
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí  
    

 
 

Záznam z 2. jednání Koncepční komise 
 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  
 

konané v pátek dne 22. května 2015 9.30-12.00 hod. 
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 179 

 
 

Přítomní členové:  
Mgr. Radana Kubová, předsedkyně, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
Ing. František Kučera, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
Mgr. Ing. Hana Továrková, Hospodářská komora ČR 
JUDr. Michaela Katolická, Ministerstvo financí ČR – FAÚ 
Ing. Hana Krejčířová, Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra ČR 
PhDr. Radim Bureš, Transparency International ČR 
Mgr. Jakub Vít, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 
Náhradníci:  
Mgr. et Mgr. Lenka Habrnálová, za Mgr. Helenu Lišuchovou, Ministerstvo spravedlnosti ČR 
 
Omluveni: 
Mgr. Martin Fadrný, Frank Bold Society 
Mgr. Ing. Oldřich Kužílek, Otevřená společnost 
 
Nepřítomen:  
Mgr. Stanislav Klika, Ministerstvo financí 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení jednání 

Jednání Koncepční komise zahájil vedoucí Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, který její členy 
informoval o organizačních změnách a změnách ve vedení Odboru hodnocení dopadů 
regulace a Oddělení boje s korupcí. V souvislosti s personálními změnami představil členům 
nově jmenovanou předsedkyni Koncepční komise Mgr. Radanu Kubovou. Předsedkyně 
následně prezentovala členům svou vizi fungování komise a seznámila je s úkoly, které by 
měla plnit. Dále byly představeny dvě nové členky komise, a to JUDr. Katolická 
z Ministerstva financí a Mgr. Lišuchová z Ministerstva spravedlnosti. Komise jednomyslně 
schválila předsedkyní navržený program jednání:  

1.  Zahájení jednání 
 

2. Návrh Metodiky hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek Rady vlády 
pro koordinaci boje s korupcí 
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3. Diskuze k plánu činnosti komise na rok 2015 

 
4. Různé 

 

2) Návrh Metodiky hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek Rady 
vlády pro koordinaci boje s korupcí 

Předsedkyně zahájila projednávání bodu prezentací materiálu „Návrh Metodiky hodnocení 
protikorupčních opatření a tvorby stanovisek Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí“ (dále 
jen „Metodika“). Zaměřila se především na části Metodiky upravující zkoumání 
protikorupčního efektu, na působení Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen 
„Rady“) v rámci legislativního procesu a na způsoby hlasování Rady včetně formy hlasování 
per rollam. V rámci projednávání legislativních materiálů Radou zdůraznila nově zaváděný 
institut zpravodaje, který bude vybírán ze členů Rady a který bude zodpovědný za formulaci 
návrhu stanoviska Rady. Předsedkyně pracovní komise rovněž uvedla, že Metodika odráží 
současnou praxi fungování Rady včetně podoby zpracovávaných stanovisek Rady. Součástí 
Metodiky je i Metodika zhodnocení korupčních rizik (CIA), která je dostupná 
na http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/cia/metodika-CIA.pdf. 

V následné diskuzi ocenil PhDr. Bureš skutečnost, že diskuze na Radě je velmi otevřená 
a že Rada přejímá mnoho námětů ze strany členů z profesních komor, z neziskového 
sektoru nebo z akademické půdy. Jako stěžejní dokumenty, které tvoří východisko věcné 
debaty na Radě, označil návrhy stanovisek k jednotlivým legislativním a nelegislativním 
opatřením. Závěrem PhDr. Bureš zdůraznil důležitost toho, aby zástupci státní správy slyšeli 
odborné názory, přestože výsledné rozhodnutí je často věcí politickou. Myšlenku určení 
zpravodaje k materiálům projednávaným Radou ocenil a označil ji za zajímavou. 

Další diskuze iniciovaná Bc. Mlynaříkem z Ministerstva vnitra se týkala způsobu 
projednávání legislativních a nelegislativních materiálů na Radě a případného začlenění 
procesu projednávání zákonů na Radě do Legislativních pravidel vlády. V diskuzi k tématu 
vystoupili Mgr. Fadrný, PhDr. Bureš, Mgr. Továrková, Mgr. Vít nebo JUDr. Katolická. 
Předsedkyně komise rovněž požádala PhDr. Bureše, aby navrhl způsob zapracování 
postupu Rady při projednávání nelegislativních materiálů do návrhu Metodiky. Mgr. Vít 
návazně inicioval debatu o revizi Metodiky CIA a její obohacení o kvantitativní parametry 
a ukazatele zavedené na již existujících a používaných mezinárodních standardech. V této 
souvislosti byly jako jeden ze způsobů hodnocení zmíněny veřejné výdajové rámce 
jednotlivých resortů a jejich sledování v dlouhodobém horizontu. Vzhledem ke komplexnosti 
debaty Mgr. Vít souhlasil s tím, že vypracuje konkrétní připomínky k projednávanému 
materiálu písemně a zašle je ostatním členům komise do konce příštího týdne, tedy 29. 
května. Předsedkyně v této souvislosti připomněla ostatním členům komise, že možnost 
písemného zpracování připomínek je otevřená všem a o této skutečnosti byli vyrozuměni 
také členové komise, kteří se z jednání omluvili. V souvislosti s projednáváním návrhu 
Metodiky se Komise se shodla na tom, že připomínkovaný materiál bude znovu diskutován 
na dalším jednání dne 10. června v dopoledních hodinách. Členové komise vzali na vědomí 
informaci, že materiálem by se měla zabývat Rada na svém 5. jednání, které se uskuteční 
dne 17. června 2015. 

Předsedkyně komise po tomto bodu jednání vyhlásila krátkou přestávku v jednání. 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/cia/metodika-CIA.pdf


Stránka 3 (celkem 3) 
 

 

3) Diskuze k plánu činnosti komise na rok 2015 

Projednávání bodu zahájila předsedkyně komise Mgr. Radana Kubová a představila členům 
harmonogram jednání Rady, materiály které mají být Radou projednány a návrh 
legislativních i nelegislativních materiálů, kterými by se měla Koncepční komise zabývat. 
Mgr. Habrnálová, zastupující Mgr. Lišuchovou z Ministerstva spravedlnosti, požádala 
o možnost vyjádřit se k návrhu plánu činnosti písemně a případně navrhnout další úkoly 
a projednávané materiály. K žádosti se postupně připojili ostatní členové komise. 
Předsedkyně komise tedy požádala všechny, tj. nejen přítomné, členy, aby se k plánu 
činnosti Koncepční komise na rok 2015 vyjádřili písemně a připojili návrhy na materiály, 
kterými by se měla komise zabývat. Předsedkyně dále členy informovala o workshopu 
k sestavování Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016, který se uskuteční po jednání Rady 
dne 17. června 2015 v budově Úřadu vlády ČR (Strakova akademie). Členy Koncepční 
komise požádala, aby do dalšího jednání komise zpracovali a písemně zaslali seznam 
nových navrhovaných priorit (legislativních a nelegislativních opatření) pro Akční plán boje 
s korupcí na rok 2016 (které se neobjevily v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015). 

4) Různé 

V bodě různé vystoupila Mgr. Habrnálová za Ministerstvo spravedlnosti ČR 
a zprostředkovala členům komise informaci o stavu plnění mezinárodních závazků ČR v boji 
proti korupci, konkrétně co se týče implementace a aplikace Úmluvy OECD proti podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích a doporučení z roku 
2009 o dalším boji proti podplácení (je gestorem v dané záležitosti).  

Předsedkyně Mgr. Radana Kubová zopakovala, že další jednání Koncepční komise 
předsedy Rady se uskuteční dne 10. června 2015 od 9.00 v budově Úřadu vlády ČR. 
Požádala rovněž všechny členy komise, aby své připomínky k materiálům poskytli 
prostřednictvím předsedkyně ostatním členům nejpozději do 5. června 2015. 

Předsedkyně pracovní komise Mgr. Radana Kubová poděkovala přítomným a ukončila 
jednání komise v 12:00 h. 
 
 
Zapsal: Ing. František Kučera (25. května 2015) 
Schválila: Mgr. Radana Kubová 
Zasláno ke schválení členům komise dne 27. května 2015. 
Schváleno 8. června 2015 


