časopis Tučňák. Internetové stránky hodnotí jako vyhovující a časopis Tučňák 

také.  Pokud potřebují,  mohou do něj  přispět.  Samozřejmě pro nevidomé to není  úplně 

ideální informační prostředek, ale s pomocí kolegů se i v těchto médiích dá orientovat.

Informační centra využívají  spíše pro komunikaci od nich ven, kdy do nich tak 

2 krát za rok umisťují své informační materiály.

Jednání zastupitelstva se neúčastní a ani nevědí o možnosti se ho účastnit. Otázkou 

ovšem je, jestli by se i tak účastnili, protože jejich personální kapacity pokrývají samotnou 

činnost  sdružení  a  na jiné aktivit  už nezbývá příliš  času ani  energie.  Zápisy z  jednání 

zastupitelstva však sledují.

V poradních orgánech Prahy 4 nikdo z organizace nepůsobí, ačkoli sám pan ředitel 

dříve působil,  i  když na jiné městské části.   V současnosti je pan ředitel a jeho kolega 

v pracovních skupinách různých ministerstev.
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Sama organizace se cítí být partnerem radnice, a to především v oblasti sociálních 

služeb.

S radnicí  spolupracují  především na kulturních akcích,  například vystupovali  na 

odpoledni pro seniory. Účastní se také Veletrhu sociálních služeb na Praze 4, nabízejí také 

proškolení  personálu  radnice  v  komunikaci  s  nevidomými,  této  nabídky  však  radnice 

nevyužila.

Sami  také  pořádají  akce  pro  veřejnost,  například  fotografické  výstavy  a  výstavy 

výrobků z  jejich  ateliéru  apod.  Dříve pořádali  i  besedy pro širokou veřejnost  na  téma 

„Nevidomí mezi námi“, ty však byly po čase pro nezájem zrušeny.

Organizace se cítí být součástí neziskového sektoru, ačkoli nejdůležitější je pro ně 

poskytování sociálních služeb na dobré úrovni.

Celkově  by  se  dala  komunikace s  radnicí  zhodnotit  jako  standardní,  vstřícná 

a v zásadě bezproblémová. Organizace 2 by však ocenila, kdyby radnice pořádala setkání 

neziskových organizací, protože je to pro ně příležitost poznat své kolegy a prodiskutovat 

své problémy, úspěchy i neúspěchy. I když každá nezisková organizace má své zaměření, 

jejich setkávání napříč celým spektrem může být přínosné.

3.3.1.1.3 Organizace 3

Organizace 3 je nadace a zabývá se podporou ochrany zvířat, má 5 zaměstnanců a 6 

stálých  dobrovolníků.  Rozhovor s  paní  ředitelkou  nadace  proběhl  v  sídle  společnosti 

v Praze 4.  V  první  části  rozhovoru,  kde  má  být  společnost  představena  a  stručně 

charakterizování  jsem  byla  z  časových  důvodů  odkázána  na  internetové  stránky 

Organizace 3.

Organizace 3 komunikuje s radnicí často a bez problému. Část komunikace se týká 

nebytových prostor, ve kterých nadace od roku 2006 sídlí, ty jsou v majetku městské části. 

V poslední  době  je  komunikace intenzivnější,  protože  došlo  k  privatizaci  prostor,  ve 

kterých Organizace 3 sídlí a k její výpovědi. Radnice nabídla Organizaci 3 nové prostory.

Jinak komunikují především v rámci projektu Čistá Praha 4, kterého jsou partnery. 

Paní  ředitelka  a  paní  prezidentka  nadace  jsou  členkami  komise  k  tomuto  projektu 

a intenzivně na něm spolupracují. Hlavní spolupráce je v oblasti projektu Pes ve městě. 

Další část komunikace se týká akcí pro veřejnost, které MČ pořádá a Organizace 3 se 

jich účastní apod.
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V případě vyřizování úředních záležitostí, volí nejčastěji e-mailový nebo telefonický 

kontakt. Často dojde také na osobní jednání.

Pokud potřebují  získat  informace, získají si je sami a využívají  k tomu nejčastěji 

časopis Tučňák a internetové stránky, část informací získají také díky svým kontaktům na 

radnici. Díky těmto vztahům také získají  informace, které potřebují, aniž po o ně museli 

formalizovaně  žádat,  proto  také  nikdy  nevyužili  zákona  106/1999  Sb.,  o  svobodném 

přístupu k informacím.

Podněty Organizace 3 podává právě v rámci projektu Čistá Praha 4.

Vzhledem k tomu, že nejvíce využívaným informačním kanálem jsou internetové 

stránky  MČ Praha 4  a  radniční  časopis  Tučňák,  požádala  jsem paní  ředitelku  o  jejich 

zhodnocení  co  se  týká  vzhledu,  funkčnosti  přehlednosti,  možnosti  přispívat  a  prostoru 

věnovanému neziskovým organizacím.

Časopis  Tučňák hodnotí  jako nepříliš  graficky zdařilý,  avšak potřebné  informace 

v něm najít  lze.  Prostor  věnovaný neziskovým organizacím zde chybí,  a  to  i  ke škodě 

radnice. Ale v případě, že Organizace 3 chce v Tučňáku publikovat, tak jí to je umožněno. 

Nadace tohoto způsobu využívá,  aby informovala občany o akcích,  které pro veřejnost 

pořádá.

Internetové  stránky  jsou  podle  paní  ředitelky  nepřehledné  neuspořádané  s  velmi 

špatným vyhledáváním. Ona sama se s nimi už naučila pracovat a k hledaným informacím 

se dostane, ale pro občany jsou podle ní spíše odrazující. Myslí si, že lidé raději na úřad 

zavolají  nebo  přímo  přijdou,  protože  na  stránkách  nenajdou,  co  hledají.  Což  ale 

představuje  další  zátěž  úředníku,  která  by  mohla  být  snížena  funkčními  a  přívětivými 

stránkami.

Ostatní komunikační kanály Organizace 3 nevyužívá, proto je ani nemohli hodnotit.

Organizace 3 často spolupracuje s radnicí na akcích pro veřejnost, zvláště těch se 

zaměřením  na  ekologii  či  zvířata.  Sama  Organizace  3  také  akce  pořádá  a  zve  na  ně 

představitele radnice, někdy získá pro své akce i záštitu a úvodní slovo pana starosty. Této 

spolupráce si Organizace 3 velmi cení.

Paní ředitelka by ale ocenila ještě více takových akcí a Organizace 3 by ráda i při 

těch dalších spolupracovala. Cítí se být součástí dění na Praze 4, ačkoli,  jak sama paní 

ředitelka říká, příliš mnoho se toho neděje.

Nadace se cítí být součástí neziskového sektoru, ačkoli paní ředitelka chová mírnou 

nedůvěru k občanským sdružením.
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Paní  ředitelka  je  s  komunikací  s  radnicí  Prahy 4  velmi  spokojena  a  myslí  si,  že 

přístup radnice je až nadstandardní, což je ale podle ní způsobeno výjimečným postavením 

jejich organizace na radnici. Nadace je otevřena další spolupráci s radnicí.

3.3.1.1.4 Organizace 4

Organizace 4 je  občanské sdružení,  které  provozuje  mateřské  a  rodinné centrum. 

Sdružení má jednoho zaměstnance a kromě dalších spolupracovníků v něm působí ještě 10 

dobrovolníků.  Rozhovor v tomto občanském sdružení proběhl s její předsedkyní v sídle 

sdružení.

Organizace  4  s  radnicí  komunikuje  už  jen  z  toho důvodu,  že  sídlí  na  Praze 4, 

v prostorech MČ Praha 4. Další oblast  komunikace se týká grantů, které získali ve více 

oblastech.

Radnici  však oslovují především tehdy, když potřebují získat informace nebo pokud 

chtějí radnici nabídnout spolupráci na nějakém projektu.

Jako nejčastější  nástroje  komunikace uvádí  paní  předsedkyně telefonický kontakt 

a osobní návštěvu.

Telefonický kontakt i osobní setkání se zaměstnanci i představiteli radnice hodnotí 

velmi  kladně,  vždy jsou ochotně  přijati  a  nikdy neměli  v  komunikaci  s  radnicí  žádný 

problém. Nejčastěji  jsou v kontaktu s  ředitelem zdravotnických zařízení  Praha 4,  jehož 

vstřícnost a pracovitost si paní předsedkyně nemohla vynachválit.  Dále komunikují také se 

zástupkyní  starosty  pro  školství,  která  je  také  vždy  ochotně  vyslechne  a  pomůže. 

O existenci osoby, která by měla v kompetenci přímo oblast  NNO nevědí a tím pádem ji 

ani nekontaktují.

Informace o  dění  na  Praze 4  čerpají  nejvíce  z  časopisu  Tučňák,  z  doslechu 

a z internetových stránek.

O dění na Praze 4 se zajímají, i když nejvíce v jejich oblasti působení, ale povědomí 

mají i o dění v ostatních oblastech.

Dostatečně informováni si však nepřipadají,  dozvídají se všechno pozdě, kdy už 

radnice rozhodla. Radnice rozhodne sama, a pak se diví, když se občané bouří. Přáli by si 

tedy, aby se na ně a vůbec na veřejnost radnice obracela ještě předtím než učiní důležitá 

rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o mateřské centrum, je zde, dle mého názoru, 

aktivizační potenciál a potenciál k tomu být aktivním a plnohodnotným partnerem radnice. 
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Zapojení  tohoto i  jiných subjektů do rozhodování  by radnici  mohlo ušetřit  peníze,  čas 

i energii  vynaložené na realizaci projektu,  který pak ti,  pro které byl určen,  nepřijmou. 

(Agora, 2002b). Sama vím o případu, kdy byl zadán a zaplacen projekt záměru radnice a 

ve chvíli,  kdy se schylovalo k jeho realizaci,  byl zveřejněn, a pak na nátlak veřejnosti 

zrušen. Možná kdyby se radnice už předem zeptala, jak si lidé řešení představují a co by 

upřednostnili, nemuselo by k této situaci dojít. Samozřejmě to tak nelze dělat u každého 

rozhodnutí radnice, ale u takto velkých investičních záměrů, které navíc mají sloužit lidem, 

by se to, myslím, vyplatilo a veřejnost by měla lepší pocit z toho, že jsou něco platní při 

rozhodování o podobě jejich okolí.

Informační  zdroje,  které  organizace  nejčastěji  používá,  hodnotí  paní  předsedkyně 

takto: časopis Tučňák sice neobsahuje detailní  informace a rozbory, ale ty si pak může 

každý vyhledat sám. Časopis je dobrý pro široké spektrum čtenářů, kdy každé oblasti je 

věnována určitá část každého vydání a každý si zde najde své. Internetové stránky jsou 

dobře  využitelné  především pro  hledání  kontaktů  a  přečtení  úřední  desky,  dobře  však 

nefunguje vyhledávání, kdy vyhledávač vyhledá něco jiného, než co uživatel potřebuje.

Prostor pro neziskové organizace  v těchto médiích sice velký není, ale otázkou je 

zda  by  ho  vůbec  neziskové  organizace  naplnily.  Podle  paní  předsedkyně  je  totiž 

problémem neziskových organizací obecně, že se málo a neodborně věnují sebeprezentaci. 

Pokud by však radnice chtěla na internetových stránkách nebo v Tučňáku vytvořit seriál 

o neziskových organizacích na Praze 4, tuto aktivitu by přivítala.

Na jednání zastupitelstva nechodí,  ale pokud je  na programu něco,  co by se jich 

mohlo týkat, tak z něj čtou zápisy.

Vzhledem k tomu, že se vždy dozvědí,  co potřebují,  nemuseli  ještě nikdy využít 

zákona 106/1999 Sb.,  o právu na  informace a ani není oblast,  pro kterou by ho využít 

potřebovali.

S radnicí spolupracují a účastní se akcí pro veřejnost, které radnice pořádá. Sami také 

pořádají akce pro veřejnost, ale stále se zaměřením na předškolní děti a jejich rodiny. Cítí  

se tak být součástí dění na Praze 4 a považují se za partnera radnice Prahy 4.

Spolupracují  i  s  ostatními  neziskovými  organizacemi,  nicméně  se  neberou  jako 

součást neziskového sektoru, primární je pro ně jejich činnost a nezáleží až tak na tom, 

v jakém právním prostředí  ji  dělají.  Ani  netouží  po  nějakém organizovaném setkávání 

s jinými  NNO,  protože  jediné,  co  je  společné  je  nedostatek  peněz  a  nejistota  ve 

financování, ale jinak se každý zabývá svou specifickou oblastí.
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Celkově  lze  říci,  že  Organizace  4  je  s  komunikací  i  spoluprací  s  radnicí  velmi 

spokojená a až na to,  že někdy trvají  věci déle než by si přáli,  je všechno v pořádku. 

Oceňují  vstřícnost  s  jakou  k  nim  městská  část přistupuje  a  mají  pocit,  že  školství 

a vzdělávání je jejich prioritou.

3.3.1.1.5 Organizace 5

Organizace 5 pod sebou sdružuje 11 sportovních klubů na Praze 4, proto má také 

velmi širokou členskou základnu, která čítá 1876 členů. Většina činitelů jsou dobrovolníci 

a funguje zde 7 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že v čele sdružení stojí předseda, který 

funguje jako dobrovolník a má jiné zaměstnání, není tak často v kontaktu s radnicí jako 

zaměstnanci,  rozhovor proběhl se zaměstnankyní, která má na starosti právě komunikaci 

s úřady, přípravu smluv apod. Rozhovor se konal v sídle společnosti.

Toto  sdružení  komunikuje  s  radnicí  především  proto,  že  sídlí  na  Praze 4. 

S komunikací  jsou  v  zásadě  spokojeni,  ačkoli  mají  i  jednu  negativní  zkušenost,  která 

vztahy poznamenala. Jak ale říká má respondentka, je to v lidech a bere to tedy především 

jako selhání jedince než radnice jako celku.

Nejčastěji  komunikují  s  radnicí,  když  potřebují  něco  vyřídit  a  v  souvislosti 

s grantovými řízeními. V těchto řízeních podávají žádosti opakovaně v různých oblastech 

a granty získávají, i když objem přidělených financí se zmenšuje. Na radnici se obrací také 

s podněty, s těmi uspěli, i když po delší době.

Co potřebují vědět se vždy dozvědí a nepotřebovali k tomu nikdy využít možnosti, 

které nabízí zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jako  nejčastěji  využívaný  komunikační  prostředek  uvádějí  telefon  a  popřípadě 

osobní  návštěvu.  Ačkoli  informace o  dění  na  Praze 4  příliš  nevyhledávají,  když  už 

potřebují  něco zjistit,  využívají  informační centra internetové stránky a doplňkově také 

časopis  Tučňák.  Telefonický  i  osobní  kontakt  je  bez  problémů  a  vždy  se  setkávají 

s kladným přijetím a ochotou. Informační centra hodnotí jako hezká a personál vstřícný 

a příjemný.  Internetové  stránky  jsou  pro  potřeby  tohoto  sdružení  dostačující,  sledují 

novinky a zápisy z jednání zastupitelstva, co potřebují zde najdou. Časopis Tučňák čtou jen 

okrajově a považují ho za doplňkový zdroj informací.

Prostor pro NNO na internetu a v časopise Tučňák neumí obecně posoudit, ale kdyby 

oni sami chtěli něco uveřejnit, pak by určitě mohli.
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Organizace 5 spolupracuje s radnicí na sportovních akcích pro děti i seniory, mnohé 

akce se konají na jejich sportovištích

Sami akce pro veřejnost nepořádají, ani se na nich nepodílí s jinými neziskovými 

organizacemi.  Necítí  se  být  ani  součástí  neziskového  sektoru  a  nemají  potřebu 

komunikovat a setkávat se s jinými organizacemi.

Ačkoli se o život na Praze 4 nezajímají a necítí se být ani jeho součástí, s radnicí 

komunikují  bez  problémů  a  co  potřebují  si  vyřídí  a  potřebné  informace vždy  získají. 

Celkovou komunikaci hodnotí velmi kladně a až na jednu negativní zkušenosti jsou velmi 

spokojeni.

3.3.1.2 Komunikace a informace z pohledu radnice

Abych  neměla  pouze  jednostranné  informace,  zjišťovala  jsem,  jak  se  na 

komunikaci s občany a NNO dívá radnice. 

Pro tento účel  jsem si  vybrala tiskového mluvčího radnice,  který má komunikaci 

v popisu své práce a také uvolněného člena rady, v jehož kompetenci je oblast spolupráce 

s neziskovými organizacemi a spolky.

Pro  korektnost  neuvádím ani  jména  představitelů  radnice,  ačkoli  to  jsou  veřejné 

osoby a jejich jména jsou snadno dohledatelná.

3.3.1.2.1 Rozhovor s tiskovým mluvčím městské části Praha 4 

Osoba  tiskového  mluvčího  hraje  v  komunikaci  s  občany  velice  důležitou  roli, 

tiskový mluvčí  vystupuje  sice  většinou v médiích,  ale  právě  tak  vytváří  obraz radnice 

a působí na občany. Také články na internetových stránkách MČ Praha 4 a v Tučňáku jsou 

často podepsány jeho jménem. 

Právě tiskový mluvčí má komunikaci přímo v popisu práce, tak s kým jiným se na 

radnici setkat.

Rozhovor s  panem mluvčím se uskutečnil  v  budově radnice.  V  rozhovoru mne 

zajímalo,  jak  a  které  informační  kanály  využívají,  jak  jsou  s  komunikací  s  obyvateli 

spokojeni a také to, jak komunikují a spolupracují s neziskovými organizacemi. Na část 
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dotazů týkajících se neziskových organizací neuměl pan Sochor odpovědět, na tyto otázky 

odpovídal tedy  pan radní, který má oblast spolupráce s neziskovými organizacemi ve své 

kompetenci.

Na  otázky,  které  neuměl  pan  mluvčí  odpovědět  na  místě,  slíbil  poslat  odpovědi 

e-mailem.

Pana mluvčího jsem se ptala na stejné věci jako zástupců neziskových organizací, 

případně na otázky, které z těchto rozhovorů vyplynuly.

Nejprve mne zajímalo využívání informačních kanálů. Podle slov pana mluvčího 

používá Praha 4 k informování svých obyvatel celé spektrum informačních kanálů. Nejvíce 

využívají radniční časopis Tučňák a internetové stránky Prahy 4. Úspěšně informují také 

pomocí  médií  s  větší  plošnou  působností  –  regionální  přílohy  novin,  nově  vzniklá 

metropolitní televize. Dále využívají také letáky a bilboardy, ty však pouze ke konkrétní 

akci  nebo události.  Dalším nástrojem jsou veřejné debaty,  které se váží ke konkrétním 

záměrům  městské  části  –  výstavba  parkovacích  domů  apod.  Pokud  radnice  potřebuje 

zacílit  své sdělení  adresně,  využívá  k tomu osobních  dopisů,  ty  byly  hojně  využívány 

nedávno při velkém stěhování radnice, kdy každý občan Prahy 4 dostal dopis, jak bude 

stěhování probíhat a co si kde může vyřídit. Adresné e-maily se nevyužívají, neboť radnice 

nedisponuje  seznamem  adres,  může  používat  jen  adresy  těch  uživatelů,  kteří  ji  sami 

poskytli v rámci používání připojení k  internetu přes 4-bezdrátovou. 

Jako zásadní prostředky pro komunikaci s občany uvádí pan mluvčí tyto:

Informační centra

Pan mluvčí uvádí, že pokud občané potřebují získat informace, existuje na Praze 4 

rozsáhlá síť informačních center, kde se dozvědí co potřebují, případně zde mohou podat 

i podání  na  úřad  stejně,  jako  by  to  udělali  přímo  přes  podatelnu  úřadu.  Většina 

informačních  center  je  také  vybavena  přístupem  na  Czech  Point,  který  usnadňuje 

vyřizování  žádostí (např. výpis z katastru nemovitostí,  výpis z rejstříku trestů), protože 

klient nemusí obcházet jednotlivá pracoviště, ale získá požadované informace a potvrzení 

na jednom místě.
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Radniční časopis Tučňák

Protože sama radnice i  představitelé  NNO považují  za nejdůležitější  informační 

kanály  časopis  Tučňák  a  internetové  stránky,  požádala  jsem  pana  mluvčího  o  jejich 

zhodnocení.

Časopis  Tučňák  berou  jako  prostředek  jak  dostat  různé  informace v  novinářsky 

přijatelné a zároveň ne zcela nudné formě ke svým občanům. Vzhledem k tomu, že Tučňák 

vychází  formou  časopisu,  čte  se  lépe  než  leckteré  jiné  radniční  noviny,  které  nemají 

atraktivní formu ani obsah, který je smrštěn pouze na nutné servisní informace typu, kdy se 

vyváží odpad a čistí ulice. Tyto informace lze v Tučňáku samozřejmě najít také, ale kromě 

toho je zde spousta  článků a aktualit  z dění  na Praze 4 a radnici.  Oproti  internetovým 

stránkám je nevýhodou Tučňáku menší flexibilita, protože vychází jen jednou za měsíc 

a internetové stránky jsou aktualizovány denně.

Na stránkách Tučňáku však již nenajdeme diskuze a dopisy čtenářů, ty se vyřizují 

přímo  prostřednictvím  e-mailu,  což  je  mnohem  flexibilnější  a  nezavdává  příčiny 

k dohadům, proč se otiskla tahle reakce a tahle pochvala a ne jiná někoho jiného.

S formou Tučňáku sama radnice není zcela spokojena a uvažuje se o jejím vylepšení, 

ale ve srovnání s ostatními radničními periodiky je tato forma dostačující.

Internetové stránky

Internetové stránky hodnotí pan mluvčí jako přehledné a dobré. Stránky obsahují 

všechny  informace,  o  které  může  mít  občan  zájem.  Upozornila  jsem  na  ne  příliš 

uživatelsky přátelské vyhledávání, kdy po zadání dotazu získám několik desítek odkazů, 

které se mého dotazu týkají opravdu jen okrajově nebo vůbec. Pan mluvčí soudí, že je lepší 

když toho občan najde  více  a  vybere  si,  než  kdyby nějakou informaci  nenašel  vůbec. 

Otázkou je,  zda tato složitost  nemůže uživatele odradit  natolik,  že raději  zavolají  nebo 

napíší  e-mail  konkrétnímu úředníkovi.  To ale  jen  zatěžuje  úřednický aparát,  ačkoli  by 

stejné informace mohly být snadno dostupné na internetových stránkách.

V  současné  době  se  také  uvažuje  o  modernizaci  a  změně  stránek,  a  to  také 

v souvislosti se stěhováním radnice a s celkovou změnou stylu.

Osoba pana starosty

Důležitou roli  v komunikaci s občany hraje sám pan starosta,  který na ni klade 

velký  důraz,  jeho  cílem  a  tím  pádem  i  cílem  celé  radnice  je,  podle  pana  mluvčího, 
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spokojený občan a udělá vše pro to, aby tomu tak bylo. Pokud se tedy kdokoli obrátí na 

pana starostu, dostane od něj odpověď a pokud se s ním chce kdokoli přímo setkat, bude 

mu toto setkání umožněno.

Podobně vstřícně jednají i ostatní političtí představitelé radnice.

Chování zaměstnanců

Důraz na vstřícnost, komunikativnost a ochotu je kladen podle slov pana mluvčího 

i na  úředníky.  Sice  neexistuje  žádné  školení  o  komunikaci,  které  by  absolvoval  každý 

úředník, ale v rámci vstupního školení je tomuto tématu věnován prostor. Každé pochybení 

v komunikaci, o kterém se pan starosta dozví, je radikálně řešeno. Také jednotliví vedoucí 

pracovníci si hlídají své podřízené.

Zapojování veřejnosti

V oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů je pan mluvčí opatrný. 

Občany informují a pořádají různé ankety a veřejná setkání, ale rozhodovat má radnice, 

i s tím rizikem, že se to některým nebude líbit. Na mou otázku, zda tedy není jednodušší 

dát lidem větší prostor k diskuzi a projevům jejich přání než pak rušit rozběhlé projekty na 

základě jejich nátlaku, pan mluvčí odpověděl, že to předem ani řešit nejde, protože by se 

lidé nikdy nedohodli a řešení problémů by se neposouvalo dál. Nikdy se radnice nemůže 

zavděčit všem lidem a vždy bude někdo nespokojený a bude protestovat proti rozhodnutím 

radnice. 

Další  možnost  k  vyjádření  svých názorů  mají  občané na  zasedání  zastupitelstva, 

kterého  se  mohou  účastnit  a  vystoupit  zde  s  příspěvkem  či  dotazem  na  jednotlivé 

zastupitele.  Podle  slov  pana  mluvčího  je  na  každém  zasedání  zastupitelstva  přítomen 

alespoň jeden občan, který zde vystoupí. 

Komunikace s neziskovým sektorem

V oblasti  komunikace přímo s  NNO neexistuje žádná ucelená strategie. Neziskové 

organizace  se obrací  přímo na politika,  který  má jejich  oblast  v  kompetenci  (školství,  

zdravotnictví,  životní  prostředí  apod.).  Podle  pana  mluvčího  ani  neexistuje  na  radnici 

člověk, který by měl komunikaci s NNO napříč jejich spektrem ve své kompetenci. Já jsem 

však  zjistila,  takový  člověk  existuje  a  dokonce  ze  zákona  existovat  musí.  Více 

o komunikaci a spolupráci radnice s  NNO mi tak poskytl až právě pan radní, který je za 
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tuto oblast odpovědný.

Pokud NNO potřebují, mají prostor pro svá sdělení na stránkách Tučňáku

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Další  komunikační  prostředek,  na který jsem se ptala  a který sleduji  také ve své 

práci,  bylo  podávání  žádostí  o  poskytnutí  informací  podle  zákona  106/1999  Sb, 

o svobodném přístupu k informacím. Pan mluvčí řekl, že tato možnost není na úřadě příliš 

využívána právě díky jejich otevřenosti, upřímnosti a snaze informovat své občany o všem, 

co se děje. Žádosti jsou v řádu jednotek ročně. Jak jsem však zjistila, jen za letošní rok jich 

zatím bylo vyřízeno už 18.

Pan mluvčí  klade velký důraz na to,  jak radnice ukázkově informuje své občany 

a využívá pro to veškeré dostupné informační kanály.

 

3.3.1.2.2 Dotazník pro člena rady odpovědného za spolupráci  

s nestátními neziskovými organizacemi

Do kompetencí  pana  radního  patří  mimo jiné  i  oblast  spolupráce  s  neziskovými 

organizacemi a spolky. 

Tohoto člena rady jsem si vybrala jako osobu, která má spolupráci s neziskovými 

organizacemi  přímo  ve  své  působnosti.  Měl  by  to  být  tedy  on,  kdo  o  nich  a  jejich 

fungování bude vědět nejvíce.

Zajímavé  je,  že  o  existenci  této  funkce  na  radnici  nevěděl  nikdo  z  respondentů 

z neziskových organizací a dokonce ani tiskový mluvčí radnice.

Povinnost mít zřízenu funkci člověka zodpovědného za komunikaci a spolupráci s 

nestátními neziskovými organizacemi je podle slov pana radního uložena zákonem, zvláště 

pak zákonem o Hlavním městě Praze. Sám pan radní je v této funkci od listopadu loňského 

roku.

Z časových důvodů se  neuskutečnil  s  panem radním  rozhovor jako s  ostatními 

respondenty,  ale  odpovědi  jsem získala  prostřednictví  otázek  zaslaných  e-mailem.  Pan 

radní na vše ochotně a rychle odpověděl.

Pan radní neuměl odpovědět na všechny otázky a odkazoval mne na jiné kolegy. 

Myslím,  že  ale  obecné  dotazy  by  měl  jako  zmocněnec  pro  spolupráci  s  neziskovými 
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organizacemi umět zodpovědět. 

Zajímalo  mne,  jaké  komunikační  prostředky  radnice  ke  spojení  s  neziskovými 

organizacemi používá,  jestli  existuje  ucelená komunikační  strategie  směrem k nim,  jak 

s nimi radnice spolupracuje a co jim případná spolupráce přináší.

Pan radní se domnívá, že o jeho působení neziskového organizace vědí,  pakliže 

čerpají informace z internetových stránek radnice a z radničního časopisu Tučňák. Jak jsem 

však již řekla,  neziskové organizace o jeho působení ve skutečnosti  nevědí,  ačkoli  tato 

periodika dle jejich slov pravidelně sledují. Sám pan radní uznává, že ne všichni se o jeho 

působení  musí  dozvědět,  zároveň  však  to,  že  se  na  něj  některé  organizace  obrátily, 

považuje za důkaz o jejich informovanosti.

Já sama jsem o této funkci dozvěděla náhodou a do té doby jsem měla za to, že žádná 

taková osoba jako pan radní na radnici nepůsobí. Zajímavé je, že ani pan tiskový mluvčí 

nevěděl o tom, že tento člen rady má oblast NNO ve své kompetenci.

V otázce spolupráce uvádí pan radní, že s NNO spolupracují formou jejich podpory, 

ať už poskytnutím nebytových prostor za netržní nájemné nebo granty a dary. 

Já si ovšem myslím, že toto není příklad spolupráce, je to sice chválihodná podpora 

činnosti NNO, nicméně nejedná se o spolupráci. Pan radní říká, že se spolupráci nebrání, 

ačkoli ji sami aktivně nevyhledávají. Prospěšnost spolupráce vidí spíše v tom, že radnice je 

prospěšná  neziskovým  organizacím  tím,  že  jim  poskytuje  granty,  dary  a  úlevy  na 

nájemném. O vzájemné prospěšnosti tedy nemůže být řeč.

V oblasti komunikace s NNO neexistuje žádná speciální strategie ani koncepce. Pan 

radní není nijak vyškolen pro komunikaci s NNO.

Nejčastěji se NNO na radnici obracejí se žádostí o grant nebo podporu. Kromě pana 

radního se obracejí také na jednotlivé politické představitele radnice.

Jak pan radní jako zástupce radnice vnímá NNO? Říká, že jsou potřebnou součástí 

naší společnosti a vykonávají činnosti, které by někdo jiný vykonával jen těžko. Potenciál 

ve spolupráci však příliš nevidí. Na otázku, zda mohou být NNO radnici nějak prospěšné 

říká, že spíše naopak radnice může být prospěšná jim.

Radnice nepořádá žádná pravidelná setkání s NNO a své kroky s nimi konzultuje jen 

příležitostně.  Prostor  na  prezentaci  však  mají  podle  pana  radního  na  internetových 

stránkách nebo v Tučňáku.  NNO však zájem na spolupráci patrně mají, protože aktivně 
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posílají své připomínky a podněty.

Podle pana radního není  žádný zástupce  NNO činný v žádném poradním orgánu 

radnice. Já však vím nejméně o dvou zástupkyních NNO, která působí v komisi k Projektu 

Čistá Praha 4. Pan radní na můj opakovaný dotaz uznal, že nezná všechny členy komisí 

s na tyhle paní si nevzpomněl.

Podle slov pana radního mají NNO dostatečný prostor na prezentaci na internetových 

stránkách a v Tučňáku. Ustálený prostor jim však věnován není. Ale radnice se poskytnutí 

takového prostoru nebrání.

Z korespondence s panem radním mám pocit, že je sice velmi ochotný, ale v oblasti 

NNO, za kterou je zodpovědný, se příliš neorientuje. Je to pravděpodobně tím, že má na 

starosti ještě několik dalších oblastí a této se nemůže věnovat, tak jak by bylo potřebné 

a vhodné.  Základní  přehled má,  ovšem nějaké zapálení  pro věc z  jeho strany nevidím. 

Spolupráci s  NNO zužuje pouze na grantovou problematiku a jinou materiální podporu, 

o rozvoji spolupráce však neuvažuje a přínos  NNO pro radnici nevidí, spíše naopak by 

mohla být radnice prospěšná těmto organizacím.

Mohlo by se tedy zdát, že  NNO musí být zklamány a nespokojeny s komunikací 

i spoluprací s radnicí, jak ovšem víme z předešlé části této práce, je tomu naopak, NNO si 

komunikaci pochvalují. Spolupráce by sice mohla být intenzivnější, nicméně i zde panuje 

mezi NNO spíše spokojenost.

Tento  rozpor  může  být  vysvětlen  tím,  že  nikdo  z  mých  respondentů  z  NNO 

nekomunikuje ani nespolupracuje přímo s panem radním, ale obrací se na jiné zástupce 

radnice.

3.3.2 Doporučení pro radnici

Možná by bylo vhodné, kdyby v této funkci byl někdo, kdo bude mít na starosti 

pouze oblast neziskových organizací a bude se moci tomuto tématu věnovat naplno.

Myslím si, že by bylo k prospěchu všem, aby se pořádala pravidelná setkání zástupců 

NNO se zástupci radnice. NNO by lépe pochopily, na čem radnice pracuje a kde by mohla 
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potřebovat jejich pomoc. Stejně tak i radnice by z těchto setkání mohla těžit a poznat, jaké 

jsou možnosti NNO a jak by jim mohly být prospěšné. NNO by mohly převzít část starostí 

od radnice a řešit  je efektivněji a zároveň by radnice mohla  NNO pomoci s některými 

jinými věci, aby ty měly kapacitu na další aktivity.

Ustálený prostor pro  NNO, například na internetových stránkách by byl prospěšný 

pro  obě  strany,  NNO by  získaly  prostor  pro  vzájemnou  komunikaci  a  sebeprezentaci 

a radnice by mohla ukázat, co pro tyto organizace dělá. 

Pan  radní  se  ke  spolupráci  s  NNO staví  zdrženlivě,  ale  já  z  rozhovorů  s  jejich 

představiteli  vím,  že  spolupráce  probíhá,  ať  už  formou  spolupořádání  kulturních 

a společenských akcí nebo přímými zakázkami pro NNO.

3.3.3 Doporučení pro NNO

NNO na Praze 4 by se patrně měly více zajímat o dění na radnici, především o to, 

co  se  jich  přímo  týká.  Je  zvláštní,  že  nikdo  z  dotazovaných  nevěděl  o  tom,  že  do 

kompetence pana radního spadá i spolupráce s NNO. Pokud by se dozvěděly více o práci 

radnice, možná by i snáze hledaly místo, kde se uplatnit a s radnicí spolupracovat.

3.3.4 Závěr

V závěru zhodnotím své výzkumné otázky a ve výpovědích se na ně pokusím najít 

odpovědi.

S komunikací s radnicí jsou mnou oslovené organizace v zásadě spokojené. Některé 

až nadstandardně, jiné se občas setkaly s drobnými zádrhely. Ačkoli většinou jsou úředníci 

a zaměstnanci radnice i političtí představitelé mými respondenty označováni za vstřícné 

a ochotné,  objevily  se  i  situace,  kdy mohli  projevit  větší  pružnost  a  rychlost.  Některá 

rozhodování trvají déle, než by bylo mým respondentům milé. V zásadě jsou však všichni 

spokojeni  a  z  komunikace s  radnicí  mají  dobrý  pocit.  Ne  vždy  jsou  však  spokojeni 

s informacemi, které jim radnice poskytuje,  někteří  by ocenili,  kdyby byly informováni 

o záměrech radnice s předstihem a mohli se k problému vyjádřit

V oblasti spolupráce je většina neziskových organizací také spokojena, a to i když 
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radnice sama se ke spolupráci staví zdrženlivě. Pravdou je, že většinou spolupracují na 

společenských akcích pro veřejnost a do hlubší odbornější spolupráce se nepouští. Takovou 

spolupráci jsem objevila jen v jednom případě, kdy představitelé jedné organizace jsou 

členy komise rady MČ a kdy aktivně  a odborně spolupracují na projektu radnice. Vím 

i o dalších  případech,  kdy  nezisková  organizace plní  zakázky radnice  a  vystupuje  jako 

standardní obchodní partner, s představiteli těchto organizací jsem však rozhovor nedělala. 

Jedné  organizaci  naopak  spolupráce  na  odborné  úrovni  chybí  a  ráda  by  se  stala 

opravdovým  partnerem  radnice  v  poskytování  sociálních  služeb,  svůj  potenciál  vidí 

v odbornosti a dobrém zázemí pro tyto služby. Takové spojení by mohlo být jistě přínosné 

i pro samotnou radnici, nejen tím, že by mohla na neziskové organizace přenést část své 

zodpovědnosti,  ale  že  by  tyto  úkoly  byly  vykonávány  možná  i  s  větší  odborností 

a nadšením.

Několika organizacím chybí  pravidelnější  kontakt s radnicí  a jinými neziskovými 

organizacemi,  navrhují  proto,  aby  radnice  pořádala  pravidelná  setkání  s  neziskovými 

organizacemi. Nebo by radnice mohla spustit na svých internetových stránkách oddíl pro 

neziskové organizace, kde by se mohly prezentovat a vzájemně potkávat. Takové stránky 

by byly, dle názoru jedné z respondentek, přínosné i pro radnici samotnou, protože by zde 

mohla ukázat jak neziskové organizace podporuje a získat tím „plusové body“ u občanů. 

Tam,  kde  nejsou mnou oslovené organizace  spokojeny,  umí  tedy navrhnout  svá  řešení 

a vylepšení. Není to tedy tak, že by jejich členové pouze kritizovali a ničím nepřispěli. 

Ovšem u představitelů organizované občanské společnosti lze jejich vyšší angažovanost 

a zainteresovanost předpokládat.

Pokud bych vycházela pouze z rozhovorů s představiteli NNO, zdála by se vzájemná 

spolupráce  a  komunikace téměř  bez  chyby,  ovšem  pokud  zapojíme  i  výpovědi 

představitelů radnice, už to tak idylicky nevypadá – dle slov pana radního je poskytování 

grantů a jiné materiální formy pomoci dostatečnou formou spolupráce.

Je zajímavé, že ačkoli radnice, dle mého názoru, nechová k neziskovým organizacím 

obecně přílišné sympatie, na komunikaci právě s těmito organizacemi se to neprojevuje. 

Dokonce i spolupráce, které radnice není nijak zvlášť nakloněna, probíhá ke spokojenosti 

mnou  oslovených  neziskových  organizací.  Tento  rozpor  si  vysvětluji  profesionálním 

vystupováním představitelů radnice a dobrým PR, kdy neziskové organizace mají pocit, že 

jsou vítané a podporované, zatímco uvnitř radnice může být postoj jiný. Ostatně jedním 

z důležitých motivů představitelů samosprávy bývá i  udržení si svých voličů.  Na čemž 

- 52 -



ostatně není špatného, zvláště když to opravdu ke spokojenosti občanů/voličů vede.

3.4Stížnosti, petice, podněty

Stížnostem a peticím se zde věnuji proto, že o Češích panuje obecně názor, že je to 

národ stěžovatelů a věčných nespokojenců. I stížnosti a to, jak se k nim podatel i radnice 

staví,  vidím  jako  důležitý  komunikační  prostředek,  který  dost  o  aktérech  vypovídá. 

Zajímalo mne tedy nakolik možnosti na něco si na své radnici postěžovat občané využívají 

a čeho se jejich stížnosti a petice týkají. 

Na radnici  Prahy 4 existuje  přímo kontrolní  odbor mezi  jehož kompetence patří 

také přijímání a vyřizování  stížností,  petic a  podnětů. Ačkoli mezi  podnětem a  stížností 

může být tenká hranice, považuji podněty již za konstruktivnější formu participace na dění 

v Praze 4 a  zahrnuji  je  do svého přehledu také.  Podnět radnice chápe jako podání,  ve 

kterém  pisatel  poukazuje  na  nějakou  skutečnost,  nešvar,  nepořádek,  popř.  porušení 

vyhlášky,  zákona  atd.  Podnětem vyvolá  činnost  úřadu  ve  smyslu  prošetření,  kontrolní 

prohlídky,  místního  šetření  příslušného  odborného  útvaru  úřadu.  Podatel  se  tak  snaží 

přispět k řešení situace, aniž by si musel přímo stěžovat.

Zajímala  mne  také  anonymní  podání,  protože,  dle  mého  názoru,  počet  a  styl 

anonymů vypovídá o kultuře komunikace s radnicí. I anonymní podání se řeší standardní 

cestou, jen se na ně nezasílá odpověď, ale k prošetření stížnosti dochází vždy.

Informace pro  tuto  část  diplomové  práce  jsem  čerpala  z  interních  dokumentů 

městské části Praha 4.

Pro větší objektivitu zjištěných výsledků jsem se nezajímala pouze o jeden rok, ale 

zvolila jsem čtyřleté období, tedy roky 2007, 2008, 2009 a 2010. Budu sledovat nejen 

předměty  jednotlivých  stížností  a  petic,  ale  také  vývoj  jejich  počtu  v  tomto  čtyřletém 

období.
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Úprava podávání a vyřizování stížností a petic

Podávání stížností upravuje především zákon 500/2004 Sb., správní řád. Tento zákon 

uvádí:  „Dotčené  osoby  mají  právo  obracet  se  na  správní  orgány  se  stížnostmi  proti 

nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li 

tento zákon jiný prostředek ochrany.“Lhůta pro vyřízení stížnosti je 60 dní, a to ústně nebo 

písemně.

Petice a jejich podávání a vyřizování upravuje zákon 85/1990 Sb., o právu petičním, 

zákon 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a na Praze 4 také interní nařízení tajemníka 

úřadu. 

Zákon 85/1990 Sb. Uvádí: “Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se 

na  státní  orgány  se  žádostmi,  návrhy  a  stížnostmi  ve  věcech  veřejného  nebo  jiného 

společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").”

Dále zákon uvádí, že petice musí být písemně vyřízena do 30ti dnů, odpověď se zašle 

podateli nebo zástupci petičního výboru.

3.4.1 Hypotézy

Hypotéza 1: Lidé si hlavně stěžují místo aby podávali podněty a snažili se s radnicí 

spolupracovat.

Hypotéza 2: Stížnosti se týkají nejvíce stavu životního prostředí a úklidu veřejných 

prostranství.

Hypotéza  3: Počet  ani  skladba  stížností,  petic  a  podnětů  se  za  jednotlivé  roky 

nemění.
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3.4.1.1 Přehledy stížností, petic a podnětů

Rok 2007

stížnosti

přijato stížností: 231

důvodných: 40

částečně důvodných: 63

nedůvodných: 121

anonymních: 9

Nejvíce  stížností bylo podáno na stavební činnost (63), na mezilidské vztahy (27) 

a bytovou politiku (23). Životní prostředí bylo až páté v pořadí s 18 stížnostmi.

Velký počet  stížností v oblasti stavební činnosti byl způsoben velkým rozmachem 

stavební činnosti na Pankrácké pláni v tomto roce

petice

Petic  bylo  v tomto roce  přijato  12,  z  toho však žádná nebyla  vyhodnocena jako 

důvodná. Nejvíce se jich týkalo školství a plánovaného slučování a rušení škol.

Některé  petice se věnovaly problémům v dopravě a směřovaly také proti stavební 

činnosti.

podněty

Podnětů v tomto roce bylo přijato pouze 6, z toho jen 2 vyhodnoceny jako důvodné, 

jeden z nich se týkal oblasti stavební a druhý bytové politiky.

Rok 2008

stížnosti

přijato stížností: 203

důvodných: 47
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částečně důvodných: 50

nedůvodných: 106

anonymních: 4

Nejvíce stížností se týkalo v tomto roce stavební činnosti (42), oblasti podnikání (37) 

a životního prostředí (25).

petice

 Petic  bylo  v  tomto  roce  přijato  13,  jejich  předmětem byl  především nesouhlas 

občanů s výstavbou, dále pak nespokojenost s dopravní situací a životním prostředím.

Všechny petice byly vyřízeny v termínu.

podněty

Podnětů bylo v roce 2008 podáno celkem 8, z toho pouze jeden byl vyhodnocen jako 

důvodný, ten se týkal životního prostředí.

Rok 2009

stížnosti

přijato stížností: 175

důvodných: 26

částečně důvodných: 43

nedůvodných: 106

anonymních: 4

Nejvíce stížností se opět týkalo stavební oblasti (40), dále pak oblasti živnostenského 

podnikání (33) a oblasti bytové politiky(20).

petice

V  roce  2009  bylo  odborem  kontrolním  zaevidováno  11  petic.  3  z  těchto  petic 

směřovaly proti záměru prodeje pozemků, kdy petenti zpochybňovali jejich prodejní cenu. 

Další petice řešily dopravní situace na Praze 4, prodej pozemků a rušení zelených ploch.
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podněty

Podnětů bylo v roce 2009 podáno 8, z toho byl však jen jeden vyhodnocen jako 

odůvodněný.  Podněty  se  týkaly  bytové  problematiky  a  nesouhlasu  s  výstavbou  a  se 

zřízením dopravního značení.

Rok 2010

stížnosti

přijato stížností: 215

důvodných: 23

částečně důvodných: 41

nedůvodných: 151

anonymních: 2

Nejvíce  stížností  směřovalo  i  v  tomto  roce  na  odbor  stavební  (40),  nejčastěji  se 

týkaly problematiky výstavby a činnost stavebního úřadu. Druhý nejvyšší počet  stížností 

v tomto roce se týkal přestupků a dále bytové politiky.

petice

V roce 2010 bylo zaevidováno 8 petic,  petice se týkaly požadavku na zachování 

lékárny, odvolání ředitele základní školy, proti přestavbě parku, pro zachování zelených 

ploch a  za přehodnocení stavebních záměrů.

podněty

Podnětů  přišlo  v  tomto  roce  9,  z  tohoto  počtu  jich  bylo  6  vyhodnoceno  jak 

nedůvodných. Podněty se týkaly výstavby a úklidu na městské části.
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3.4.1.2 Vývoj počtu stížností, petic a podnětů v letech 

2007-2010

V posledních čtyřech letech se počet stížnosti pohyboval každoročně kolem dvou set 

evidovaných stížností. Mezi lety 2007 a 2009 je však rozdíl více než padesáti stížností, což 

už je na jednu městskou část poměrně velké číslo. Vyšší počet stížností v roce 2007 mohl 

být  způsoben  větším  stavebním  ruchem  na  Praze 4,  v  tomto  roce  také  největší  počet 

stížností  skutečně  směřoval  proti  stavební  činnosti.  Nejednalo  se  pouze  o  pochybnosti 

související  s  těmito  stavbami  obecně,  ale  také  o hluk  a  nepořádek,  které  v souvislosti 

s těmito stavbami vznikly. 
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Graf 13: Vývoj počtu stížností v letech 2007-2010
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Petic bylo ve sledovaném čtyřletém období podáno 44, v průměru tedy 11 za rok. 

Nejvíce jich bylo v roce 2008 a nejméně pak v roce loňském. Rozdíly však nejsou nijak 

velké. Nejčastěji se petice týkaly výstavby, prodeje pozemků, dopravní situace, rušení škol 

a životního prostředí.

- 59 -

Graf 14: Vývoj počtu petic v letech 2007-2010
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Graf  15: Vývoj počtu podnětů v letech 2007-2010
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Ve sledovaném období bylo na městskou část podáno v průměru osm podnětů ročně, 

což není ve srovnání s počtem stížností (průměrně 206 za rok) mnoho. Podněty se týkaly 

životního prostředí, dopravní i bytové situace

Nutno však podotknout, že z celkového počtu  stížností, petic a  podnětů jich velká 

většina byla vyhodnocena jako nedůvodná.

3.4.2 Závěr

Hypotéza  1:  Lidé  si  hlavně  stěžují,  místo  aby  podávali  podněty  a  snažili  se 

s radnicí spolupracovat.

Hypotéza se zdá být  potvrzena,  stížnosti  skutečně výrazně převládají  nad počtem 

podnětů. Ovšem v přehledu  podnětů jsou i takové, které by obsahem náležely spíše do 

kategorie  stížností. Zdá se, že v pojetí městské části  Praha 4 není  podnět konstruktivním 

návrhem, ale jen jinou formou stížnosti. 

Hypotéza  2:   Stížnosti  se  týkají  nejvíce  stavu  životního  prostředí  a  úklidu 

veřejných prostranství.

Tato  hypotéza  nebyla  potvrzena,  ačkoli  nezanedbatelný  počet  stížností  skutečně 

poukazuje na stav životního prostředí a vzhled okolí, většina  stížností byla podána proti 

výstavbě na Praze 4. Dalšími okruhy, kam směřovaly  stížnosti a  petice občanů je bytová 

politika a živnostenského podnikání.

Hypotéza 3: Počet ani skladba  stížností, petic a  podnětů se za jednotlivé roky 

nemění.

Je pravda,  že počet  stížností  v jednotlivých problematických okruzích se výrazně 

nemění. Stížnosti i petice směřují stabilně do oblasti prodeje pozemků, výstavby, dopravní 

situace, životního prostředí a bytové politiky.

Ze zpráv o vyřizování  stížností,  podnětů a petic vyplývá, že radnice městské části 

Praha 4 vyřizuje tato podání ve stanovených termínech a náležitou formou. 
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Ve stížnostech jsem neobjevila žádnou, která by se každoročně objevovala a nebyla 

tak uspokojivě vyřešena. 

3.5Využívání zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím

V této  části  práce  se  věnuji  poskytování  informací  podle  zákona  106/1999  Sb., 

o svobodném přístupu  k  informacím.  Tento  zákon  umožňuje  občanům  získat  i  takové 

informace, které by se běžnou cestou nemuseli dozvědět. 

Tuto možnost beru jako velice formální a takovou, která se používá, pakliže selžou 

jiné možnosti, jak požadované informace získat. 

Zajímalo mne tedy, jak hojně a k jakým účelům občané Prahy 4 a nejen oni tuto 

možnost využívají. Myslím, že to vypovídá o schopnosti radnice podávat svým občanům 

dostatečné  a  úplné  informace.  Lze  se  domnívat,  že  pokud  jsou  občané  nuceni  žádat 

informace touto cestou, myslí si, že jsou nedostatečně informováni běžnými prostředky. 

Možné je ovšem také to, že si lidé neumějí požadované informace vyhledat nebo používají 

tuto možnost,  aby dodali  své  žádosti  vyšší  vážnost.  Pravda také ale  je,  že  ne všechny 

informace jsou  veřejně  dostupné  a  někdy  jiný  než  tento  způsob  získání  informací 

neexistuje.

3.5.1 Hypotézy

Hypotéza  1:  Občané  nepodávají  žádosti  o  poskytnutí  informací   podle  zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím příliš často. Podání je maximálně deset 

za rok.
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Hypotéza 2:  Žadatelé chtějí nejčastěji  informace o sporných prodejích pozemků a 

veřejných zakázkách

Podle informací na internetových stránkách MČ  je poskytnutí informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb. je realizováno s maximální precizností a v řádných termínech, s naprostou 

většinou odpovědí byli žadatelé spokojeni. Úřad městské části  Praha 4 klade velký důraz 

na správnost a včasnost poskytnutých informací.

Zákon umožňuje podání žádosti i ústně, odpovědi na tyto žádosti se však neevidují.

Jednotný formulář žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona je dostupný na 

internetových stránkách Prahy 4, žádost lze však podat i bez tohoto formuláře.

Městská  část má  ze  zákona  povinnost  zveřejňovat  údaje  o  poskytovaných 

informacích  dle  tohoto  zákona,  tak  lze  i  na  internetových stránkách MČ Praha 4  najít 

zprávu o vyřízených  žádostech i se stručným zněním otázek a odpovědí. Od roku 2011 

radnice uveřejňuje přímo kopie dotazů i odpovědí. 

Na radnici  Prahy 4 je jedna osoba odpovědná za správný oběh a vyřízení  žádostí 

podle zákona 106/1999 Sb. Tato osoba spolupracuje na odpovědích se všemi odbory úřadu 

a dbá na dodržení zákonem stanovených lhůt.

Poskytování informací se neřídí pouze zněním zákona, ale také interními předpisy 

úřadu.

I pro tuto část  práce jsem si zvolila jako hodnocené období poslední 4 ukončené 

roky,  tedy rok 2007,  2008,  2009 a 2010.  Budu sledovat  nejen  složení  a  počet  žádostí 

v jednotlivých letech, ale také jejich vývoj ve sledovaném období.
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3.5.1.1 Přehled žádostí o informace podle zákona 

106/1999 Sb.

Rok 2007

V  roce  2007  bylo  podáno  29  žádosti  a  všem  bylo  vyhověno.  Proti  žádnému 

z vydaných rozhodnutí nebylo podáno rozhodnutí a žádné rozhodnutí neskončili soudním 

jednáním.

Žádosti  o  informace směřovaly  nejčastěji  na  odbor  stavební  (např.  žádost 

o potvrzení,  zda  bylo  vydáno stavební  povolení,  informace k odstranění  stavby apod.), 

odbor bytové politiky (předložení nájemních smluv, stanovení výše nájemného, privatizace 

domů, investiční práce) a odbor životního prostředí (přehled ploch pro volné pobíhání psů). 

Rok 2008

V roce 2008 bylo podáno 43 žádostí, z toho 4 skončily rozhodnutím o neposkytnutí 

požadovaných  informací.  Ani  proti  těmto  rozhodnutím  však  nebylo  podáno  žádné 

odvolání. Žádná žádost také neskončila soudním jednání.

Žádosti  se týkaly nejčastěji  agendy odboru stavebního (např.  stavby pro reklamu, 

vydání stavebního povolení,  atd.)  a odboru bytové politiky (např.  počet obecních bytů, 

užívání bytových jednotek)

Žádosti,  které skončily rozhodnutím o neposkytnutí informací byly takto vyřízeny 

z důvodu ochrany osobních údajů.

Rok 2009

V tomto  roce  bylo  podáno  38  žádostí,  až  na  jednu  bylo  všem vyhověno,  jedna 

skončila rozhodnutím o neposkytnutí požadovaných informací.  Žádost, na kterou nebyly 

informace poskytnuty se týkala informací v budoucnu, žadatel byl odkázán na sledování 
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úřední desky a jiných webových portálů.

Proti žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání.

Žádná žádost neskončila soudním jednáním.

Požadované  informace byly nejčastěji  z  působnosti  odboru bytové politiky (např. 

pronájmy  nebytových  prostor,  prostředky  vynaložené  na  opravy),  odboru  stavebního 

(např. nepovolené  stavby,  vydání  stavebního  povolení)  a  odboru  životního  prostředí  a 

dopravy (např. prostředky vynaložené v souvislosti s chovem psů).

Rok 2010

V roce 2010 bylo podáno 85  žádostí, z toho proti dvanácti bylo podáno odvolání. 

Žádné řízení však neskončilo soudním jednáním.

Velký  počet  žádostí  v  tomto  roce  je  způsoben  opakovanými  žádostmi  jednoho 

člověka, který navíc požadoval stejné informace od pana starosty, pana tajemníka a odboru 

stavebního  najednou, každá žádost je tedy zaevidována třikrát.

Ostatní žádosti směřovaly převážně na odbor bytové politiky (např. zdůvodnění výše 

nájmu, privatizace bytů, přehled právoplatných nájemníků), odbor stavební (např. umístění 

stavby na pozemku,  zaslání  kopie  kolaudačního rozhodnutí,  registrace studny) a  odbor 

životního prostředí  (např.  seznamy dětských hřišť,  zaslání  výsledků průzkumu,  přehled 

vynaložených prostředků na obnovu zeleně, kácení stromů)

Pro  ilustraci  uvádím  i  složení  žádostí,  které  byly  dosud  vyřízeny  v  roce  2011. 

I v tomto roce směřovalo nejvíce dotazů na odbor stavební a odbor bytové politiky, kde se 

dotazy  týkaly  nejvíce  pronájmu  a  prodeje  nebytových  prostor  a  pozemků  z  majetku 

městské části.

Jednotlivé  žádosti  pak  směřovaly  na  odbor  životního  prostředí  a  dopravy, 

tajemníkovi úřadu, personálnímu oddělení apod.

Okruhy předmětů žádostí jsou tedy každý rok přibližně stejné.

V  některých  podáních  žádali  lidé  i  informace,  které  jsou  běžně  k  dispozici  na 

internetových stránkách nebo na radnici – např. počty dětských hřišť na Praze 4 – Praha 4 

má  i  zvláštní  webové  stránky  pro  hřiště,  kde  si  zájemci  mohou  jednotlivá  hřiště 
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prohlédnout; registrace studny – tyto materiály se dají najít v běžné internetové síti apod.

Vývoj počtu žádostí o poskytnutí informací na základě zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím na MČ Praha 4:

Počet  žádostí  prudce stoupl v  roce 2010, z  38 v roce 2009 na 85 v tomto roce. 

Naopak v roce 2007 byl počet žádostí téměř třetinový než v roce 2010. Lze se domnívat, že 

se lidé naučili lépe využívat možností, které jim zákon o svobodném přístupu k informacím 

skýtá. Jak však již bylo zmíněno výše je nárůst žádostí v roce 2010 způsoben zčásti také 

tím, že jeden žadatel podával opakované žádosti týkající se té samé věci, a to vždy hned ve 

třech vyhotoveních.

 

3.5.2 Závěr

Hypotéza 1: Občané nepodávají  žádosti o poskytnutí informací  podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím příliš často. Podání je maximálně 

deset za rok.

Tato hypotéza se nepotvrdila, podání je mnohem více než jsem předpokládala. Lidé 

možností zákona 106/1999 Sb. využívají skutečně hojně a informují se o širokém spektru 
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Graf 16: Vývoj počtu žádostí v letech 2007 až 2010
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skutečností.  Počty  podání  však narůstají  opakovanými  žádostmi  o  stejné  informace od 

stejných osob a tím, že se žadatelé ptají i na informace, které lze najít i jinými cestami.

Hypotéza 2: Žadatelé  chtějí  nejčastěji  informace o majetku MČ a veřejných 

zakázkách

Tyto  informace žadatelé sice také požadují,  ale  netvoří  většinu  žádostí,  častěji  se 

vyskytují  žádosti  o  informace týkající  se  konkrétního  případu nebo  žádosti  o  přehledy 

výdajů a investic MČ apod. Nejčastěji se požadované informace týkají povolování staveb 

a nakládáním s byty a nebytovými prostory Prahy 4.

Doporučení pro radnici

Vzhledem  k  tomu,  že  informace vztahující  se  k  zákonu  106/1999  Sb.  se  musí 

poměrně zdlouhavě vyhledávat  a  nejsou na jednom místě,  doporučila  bych vytvořit  na 

internetových stránkách Prahy 4  samostatný oddíl a zde umístit znění zákona, jaký je při 

vyřizování těchto žádostí postup, na koho se obrátit, jak lze žádost podat, formulář žádosti 

a přehled již poskytnutých informací. Tak by uživatelé nemuseli hledat na různých místech 

webu a měli by vše přehledně pod jedním heslem, což by byl zajisté vstřícný krok radnice 

směrem k veřejnosti.

Doporučení pro potenciální žadatele

Bylo by dobré, kdyby si případní žadatelé nejprve prošli podané žádosti a odpovědi 

na ně, případně pročetli oficiální internetové stránky Prahy 4, a až poté, pokud informace 

nenajdou, podali vlastní žádost.
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4 ZÁVĚR

V této práci jsem se věnovala problematice komunikace a poskytování informací na 

městské části Praha 4. Zajímala mne komunikace s občany a s neziskovými organizacemi, 

které na této městské části působí. Vzhledem k tomu, že komunikaci považuji za nezbytný 

předpoklad dobré spolupráce, myslím, že je toto téma důležité.

K této práci jsem přistupovala s tím, že jsem měla kritické výhrady ke komunikaci 

a myslela jsem si, že i moji respondenti nebudou kritikou šetřit. Domnívala jsem se, že 

zvláště neziskové organizace budou mít ke komunikaci s radnicí mnohé připomínky. Jak 

však víme z předcházejících částí, mé domněnky se nepotvrdily a neziskové organizace si 

komunikaci a spolupráci s radnicí v zásadě pochvalují.

Sledovala jsem nejen technické aspekty komunikace, ale snažila jsem se dozvědět 

něco i  o  její  kvalitě  a  spokojenosti  s  ní,  jak  ze strany radnice,  tak ze  strany zástupců 

občanů.

Nejprve jsem zjišťovala,  jaké komunikační a informační kanály radnice a občané 

vůbec používají. Zjistila jsem, že je to celé široké spektrum nástrojů komunikace. Občané 

využívají telefonický i e-mailový kontakt, využívají hojně informační centra i internetové 

stránky a zcela  výsadní  postavení  má v informování  radniční  časopis  Tučňák,  na jeho 

stránkách informuje radnice o všem, co považuje za důležité a občané se na něj s důvěrou 

obracejí.  Pokud  si  občané  potřebují  něco  vyřídit  využívají  k  tomu  nejčastěji  osobní 

návštěvu přímo na úřadě, informační centra a také e-mail a telefon. Vzhledem k výsledkům 

výzkumu, který ukazuje, že se lidé na radnici obracejí nejčastěji pouze 1-2 krát ročně, je 

nutné, aby se radnice opravdu snažila na své občany zapůsobit při každé jejich návštěvě, 

protože si budují obraz o radnici právě jen z několika málo kontaktů.

K  hodnocení  kvality  a  spolehlivosti  těchto  kanálů  jsem  použila  výpovědi 

respondentů při  rozhovorech a  také své vlastní  zkušenosti.  Vzhledem k tomu,  že  moji 

respondenti  nepoužívají  celou  škálu  komunikačních  prostředků,  byla  hodnocena  jen 

nejčastěji používaná informační média a komunikační kanály – radniční zpravodaj Tučňák, 

internetové stránky městské části Praha 4, e-mailová, telefonická a osobní komunikace.

Časopis Tučňák je hodnocen jako dostačující informační prostředek, některým však 
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chybí  více  prostoru  pro neziskové organizace  a  jejich  vyjádření,  jiní  by  vylepšili  jeho 

grafickou podobu a dělali by ho přitažlivější formou. Z grafického hlediska a z hlediska 

čtivosti je Tučňák ve srovnání s některými jinými radničními periodiky na vysoké úrovni, 

i když prostor pro zlepšování tu samozřejmě je.

Internetové stránky hodnotí respondenti jako vyhovující pro jejich účely, ale s tím, 

že už se na nich naučili hledat, přiznávají však, že pro nezasvěcené uživatele, mohou být 

trochu  složité.  Jedna  z  respondentek  si  myslí,  že  stránky  jsou  nevyhovující  a  hledání 

potřebné  informace zabere  příliš  mnoho  času,  což  může  uživatele  odradit  od  dalšího 

používání těchto stránek natolik, že se o pomoc obrátí přímo na úřad. Tím ale více zatěžuje 

úředníky,  ačkoli  by  si  mohl  hledané  informace při  lépe  nastavených  internetových 

stránkách vyhledat sám. Lidé se tedy dostanou k informacím, které hledají, i když někdy je 

cesta k nim delší. 

Pokud potřebují na radnici něco vyřídit, používají moji respondenti nejvíce telefon, 

protože je to nejrychlejší způsob, jak se na něčem domluvit nebo se něco dozvědět. Dále 

využívají  také  osobního  jednání.  S  oběma  způsoby  jsou  všichni  spokojeni.  Při 

telefonickém  kontaktu  jsou  lidé  z  radnice  příjemní  a  ochotni  vyhovět.  Jedni  mluví 

o kontaktu s radnicí v superlativech, druzí jsou zdrženlivější, všichni se však shodují, že až 

na drobné nedostatky je komunikace s radnicí v pořádku.

Další způsob, kterým mohou občané vyjádřit svůj názor či nespokojenost, je možnost 

podat na radnici stížnost, podnět či petici. Této možnosti využívá každoročně vcelku velký 

počet obyvatel,  jen stížností se na radnici  sejde každoročně kolem dvou set. Vzhledem 

k vysokému počtu stížností  by se radnice mohla více snažit,  aby její  občané důvod ke 

stížnostem neměli. Na druhou stranu je ovšem pravda, že bčané si stěžují i na věci, které 

radnice  nikterak  ovlivnit  nemůže.  Pomocí  stížností  se  radnice  také  může  dozvědět 

o situacích, o kterých by se jinak třeba nedozvěděla.. Pokud chce občan na něco upozornit, 

lze  podat  také  podnět.  Tento  způsob  však  občané  příliš  nevyužívají,  podnětů  chodí 

v průměru jen do deseti ročně. 

Pokud se občané chtějí dozvědět i informace, které nejsou veřejně dostupně, mohou 

využít ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud občan 

podá takovou žádost, musí se jí radnice zabývat a ve lhůtě patnácti dnů žadateli odpovědět. 

Zákon jasně vymezuje situace, kdy informace nelze poskytnout ani podle tohoto zákona. 

Na radnici městské části se se  žádostí o  informace podanou podle tohoto zákona obrací 

v průměru téměř 50 žadatelů ročně. Vzhledem k tomu, že si radnice, podle svého tiskového 
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mluvčího, zakládá na tom, jak dobře své občany informuje, je tento počet dost vysoký. Na 

druhou stranu se lidé většinou ptají spíše na  informace, které se běžně neposkytují.  Na 

vysokém počtu žádostí může mát podíl také to, že se lidé někdy ptají na informace, které 

jsou dostupné jinak.

Je  tedy  zřejmé,  že  radnice  poskytuje  občanům  informace tam,  kde  je  hledají 

a komunikuje  s  nimi  těmi  způsoby,  které  opravdu  reálně  využívají.  Tento  stav  určitě 

přispívá k dobré komunikaci radnice a občanů. Během práce na této diplomové práci jsem 

nepřišla na žádný informační zdroj nebo komunikační kanál, o který by byl mezi občany 

zájem a  radnice  jej  neposkytovala.  Lze  tedy  doporučit  zkvalitňování  stávajících  médií 

k větší spokojenosti uživatelů.

Výsledkem této práce má být nejen přehled toho, jak spolu občané a jejich radnice 

komunikují, ale především doporučení pro obě zúčastněné strany, jejichž využití povede 

k efektivnější komunikaci, tím pádem lepší spolupráci a doufejme i ke spokojenější radnici 

i  veřejnosti.  Kromě výše zmíněného zlepšování  kvality  informačních  a  komunikačních 

prostředků, přispěje k lepší komunikaci a spolupráci občanů a radnice také to, když se obě 

strany dozvědí  více o možnostech druhého.  Dle mého názoru je  nezbytné,  aby občané 

pochopili, co radnice ve skutečnosti dělá a co vůbec udělat může. Jsou lidé, kteří si myslí, 

že radnice městské části zmůže všechno a nechtějí slyšet, že ne všechno záleží na přání 

radnice, za něco je zodpovědné hlavní město nebo ministerstva apod. Občané by také měli 

pochopit, že bez jejich spolupráce je všechno těžší a v důsledku nákladnější. Měli by si být 

vědomi toho, že pokud budou dělat například více nepořádku, uklidí to sice radnice, ale 

zaplatí to v důsledku oni a peníze budou chybět jinde, kde by je radnice uměla využít třeba 

efektivněji a tak, jak by si sami občané přáli. 

Tohoto stavu lze dosáhnout právě častou a správnou komunikací radnice s občany. 

Myslím, že dobrým krokem radnice v tomto směru je probíhající informační kampaň Čistá 

Praha 4, kdy se radnice snaží občanům sdělit, že s jejich pomocí může být Praha 4 čistější 

a hezčí. Důležitým cílem této kampaně je v lidech vzbudit sounáležitost s místem, kde žijí  

a pocit, že radnice sama bez jejich pomoci toho dokáže méně. Součástí této kampaně byla i 

akce zaměřená na majitele psů, která je vyzývala, aby exkrementy svých psů nenechávali 

ležet na ulici. Tato kampaň, ač často kritizovaná, dosáhla, myslím, solidního úspěchu, kdy 

se objem radnicí uklízených psích exkrementů snížil o 20 %.

Ovšem je otázkou,  zda radnice vůbec o spolupráci a kritické připomínky svých 
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občanů stojí a  nechtěla by raději dělat všechno podle svého bez zásahu zvenčí. Otázkou 

také je, zda se občané opravdu chtějí zapojit do péče o prostředí, ve kterém žijí nebo zda je  

jim  bližší pasivně čekat, co pro ně stát/radnice udělá a případně si ne její kroky postěžovat. 

Ovšem uskutečněný názorový průzkum říká, že lidé jsou ochotni se na změnách ve svém 

okolí podílet, bylo by tedy škoda kdyby radnice tento občanský potenciál nevyužila. 

O  spolupráci  stojí  nejen  jednotliví  občané,  ale  také  mnou  oslovené  neziskové 

organizace. I v nich tedy může radnice nalézt partnery pro své plány, i ony tedy mohou 

pomoci  radnici  naplňovat  její  cíle.  Ovšem  zatím  se  zdá,  že  radnice  právě  o  pomoc 

a spolupráci neziskových organizací nestojí. Pro radnici je materiální podpora neziskových 

organizací dostačující formou spolupráce.

Samozřejmě může být snaha o  zapojení veřejnosti pro radnici zpočátku složitější, 

ale  v případě dobře zvládnutého procesu,  jí  bude odměnou veřejnost,  která jí  důvěřuje 

a věří v její kroky. Nutno říci, že radnice není v této oblasti zcela nečinná, pořádá ankety 

a veřejná  setkání  týkající  se  různých  témat  a  plánovaných  kroků,  jako  je  výstavba 

parkovacích domů apod., také samotný názorový průzkum, který jsem v této práci použila 

je  dobrým krokem k  zapojení  veřejnosti.  I  veřejná  setkání,  která  po  tomto  průzkumu 

následovala byla dobrým krokem, kdy se občané a radnice mohli blíže seznámit se svými 

nápady a názory. Ovšem kromě toho, že se tyto akce konají, je důležité také to, v jaké 

kvalitě jsou provedeny, jaký význam jim radnice ve skutečnosti  přikládá, jestli  se chce 

opravdu dozvědět, co občany trápí a těší nebo jen „sbírá politické body“ a dělá vše jen 

naoko, aby si občané mysleli, že o jejich mínění mají zájem. Je důležité, aby se garanti 

radnice  tomuto  úkolu  opravdu  věnovali  a  veřejnost  se  na  ně  mohla  kdykoli  se  svými 

podněty obracet.
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