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Záznam z 6. Jednání Koncepční komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

 
konané v pátek dne 22. ledna 2016 9:30-11:00hod. 

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 281 
 

 
Přítomní členové: 
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, předseda, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 

Ing. Hana Krejčířová, Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Mgr. Helena Lišuchová, Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra ČR 

PhDr. Radim Bureš, Transparency International ČR 

Bc. Kristýna Pokorná, Ministerstvo financí ČR 

Mgr. Martin Fadrný, Frank Bold 

Mgr. Branislav Hock LL. M, Tilburg Law and Economics Center 

 
Náhradníci: 
Mgr. Markéta Hlavinová, Ministerstvo financí ČR, FAÚ 

 
Nepřítomni: 
Mgr. Jakub Vít, Svaz průmyslu a dopravy 

Mgr. Ing. Hana Továrková, Hospodářská komora ČR 

 
Přítomní hosté: 
Bc. Martina Houšková, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 
 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení jednání 

Předseda komise Dalibor Fadrný zahájil jednání a přivítal přítomné členy komise. Předseda 

konstatoval jednání komise za usnášeníschopné při přítomnosti 9 z 11 členů komise. Byl 

schválen program 6. jednání, nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu jednání.   

2) Rekapitulace 

Akční plán boje s korupcí na rok 2016 (dále jen „Akční plán“) a Rámcový rezortní interní 

protikorupční program byly schváleny vládou dne 14. prosince 2015. Návazně byla Radou 

vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“) schválena metodika hodnocení 

korupčních rizik (Corruption Impact Assessment). Tato metodika bude využívána až po přijetí 

Obecných zásad hodnocení dopadů regulace a Legislativních pravidel vlády vládou. 

V závěru roku byl schválen také Plán legislativních prací vlády a Plán nelegislativních úkolů 

vlády na rok 2016, které představují časový harmonogram pro úkoly zakotvené v Akčním 

plánu. 
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3) Plán činnosti a priorit Koncepční komise v roce 2016 

Jednání komise budou cca každé dva měsíce předcházet jednání Rady. Předseda komise 

následně představil legislativní materiály, které budou v průběhu roku obligatorně zařazeny 

na program jednání (či per rollam) Rady (zákon o vyvlastnění, návrh zákona na ochranu 

oznamovatelů, návrh zákona o zprostředkování služeb realitních zprostředkovatelů). Úkolem 

komise bude, mimo jiné, navrhovat projednání legislativních a nelegislativních materiálů na 

program jednání Rady, ve kterých identifikuje korupční rizika. Jedním z bodů může být zákon 

o vysokorychlostních sítích, jež byl navrhován členkou komise Hanou Továrkovou, a který 

může představovat riziko neúčelného nakládání s prostředky státu. 

Martin Fadrný dále uvedl návrhy některých opatření, se kterými by měla koncepční komise 

pracovat – nominace do dozorčích rad a vlastnická politika pro státem vlastněné firmy, zákon 

o vnitřním řízení a kontrole, zákon zabývající se evropskými politickými stranami. Dále navrhl 

v rámci nově tvořeného Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí, zakotvení závazku 

věnujícího se implementaci registru smluv do praxe. Předseda komise ve spolupráci 

se zástupkyní Ministerstva financí Kristýnou Pokornou představil, v jakých fázích 

se jednotlivé navrhované body nacházejí. V souvislosti s problematikou nominace zástupců 

státu do dozorčích rad navrhla Kristýna Pokorná zařazení tohoto bodu na jednání Pracovní 

komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu. Předseda komise dále představil stav 

naplnění opatření zakotvených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 – zákon 

o sdružování politických stran a politických hnutích a zákon o zadávání veřejných zakázek, 

kde se řeší také otázka rozkrývání vlastnické struktury. Dle Markéty Hlavinové bylo 

projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek společně se zákony věnujícím 

se problematice praní špinavých peněz a veřejným rejstříkům přerušeno na Legislativní radě 

vlády.  

Obecnou připomínku vznesl Branislav Hock, který se tázal na konkrétní fungování komise, 

ideové zakotvení a zapojení občanské společnosti i soukromého sektoru do práce komise. 

Předseda komise uvedl, že pracovní komise jsou spíše reakčním mechanismem 

na probíhající legislativní proces a občanská společnost je v jejich rámci zapojována. Navíc 

také probíhá spolupráce s mezinárodními institucemi, které hodnotí jednotlivé kroky a přijatá 

opatření.  Dále byl vznesen dotaz na spolupráci s akademickým sektorem. Dle Václava 

Mlynaříka jsou z dotačních titulů financovány projekty akademické sféry s korupční 

tematikou. Tyto tituly jsou vyhlašovány na 4 roky dopředu a záleží na akademické sféře 

a jimi nabízených projektech a poskytování expertízy.  

Martin Fadrný poté požádal o rozesílání pozvánek na jednání ostatních komisí členům 

Koncepční komise, tak aby členové měli přehled o dalších projednávaných bodech. Radim 

Bureš upozornil na problematiku zpoplatňování podání podnětu k Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, které je zakotveno v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Předseda komise přislíbil otevření této otázky na jednání Pracovní komise k hospodárnému 

nakládání s majetkem státu.  

Poslední oblastí tohoto bodu byla mezinárodní spolupráce. Helena Lišuchová uvedla, 

že v březnu se uskuteční konference OECD. Ministerstvo spravedlnosti pak zvažuje 

uspořádání konference ve spolupráci s Radou EU. Dále je pokračováno v tzv. non-
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compliance procedure s GRECO ohledně problematiky financování politických stran a hnutí. 

Další hodnocení ze strany GRECO by mělo následovat v prosinci. V současné době pak 

probíhá 4. kolo hodnocení GRECO, které je zaměřeno na střet zájmů a imunitu členů 

parlamentu, státních zástupců a soudců. V současné době jsou dodávány podklady 

k hodnotící zprávě, její první pracovní verze bude dostupná do konce března. Co se týče 

OSN, došlo k odeslání dotazníku UNCAC a také k navázání telekonference s hodnotiteli 

České republiky – Turkmenistánem a Moldavskem. Ještě tento rok bude zahájeno druhé 

hodnotící kolo. 

 

Závěrem: Členům pracovní komise budou rozesílány pozvánky na jednání ostatních 

komisí. Dojde ke zpracování rámcového harmonogramu Koncepční komise a Rady. 

Další setkání Koncepční komise bude následovat v průběhu únoru před jednáním 

Rady. 

 

4) Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 

 

Do konce ledna obdrží Oddělení boje s korupcí zprávy od jednotlivých rezortů s plněním 

opatření v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015. Většina opatření byla naplněna. 

Za ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu nebyly zhotoveny Alternativy 

legislativního ochrany oznamovatelů a e-learningový kurz k problematice boje s korupcí. Oba 

úkoly budou realizovány v 1. Polovině roku 2016. Co se týče zveřejnění Elektronické 

knihovny legislativního procesu (tzv. e-KLEP), tento úkol by měl být hotov do 15. března 

2016. V otázce zákona o střetu zájmů byli členové informováni o zpracovávání stanovisek 

k pozměňovacím návrhům vyplývajících z jednání výborů Poslanecké sněmovny. Radim 

Bureš na závěr informoval o vydání nového CPI indexu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zapsala: Bc. Martina Houšková 
 
Schválil: Mgr. Bc. Dalibor Fadrný 
 
Schváleno dne 26. 2. 2016 


