
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí  
    

 
 

Zápis a závěry 
 

1. jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

 
k transparentnosti státní správy  

 
konané v pátek dne 27. února 2015 9.00–11.00 hod. 

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 179 
 
 
 

Přítomní členové: 
 

Instituce  Účastník 

ÚV – OKK PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. 

ÚV – OKK  Mgr. Dalibor Fadrný 

MV – VS  JUDr. Adam Furek 

MV – eGov Mgr. Tomáš Kroupa  

MF Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch 

MPSV Mgr. Jiří Károly 

ČMKOS JUDr. Vít Samek 

TIC Bc. Tereza Zběžková 

Oživení Andrea Kohoutková 

VŠE 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, 
CSc. 

Otevřená 
společnost 

Mgr. Oldřich Kužílek 

 
 
Přítomní hosté: 
 
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu a ředitelka Sekce Legislativní rady vlády 
RNDr. Josef Postránecký, náměstek pro státní službu, Sekce pro státní službu MV 
Ing. František Kučera, VŠE 



 

Průběh jednání: 

 

Členům pracovní komise byly představeny stěžejní dokumenty pro boj s korupcí a pro jejich 

působení v pracovní komisi: 

- Statut,  

- Jednací řád, 

- Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017,  

- Akční plán boje s korupcí na rok 2015. 

 

Členové představili své zaměření v oblasti boje s korupcí a svá očekávání od pracovní 

komise: 

- Zběžková: personální procesy ve státní službě, především výběrová řízení, 

zveřejňování životopisů představených, vzdělávání a úřednická zkouška, hodnocení 

zaměstnanců, whistleblowing a etický kodex. 

- Samek: odstranění nepevnosti a vágnosti legislativního procesu, odstranění šedých 

zón státní správy a stabilita pozic představených, korupce v justici. 

- Kroupa: OpenData. 

- Kohoutková: implementace služebního zákona, systemizace, odměňování, 

vzdělávání a whistleblowing. 

- Vojtěch: témata zdravotnictví a výkonnost zaměstnanců státní správy. 

- Károly: agendové a informační systémy. 

- Kužílek: ochrana soukromí, procesní otevřenost a/versus přístup k informacím. 

- Dvořáková: mechanismy korupce, klientelismu a lobbingu, accountability státní správy 

a fungování oversight institutions, „byznys“ ve vzdělávání. 

- Kučera: reforma státní správy. 

 

Josef Postránecký představil harmonogram implementace zákona o státní službě a přípravy 

prováděcích předpisů. Uvítal možnost zapojení pracovní komise do přípravy vybraných 

prováděcích i služebních předpisů, vč. např. etického kodexu. 

 

Diskuse se vedla o principech státní služby, nově definovaných povinnostech zaměstnanců a 

nově vytvářených personalistických procesů. Z diskuse vyplynula nutnost výkladových 

stanovisek. Pozornost by se přitom měla zaměřit na otázku depolitizace (političtí versus 

„odborní“ náměstci) a odměňování (transparentní stanovení nenárokových složek platu). 

 

 

Závěry jednání: 

- Josef Postránecký přislíbil zaslání klíčových materiálů prováděcích a služebních 

předpisů komisi ještě před samotným mezirezortním připomínkovým řízením 

(distribuce přes Václava Velčovského, připomínky per rollam či ad hoc svolání 

komise). 

- Václav Velčovský pošle členům komise ihned po schválení vládou NV o organizaci 

služebních úřadů a o oborech služby (T: pravděpodobně polovina března). 

- Václav Velčovský ve spolupráci se Sekcí LRV vypracuje návrh stanoviska Rady 

vlády pro koordinaci boje s korupcí k depolitizaci státní správy, resp. ke vztahu 

politické a úřednické linie řízení (T: konec března). Následně bude návrh stanoviska 

projednán na příštím jednání komise a následně na Radě. 

http://www.korupce.cz/assets/rada-vlady/Statut-Rady-vlady-pro-koordinaci-boje-s-korupci.pdf
http://www.korupce.cz/assets/rada-vlady/Jednaci-rad-Rady-vlady-pro-koordinaci-boje-s-korupci.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf


- Vít Samek připraví shrnutí ke korupci v justici a k možnému zapojení Rady 

(T: konec března). Bude projednán na příštím jednání komise. 

- Příští jednání se uskuteční na začátku dubna a jeho cílem bude: 

o projednat, doplnit a schválit návrh stanoviska Rady ke vztahu politické a 

úřednické linii řízení, 

o projednat, popř. vytvořit stanovisko, k již schváleným prováděcím předpisům, 

o projednat, popř. vytvořit stanovisko k prováděcím předpisům před 

mezirezortním připomínkovým řízením či během něj, 

o projednat témata další činnosti komise. 

 

 

 

 

9. března 2015 

Zpracoval Václav Velčovský 

Zasláno per rollam ke schválení 9. března 2015 

Schváleno per rollam 18. března 2015 


