Jedeme spolu na jedné lodi
obec, město, stát, Evropa, svět

Hledání společné shody - poznání veřejného zájmu
dobrá správa v zastupitelské demokracii v 21. století
Demokracie = účinná účast občanů na správě svých věcí
Vladan Hodek
Pavel Charvát
Společně pro Šestku 11. 2018

Princip efektivního hledání společné shody
Vyjednávání společné shody = hledání našeho společného zájmu

veřejný zájem

naše společná shoda na hodnotách, představě o podobě a fungování společnosti
samospráva vyjednává a rozhoduje

úřad - státní správa - vymáhá a kontroluje

model-občansko-reprezentativní
veřejný zájem je definován samosprávou zejména za účasti sdružení organizací a firem

práce úředníků

práce samospráv

úředníci vykonávají službu připravují
podklady, rozpracovávají postupy a strategie

samospráva přináší vize, organizuje
úřad, zadává úkoly, vyjednává a
rozhoduje

zájem

konrola

disponují prostředky

disponují prostředky
firmy,

zájem

OBČANÉ

volby
informace

firmy,

OBČANÉ
organizace

organizace

zájmové skupiny

zájmové skupiny

Jaké problémy komplikují hledání veřejného zájmu v 21. stol.
Rychle se měnící svět

Digitální globální svět
21. století přináší

Samostatně jednající občané bez vazby na administrativu
a potřeby státu
Samostatně jednající globální společnosti, které nejsou
loajální k státu
Inflace informací a zmenšující se schopnost státní správy
informace efektivně třídit a správně je vyhodnocovat
Zmenšující se schopnost volených zástupců efektivně řídit a
rozhodovat
Znevýhodnění těm kdo nedokáží čerpat benefity globalizace

Bývalý ministr o schopnosti pracovat ve veřejném zájmu

Robert Pelikán :

„Ten, kdo vypadá, že drží nějakou moc, ji tak úplně nedrží a možná ji vůbec
nedrží, protože je závislý na tom, co mu připraví někdo jiný. A ten je zase závislý
na někom jiném. Je to geniální systém, ve kterém zcela zmizela moc,”

https://www.e15.cz/rozhovory/pelikan-politicke-prostredi-je-genialni-system-ve-kterem-zcela-zmizela-moc-135351
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Selhání občansko - reprezentativního modelu
jako způsobu hledání veřejného zájmu
Globálního obchod, firmy, organizace, zájmové skupiny nejsou závislé na místě - státu

disponují informacemi a neomezenými prostředky k obchodu a zisku

marketing

marketing

práce úředníků

marketing

marketing

práce samospráv
marketing

volby
Stát neumí komunikovat s občany. Občan ani stát nemá správné informace. Veřejný
prostor je zahlcen marktetingovými zájmy obchodu a veřejný zájem není diskutován.

občané nejsou nikým zastupováni
stát - Evropa

Cíl - znovu začít s hledáním a definováním veřejného zájmu
Digitální globální svět
21. století umožňuje

Najít způsob k rychlému získávání správných
informací k rozhodování
Průběžně získávat zpětnou vazbu k učiněným
rozhodnutím
Zrychlit a zjednodušit vyjednávací proces při
udržení zastupitelské demokracie
Včas reagovat na měnící se podmínky
Může rozhodování samospráv konkurovat
korporátnímu jednání v globálním světě

občansko - síťový model = způsob vyrovnání sil
obnovení hledání skutečného veřejného zájmu
k státu neloajální globální obchod, firmy, organizace, zájmové skupiny,

disponují informacemi a neomezenými prostředky k obchodu a zisku

práce úředníků

kontrolovaný
marketing

práce samospráv

transparentní, digitální
zpětná vazba
informace

zapojení
informace

zapojení
informace

zpětná vazba,
volby,
informace

Správně informovaní a vzdělaní občané volí dobrou samosprávu.

Občané státu disponují informacemi a neomezenými lidskými zdroji
k hledání veřejného zájmu
stát - Evropa

Cíl - skutečné hledání a definování veřejného zájmu
Základním předpokladem je otevřená, propojená, transparentní správa

Nutnost strukturovaně síťově propojit všechny účastníky procesu tak, aby
bylo možné rychle a smysluplně vyjednávat a dosahovat společných cílů

Nutná je komunikace na všech úrovních a jasná odpovědnost a kompetence

je nutné tedy vědět CO, KOHO, KDY, JAK, aby bylo zapojení smysluplné

spolupráce státní správy a samosprávy a občanů
Úspěšné hledání veřejného zájmu v rychle se měnícím světě nelze bez vzájemné spolupráce.

práce úředníků
zpětná vazba
informace

transparentní, digitální

zapojení
informace

práce samospráv
zapojení
informace

zpětná vazba,
volby,
informace

instituce jsou bez průběžné spolupráce slepé

Úřady aktivně žádají o
informace, konzultují, propojují,
sdílejí. Poptávají vyjádření a
posudky,rozpracování postupů
a strategie. Kontrolují

spolupráce
informace

Samosprávy aktivně poptávají
varianty řešení a vize, poptávají
názory a informace, spolupracují,
rozhodují a nechávají
rozhodovat.

Subsidiarita
základ pro odpovědné hledání veřejného zájmu.
“Je třeba dělat to co dává smysl”
Občané si mají zásadně vše řešit sami mezi sebou a na vyšší úroveň samosprávy delegovat jen
to, co je třeba dále a šířeji koordinovat
- Většina konfliktů je z nezvládnuté komunikace, špatného informování a předávání informací.
- Subsidiarita pomáhá budování identity - vědomí sounáležitosti s místem.
- Být blíže občanům - budování důvěry občan-samospráva
- V místním rozhodování je reálné vyjednání podrobnější shody. (Čím větší celek tím obecnější
shoda - pokud je celek moc velký je potřeba detailnější koordinace je to často téměř nemožné).
- Občasné jsou kompetentní rozhodovat o místě které znají a ve kterém jsou ochotni se zapojit

Princip subsidiarity umožňuje přehledně nastavit kompetence
a odpovědnost
úroveň místní - rozhoduje a řídí

= občan odborník (zná místo kde žije nejlépe řeší problémy)

úroveň krajská - koordinuje

= občan správce

úroveň vládní - nastavuje pravidla

= občan vyjednavač (má přehled o problémech a vyvažuje je)

(má jen dílčí přehled - koordinuje problémy)

síťové propojení
Všechny úrovně spolupracují, sdílejí, aktivně informují, přebírají a předávají si agendu tak, aby každý
zasahoval jen do toho co mu přísluší.
Všechny úrovně poptávají a vytváří nástroje, které budou v rámci ČR, EU a světa spolupráci
podporovat a rozvíjet a to síťově, tedy bez hiearchie, aby všichni mohli co nejrychleji využívat a
aplikovat to co potřebují a řešit to co je zajímá.

Budujme informovanou propojenou občanskou společnost
Každý jsme schopni nést svůj díl odpovědnosti .

Každý máme schopnost měnit věci kolem sebe. I ve velké anonymní Praze spolky Prahy 6
dlouhodobě podporují kulturu dialogu a spolupráce mezi občany a samosprávou a usilují o rozvoj
aktivní občanské společnosti.
Je to pomalý a postupný proces, který bude tak úspěšný jaká bude po něm poptávka.
Poptávejte tento proces také a zamyslete se jak můžete sami přispět k rozvoji občanské
společnosti v místě kde bydlíte vy.
www.potok2018.cz

Děkuji za pozornost

