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I.

Úvodem

Boj s kprupcí, resp. eliminace korupčního jednání je jednou ze stěžejních priorit vlády. Z toho
důvodu byly vytvořeny Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále
jen „předchozí Strategie“), kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 5. ledna 2011 č. 1,
ve znění usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 65, usnesení vlády ze dne 18. května 2011
č. 370, usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837 a usnesení vlády ze dne 16. května
2012 č. 346, a na ni navazující Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
s názvem „Od korupce k integritě“ (dále jen „Strategie“), která byla schválena usnesením
vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39. Tímto usnesením byla současně zrušena předchozí
Strategie a místopředsedkyni vlády a předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje
s korupcí bylo uloženo předkládat zprávu o průběžném plnění úkolů obsažených ve Strategii,
a to za předchozí dvě kalendářní čtvrtletí na základě podkladů od všech členů
vlády, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a ředitele GIBS, kteří jsou povinni
zasílat podrobnou informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii
a spadajících do jejich působnosti. Na základě těchto zpráv byla zpracována tato Informace
o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let
2013 a 2014 za období 1. čtvrtletí 2013 (dále jen „Informace“).
Přestože bylo zadáno předložit zprávu o plnění Strategie za poslední dvě ucelená kalendářní
čtvrtletí, z logiky věci vyplývá, že je popisován stav plnění úkolů od přijetí Strategie
(16. leden 2013), tedy za 1. čtvrtletí 2013. Přirozeně u úkolů, které byly plněny ještě před
přijetím Strategie, jsou zaznamenány i informace o aktivitách gestora do konce roku 2012 tak,
aby byla zachována kontinuita uváděných informací. Stejně jako u předchozí Strategie,
i v této Informaci jsou zachycena aktuální data, a to ke dni předložení Informace vládě,
tj. ke dni 9. května 2013.
Cílem Informace, stejně jako tomu bylo v předchozích dvou letech u předchozí Strategie,
je průběžné informování o plnění jednotlivých úkolů Strategie. Ze Strategie byly převzaty
tabulky s jednotlivými úkoly, u nichž byly ponechány informace o gestorovi úkolu (případně
spolugestorovi), termínu plnění a indikátoru plnění, a tyto jsou doplněny o kolonky „Stav
plnění úkolu“, „Způsob plnění úkolu“ a „Odůvodnění“.
Současně jsou na některých místech uvedeny i zmínky o požadavcích na změnu (úpravu)
zadání, ať již termínu plnění, gestora či spolugestora, indikátoru plnění nebo formulační
změnu odůvodnění úkolu. Bližší informace a řádné zdůvodnění je obsaženo v Aktualizaci
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 – květen 2013 (dále jen
„Aktualizace Strategie“), na niž je odkázáno a jež je vládě souběžně předkládána
ke schválení.
Součástí informování vlády o plnění jednotlivých úkolů je i informace o průběhu realizace
dosud nenaplněných, byť gestorem již zpracovaných, úkolů předchozí Strategie. Konkrétní
seznam (výčet) těchto úkolů byl obsažen ve Zhodnocení plnění úkolů obsažených ve Strategii
vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou místopředsedkyně vlády
předložila vládě dne 27. února 2013, vláda jej vzala na vědomí usnesením ze dne 20. března
2013 č. 201 (č.j. 251/13) a v němž byl uveden závazek vybrané úkoly, resp. vývoj
legislativního procesu u vybraných materiálů, i nadále sledovat.
Součástí materiálu je i přehled (shrnutí) jednotlivých úkolů (jejich název a stručný obsah)
s uvedením stavu plnění úkolu. V poslední části tohoto materiálu je uveden seznam zkratek,
které jsou v následujícím textu použity.
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Závěrem je třeba dodat, že přestože plnění jednotlivých úkolů bylo uloženo členům vlády,
vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a řediteli GIBS, informace o plnění obecných
úkolů, které mají plnit „rezorty“, zasílají i další správní úřady. Stav a způsob plnění obecných
úkolů tak vykazují kromě ministerstev a ústředních správních úřadů uvedených v zákoně
č. 2/1969 Sb. i ty úřady, které mají v Mezirezortní koordinační skupině pro boj s korupcí
svého zástupce, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Policejní prezidium ČR
a nově též Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
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II.

Stav a způsob plnění protikorupčních opatření

1. Priority
1.1. Zákon o úřednících
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
28. únor 2013 – předložit vládě návrh legislativního řešení pracovního poměru a vzdělávání
úředníků a zaměstnanců veřejné správy obsahující zejména tato kritéria:
-

jednoznačné určení hranice mezi místy obsazovanými politicky a apolitickými
úřednickými místy, které budou obsazovány na základě výběrového řízení,

-

nastavení pravidel pro odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy,

-

nastavení transparentního a spravedlivého systému odměňování,

-

zabezpečení speciální ochrany oznamovatelů protiprávního jednání zaměstnavatele,

-

systém povinného vzdělávání obsahující mj. oblast boje s korupcí.

Stav plnění
úkolu:

Úkol byl splněn v prodlouženém termínu (termín pro splnění úkolu byl
prodloužen UV ze dne 27. března 2013 č. 221 do 31. 3. 2013).

Způsob plnění
úkolu:

Materiál byl vládě
(č.j. ÚV: 381/13).

předložen

k projednání

dne

16.

4.

2013

Odůvodnění:
MV připravuje nový návrh zákona o úřednících již od roku 2009, kdy byl schválen věcný
záměr zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (zákon o veřejné
službě), a to UV ze dne 23. března 2009 č. 326. Následně byl věcný záměr revidován a pod
názvem „věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání
ve veřejné správě“ znovu přijat UV ze dne 31. srpna 2011 č. 647. Na základě něho pak byl
do MPŘ předložen návrh zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné
správě (zákon o úřednících), které probíhalo od 23. 8. do 20. 9. 2012. Z důvodu častých
personálních změn na MV byl původní návrh přepracován a do MPŘ, které probíhalo
od 25. 1. do 22. 2. 2013 (připomínky byly zasílány až do 27. 3. 2013), byl předložen návrh
zákona o státních úřednících. V únoru 2013 probíhalo zpracování tabulky zásadních
připomínek (téměř 900), avšak s ohledem na množství zaslaných zásadních připomínek, které
se však v některých oblastech překrývaly, MV požádalo o posunutí termínu předložení návrhu
zákona vládě. Na základě UV ze dne 27. března 2013 č. 221 byl termín předložení návrhu
zákona vládě posunut na 31. 3. 2013. V průběhu března a začátkem dubna 2013 byl návrh
paragrafového znění upravován (probíhalo vypořádání zásadních připomínek) a vládě byl
předložen do 16. 4. 2013. Z 858 zásadních připomínek se podařilo vypořádat 800 připomínek.
Návrh zákona tak byl vládě předložen s rozpory, které se týkají následujících oblastí:
 připomínky ke zvolené soukromoprávní koncepci zákona,
 připomínky ke zvolené koncepci odpolitizování, stabilizace a profesionalizace státní
správy,
 připomínky k rozsahu osobní působnosti zákona,
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připomínky k postavení vedoucího úřadu státní správy,
připomínky k postavení náměstka člena vlády,
připomínky k zavedení systemizace a zásadám zřizování některých pracovních míst,
připomínky k pojetí předpokladu bezúhonnosti a spolehlivosti,
připomínky ke koncepci výběrového řízení,
připomínky ke kompenzačním opatřením a benefitům,
připomínky ke koncepci pracovního hodnocení,
připomínky k zavedení úřednických hodností,
připomínky ke koncepci vzdělávání úředníků a úřednické zkoušky,
připomínky ke zřízení rady úředníků.

Ve variantách se dále vládě předkládá k rozhodnutí:
-

zda má být zavedena jedna kategorie náměstků členů vlády, tj. náměstků, kteří nejsou
úředníci, nebo dvě kategorie náměstků členů vlády, tj. náměstků-úředníků a náměstkůneúředníků (§ 75 ve spojení s § 2),

-

zda má být GIBS zahrnuta do institucionální působnosti zákona (§ 3),

-

zda v případě, kdyby se úředník na základě příkazu nadřízeného dopustil přestupku
či jiného správního deliktu, má příkaz provést, přičemž odpovědnost za spáchání
přestupku či jiného správního deliktu vznikne nadřízenému (úředník bude „živá“ zbraň),
nebo zda takový příkaz provést nesmí (§ 21),

-

zda náklady spojené s opakováním úřednické zkoušky má z části, respektive zcela nést
úředník, nebo nikoliv (§ 63).

Návrh zákona o státních úřednících i nadále respektuje požadavek na jednotnou právní úpravu
postavení úředníků ve veřejné správě, z důvodu přehlednosti a snazší interpretace ze strany
adresátů právní úpravy se její realizace navrhuje provést prostřednictvím dvou zákonů,
a to předmětného zákona o státních úřednících, který upravuje právní postavení státních
úředníků a který je postaven na obdobných principech jako stávající právní úprava postavení
úředníků ÚSC, a novelizovaného zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů. Novela zákona č. 312/2002 Sb. bude
rozeslána do MPŘ v průběhu měsíce května 2013.
Návrh zákona upravuje postavení státních úředníků [předpoklady pro zastávání pracovního
místa, výběrové řízení, vznik, změnu a zánik pracovního poměru (včetně převedení na jinou
práci, taxativních důvodů pro odvolání vedoucího úředníka nebo výpovědních důvodů
úředníka a důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr)] a systém jejich vzdělávání.
Rovněž upravuje zvýšené povinnosti úředníka nad rámec právní úpravy zákoníku práce
včetně povinnosti podrobit se pracovnímu hodnocení. Zvýšené povinnosti úředníka (včetně
zvýšených požadavků na vzdělávání) jsou kompenzovány prodloužením doby dovolené
na 6 týdnů a zavedením dalšího odstupného. Návrh zákona také stanoví systém odměňování
úředníků a jeho vazbu na výsledky pracovního hodnocení, základní pravidla systemizace
pracovních míst úředníků a organizace úřadu a obsahuje úpravu ochrany oznamovatelů
protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu.
Návrh zákona rovněž upravuje postavení náměstka člena vlády. Vládě se předkládá
k rozhodnutí, zda má být zavedena jedna kategorie náměstků členů vlády, tj. náměstků, kteří
nejsou úředníci, nebo dvě kategorie náměstků členů vlády, tj. náměstků úředníků a náměstků
neúředníků.
Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2014. Předkládaný návrh zákona by měl nahradit
dosavadní platnou, avšak až na výjimky dosud neúčinnou právní úpravu postavení státních
6

úředníků – zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).
MPV, přestože byla ministrem vnitra požádána o nominaci zástupců do pracovní skupiny
a zástupkyni za SKK nominovala, tato nikdy vyzvána k účasti v pracovní skupině nebyla
a na přípravě návrhu zákona o státních úřednících se nepodílela. Přestože se na výsledném
návrhu podílela až v rámci MPŘ stejně jako ostatní připomínková místa, spolupráce spočívá
ve vytvoření Platformy pro přípravu zákona o úřednících, na níž byly jednotlivé návrhy
zákonů projednávány. Jedná se o uskupení odborníků, zástupců státní správy a samosprávy,
neziskových organizací a parlamentních politických stran, které by mělo napomoci snazšímu
legislativnímu procesu v Parlamentu ČR. Platforma se sešla ve dnech 11. 4. 2012, 25. 6. 2012,
3. 9. 2012, 18. 2. 2013 a 23. 4. 2013.
Strategie je jedním ze stěžejním dokumentů vlády, který je prezentován i před mezinárodními
orgány a orgány EU, a proto se z uvedeného důvodu požaduje v Aktualizaci Strategie
reflektovat nastalé změny tak, aby aktuální znění Strategie odpovídalo realitě.
1.2. Zákon o střetu zájmů
Gestor: místopředsedkyně vlády
Spolugestor: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra
Termíny a indikátory plnění:
1) 30. říjen 2013 - předložit vládě analýzu účinnosti zákona o střetu zájmů obsahující
zejména rozbor problematiky:
-

zpřísnění sankcí a zefektivnění kontrolního mechanismu,

-

stanovení úřadu pro střet zájmů jako jednotného kontrolního mechanismu,

-

zřízení centrálního registru oznámení,

-

zavedení oznamovací povinnosti ke dni vzniku funkce,

-

rozšíření působnosti zákona,

-

rozšíření přechodu do soukromé sféry.

2) 30. duben 2014 - předložit vládě návrh legislativního řešení odstraňující analýzou
identifikované nedostatky zákona o střetu zájmů.
Stav plnění
úkolu:

1) Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Zorganizování kulatých stolů a vedení diskuze a zpracovávání
analýzy účinnosti zákona o střetu zájmů obsahující zejména rozbor
aspektů vymezených ve Strategii.

2) Úkol je plněn.

2) Příprava paragrafového znění novely zákona o střetu zájmů.
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Odůvodnění:
S ohledem na kontroverznost tématu jsou organizovány „kulaté stoly“ skládající se z politiků,
zástupců NNO a akademické sféry za účelem veřejné diskuze o potřebách a možnostech jejich
naplnění v dikci připravovaného právního předpisu. Dne 12. 3. 2013 byl na půdě Metropolitní
Univerzity Praha uspořádán kulatý stůl zaměřený na problematiku střetu zájmů v oblasti
obrany a bezpečnosti. Dne 4. 4. 2013 se na půdě PS uskutečnil kulatý stůl č. 1 ke všeobecným
otázkám (povinnost podávat čestná prohlášení při nástupu do funkce, zřízení centrálního
registru oznámení, opatření by měla být odstupňována dle pozic veřejných funkcionářů, jejich
rozhodovacích pravomocí či zásahu do práv jiných osob). Dne 18. 4. 2013 se konal kulatý stůl
č. 2 (na němž účastníci dospěli k závěrům, že čestná prohlášení by se měla podávat
elektronicky, že by sankce za přestupky měly být odstupňovány dle příjmů veřejného
funkcionáře a že jako jedna z účinných sankcí se jeví ztráta reputace prostřednictvím kontroly
veřejností).
Získané poznatky jsou dokumentovány a porovnávány jak se stávající právní úpravou, tak
s poznatky o právní úpravě v jiných zemích. Plnění úkolu je proto v této chvíli v počáteční
fázi - sběru informací a jejich vyhodnocování. Podařilo se shromáždit značné množství
listinných podkladů i vytvořit široký prostor pro veřejnou diskuzi, bohužel někteří poslanci,
kteří přislíbili zprvu svoji účast, se k prvnímu diskusnímu stolu bez omluvy nedostavili.
Získání co nejširších informací o názorech a potřebách praxe, včetně názorů veřejných
funkcionářů, kterým jsou stávajícím zákonem a budou i připravovaným návrhem ukládány
povinnosti, je tedy limitováno jejich malým zájmem. Na základě všech těchto informací
je zpracovávána analýza účinnosti zákona o střetu zájmů a s ohledem na končící volební
období PS je souběžně připravována novela zákona tak, aby po schválení analýzy mohl být
legislativní text co nejdříve předložen do MPŘ s úmyslem přijmout účinnou úpravu střetu
zájmů dříve, než tato problematika bude v rámci 4. evaluačního kola hodnocena Skupinou
států proti korupci (GRECO).
1.3. Zákon o svobodném přístupu k informacím
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo spravedlnosti, místopředsedkyně
vlády
Termín – indikátor plnění:
31. březen 2013 – předložit vládě novelu zákona o svobodném přístupu k informacím
obsahující zejména:
-

návrh řešení účinného mechanismu k bránění obstrukcí ze strany povinných subjektů
(např. informační příkaz, případně jiný sankční mechanismus),

-

instruktivnější formulace poskytování informací v případech střetu dvou základních
práv, vycházející z judikatury správních soudů, například o platech a odměnách úředníků
a zaměstnanců veřejné správy, o přestupkovém řízení,

-

prohloubení opakovaného použití informací a využívání otevřených dat, reformulaci
povinně zveřejňovaných informací.

Stav plnění
úkolu:

Úkol byl splněn včas.
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Způsob plnění
úkolu:

Materiál byl vládě
(č.j. ÚV: 384/13).

předložen

k projednání

dne

16.

4.

2013

Odůvodnění:
Úkol vychází z předchozí Strategie, ve které bylo v bodu 1.15 bylo ministru vnitra uloženo
předložit vládě do konce roku 2011 materiál obsahující identifikaci problémů spojených
se svobodným přístupem k informacím, včetně legislativních návrhů jejich řešení. MV za tím
účelem ustanovilo konzultativní pracovní skupinu složenou ze zástupců některých správních
úřadů a zástupců NNO. Pracovní skupina měla identifikovat existující aplikační problémy
spojené s InfZ a posoudit možnosti jejich odstranění. Na základě podkladů pracovní skupiny
zpracovalo MV Analýzu účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou vláda
vzala na vědomí UV ze dne 4. ledna 2012 č. 3; současně schválila „Shrnutí legislativních
změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu
k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků“ a uložila ministrovi vnitra
zpracovat a předložit vládě do 31. 10. 2012 návrh legislativních změn podle variant
doporučených v předmětném shrnutí. Bylo uloženo provedení celkem 15 legislativních změn
a úprav s cílem posílení transparentnosti přístupu k informacím.
Návrh novely InfZ byl zpracován a od 27. 9. do 26. 10. 2012 byl v MPŘ. Kromě úpravy
15 bodů, které vláda zadala UV ze dne 4. ledna 2012 č. 3, bylo do novely InfZ zapracováno
mnoho dalších aspektů a témat, což vyvolalo uplatnění poměrně velkého množství
připomínek (861, z toho 462 zásadních) koncepční povahy, které nebylo možné vypořádat
tak, aby byl návrh vládě předložen ve stanoveném termínu. Velmi často přitom byly formou
zásadních připomínek uplatňovány vzájemně protichůdné požadavky. Mnoho zásadních
požadavků navrhovalo rozšíření novely o nová ustanovení, která by byla v rozporu s vládním
zadáním (typicky rozšíření důvodů pro neposkytnutí informací). Ne všem těmto požadavkům
bylo možné vyhovět i s ohledem na to, že návrh byl v původní podobě kritizován veřejností
i médii a jakékoli zhoršení právního postavení žadatelů by nepochybně bylo předmětem nové
kritiky. Proto MV požádalo o posunutí termínu do 31. 1. 2013. Do té doby MV posuzovalo
uplatněné zásadní připomínky a projednávalo je s věcně příslušnými ÚSÚ. Jelikož úkol nebyl
splněn, byl převzat do Strategie jako úkol č. 1.3. (s termínem pro předložení vládě
do 31. 3. 2013), avšak v revidované podobě (tři odrážky uvedené v indikátoru plnění).
Součástí úkolu č. 1.15 předchozí Strategie bylo rovněž předložení návrhu na podpis
a ratifikaci Úmluvy RE o přístupu k úředním dokumentům. MV posléze avizovalo problém
kolize mezi InfZ a touto Úmluvou ve vztahu k úhradě nákladů, kterou nelze řešit uplatněním
výjimky, a dalším ustanovením InfZ, která nejsou slučitelná s Úmluvou (Úmluva vylučuje
úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, s nímž počítá platné znění InfZ a které
z tohoto zákona nebylo možné bez zásadních rozporů s připomínkovými místy odstranit).
Jelikož by mohl být vládě předložen návrh na podpis a ratifikaci Úmluvy, resp. by bylo
možné předložit návrh na sjednání předmětné Úmluvy do MPŘ, teprve poté, co bude novela
InfZ přijata, případně v závěrečné fázi jejího schvalovacího procesu, nebyl již tento úkol
převzat do nové Strategie s tím, že vládě bude tato otázka předložena k rozhodnutí.
Skutečnost, že tento úkol nebyl převzat do Strategie, však neznamená, že vláda na něj
rezignovala, aniž by jí byl předložen materiál s relevantními argumenty. Ze závěrů diskuze
nad vlastním plněním tohoto úkolu vyplynulo, že podrobná analýza slučitelnosti právního
řádu ČR s Úmluvou a případné nutné legislativní změny budou vládě MV předloženy
ve speciálním materiálu k novele InfZ nebo jako součást úkolu č. 6.1.2. Strategie (vizte
Zhodnocení). Jelikož nebyl zpracován samostatný materiál s touto tématikou, v rámci
Aktualizace Strategie se požaduje uvedený úkol přičlenit k úkolu č. 6.1.2. (Analýza možností
zřízení informačního komisaře).
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V souvislosti s nově zadaným úkolem byl návrh novely InfZ na přelomu ledna a února 2013
přepracován, resp. přizpůsoben novému zadání. Toto upravené znění bylo poskytnuto
připomínkovým místům k posouzení a k případnému uplatnění nových připomínek nebo
k přizpůsobení připomínek dosud uplatněných. Dne 1. 3. 2013 proběhlo jednání k vypořádání
zásadních připomínek, na které navázala individuální jednání mezi MV a ostatními ÚSÚ.
Vládě byl návrh předložen dne 16. 4. 2013, přičemž upravuje následující zásadní otázky:


začlenění práva na přístup k informacím o životním prostředí podle speciálního
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, do obecného InfZ,



zavedení tzv. informačního příkazu, tedy možnosti nadřízeného orgánu přikázat
povinnému subjektu přímé poskytnutí informace, pokud neexistuje žádný zákonný
důvod pro její odmítnutí (tím by mělo dojít k zamezení procesního „ping-pongu“
spočívajícího v opakovaném bezdůvodném odmítání žádostí o informace),



zavedení tzv. testu veřejného zájmu: při odmítnutí žádosti o informace bude nutné
posoudit nejen to, zda existuje výslovný zákonný důvod pro její nevydání (formální
podmínka), ale nově i to, zda v konkrétním případě není na místě zákonnou ochranu
ve veřejném zájmu prolomit (materiální podmínka),



povinná publikace interních předpisů, které upravují činnost povinných subjektů
navenek,



odstranění některých technických nedostatků právní úpravy a zachování stávajícího
rozsahu (minimální) aplikace správního řádu na vyřizování žádostí o informace,



upřesnění některých důvodů pro neposkytnutí informace: například informací
o trestním řízení, ochrana bankovního tajemství a ochrana (mezinárodních)
arbitrážních řízení,



úprava poskytování informací o platech a odměnách pracovníků povinných subjektů
(zohledňující aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu).

Část zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která upravuje
poskytování informací na žádost, bude zrušena. Tím dojde k odstranění stávající procesní
dichotomie, kdy obecně jsou žadateli poskytovány informace v režimu InfZ a informace
o životním prostředí pak podle zákona č. 123/1998 Sb. Zároveň dochází k několika spíše
technickým úpravám v oblasti poskytování prostorových dat (§ 11a a násl. zákona
č. 123/1998 Sb.). Tyto změny jsou vyvolány požadavky Evropské komise uplatněnými
v rámci tzv. pilotního projektu EU.
Návrh je v několika ohledech předkládán ve variantách, které jsou uvedeny přímo v textu
novely, konkrétně:
 v případě informačního příkazu je ve variantě navrhováno jeho vyloučení pro
informace týkající se samostatné působnosti ÚSC s ohledem na připomínky krajů,
 v případě informací o platech a odměnách je navrhována i varianta, která úpravu
poskytování informací o platech a odměnách neobsahuje,
 v souvislosti s povinností zveřejňovat seznam soudně napadených správních
rozhodnutí vydaných povinným subjektem, což bylo předmětem novely zákonů
o ÚSC, zohledňující úkol č. 1.1 předchozí Strategie, přičemž na doporučení LRV byla
tato část vypuštěna s odkazem na čl. 39 odst. 4 a čl. 54 odst. 3 LPV (nelze v témže
zákoně upravovat věci, které spolu bezprostředně nesouvisejí) a měla být spojena
s novelou InfZ. Oproti zavedení této právní úpravy je druhou variantou varianta
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nulová, čímž je vláda vystavována nutnosti volit mezi variantami, což s sebou přináší
riziko zvolení varianty nulové (tj. ponechání stavu beze změny).
Materiál byl nakonec předložen bez rozporů s ostatními ministerstvy, rozpor přetrvává
s SÚJB, s kraji a se SMO.
Návrh zákona byl po vypořádání zásadních připomínek zaslán vládě k dalšímu legislativnímu
procesu dne 16. 4. 2013. V průběhu dubna 2013 byl návrh projednáván v komisích LRV,
přičemž jeho projednání v LRV je naplánováno na 16. 5. 2013.
V neposlední řadě se v souvislosti s průběhem přípravy novely InfZ v Aktualizaci Strategie
požaduje reflektovat skutečný stav součinnosti spolugestorů.
1.4. Rozkrývání konečných vlastníků
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín – indikátor plnění:
31. prosinec 2013 - předložit vládě novelu zákona o veřejných zakázkách a novelu
koncesního zákona, které zajistí rozkrývání konečných vlastníků právnických osob, které jsou
vybranými uchazeči o veřejnou zakázku či koncesi.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Diskuse nad přípravou novely ZVZ a koncesního zákona.

Odůvodnění:
MMR se domnívá, že úkol vyřešilo, a to tím, že dne 7. 2. 2012 zaslalo připomínky k návrhu
zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob a spolupracovalo při přípravě tohoto
zákona, který předložilo MS a který je aktuálně projednáván jako sněmovní tisk č. 715. Pro
podrobnosti vizte stav návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti
akciových společností a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 715) v kapitole III.
Nicméně výše uvedený návrh (sněmovní tisk č. 715) je jen prvním dílčím krokem v procesu
zrušení „anonymních akcií“. Jelikož vláda rozhodla o principu zakotvujícím informační
povinnost všech právnických osob vstupujících do vytypovaných vztahů (veřejné zakázky
a koncesní řízení) s orgány veřejné moci v podobě rozkrývání svých konečných vlastníků,
je třeba novelu těchto dvou předpisů, tj. ZVZ a koncesního zákona, připravit. MMR původně
deklarovalo, že nechystá novelu ZVZ a že tento úkol tak bude plnit až v souvislosti
s povinností transpozice nové směrnice Rady a Parlamentu, která však ještě není přijata.
Nicméně po přehodnocení stavu zadávání veřejných zakázek byla připravena technická
novela ZVZ, která obsahuje změnu některých ustanovení, u nichž se ukázalo, že jejich
aplikace je v případě některých veřejných zakázek se specifickým předmětem plnění příliš
tvrdá, tak odložení účinnosti některých ustanovení, jejichž naplnění by v případě,
že by nabyla účinnosti již 1. 1. 2014, nebylo z technických důvodů možné. Dále pak návrh
směřuje k zachování dosavadního limitu, který určuje v případě veřejných zakázek
na stavební práce hranici mezi VZMR a podlimitními veřejnými zakázkami. Návrh dále také
upřesňuje znění některých ustanovení, které v praxi činily výkladové obtíže. Jedním
z navrhovaných opatření, byť předloženého variantně, je zrušení institutu osoby se zvláštní
způsobilostí. Tato tzv. technická novela ZVZ však neobsahuje řešení rozkrývání konečných
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vlastníků právnických osob, které jsou vybranými uchazeči o veřejnou zakázku. Pro úplnost
se dodává, že novela ZVZ byla předložena do MPŘ na období od 24. 4. do 24. 5. 2013.
Na přípravě novely ZVZ obsahující požadované řešení předmětného problému, která bude
vládě předložena do konce roku 2013, se pracuje samostatně a s největší pravděpodobností
bude vládou schvalována v době, kdy ještě nebude přijata výše uvedená technická novela
ZVZ.
1.5. Ochrana oznamovatelů
Gestor: místopředsedkyně vlády
Spolugestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo
obrany, Ministerstvo vnitra
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. duben 2013 - předložit vládě návrh změn zákonů souvisejících s řešením
whistleblowingu a ochrany oznamovatelů.
2) 31. srpen 2013 – předložit vládě analýzu možností podpory a právní pomoci pro
oznamovatele trestné činnosti.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol byl splněn včas.
2) Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Materiál byl vládě předložen k projednání dne 6. 5. 2013
(č.j. ÚV: 480/13).
2) Probíhá shromažďování materiálů.

Odůvodnění:
1) UV ze dne 21. listopadu 2012 č. 851 byl schválen věcný záměr legislativního řešení
whistleblowingu a ochrany oznamovatelů s úpravami podle připomínek obsažených
ve stanovisku LRV a zároveň bylo MPV ve spolupráci s MS a MPSV uloženo zpracovat
a do 30. 4. 2013 vládě předložit návrh změn zákonů souvisejících s řešením
whistleblowingu a ochrany oznamovatelů.
V souladu s věcným záměrem byl zpracován návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb.,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Na přípravě tohoto návrhu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců MPSV, MS,
MO, MV a zástupců ÚV (SKK a Odbor vládní legislativy). Schůzka pracovní skupiny
proběhla dne 15. 2. 2013. Na této schůzce byla dohodnuta základní podoba návrhu změny
příslušných právních předpisů. Další komunikace probíhala prostřednictvím elektronické
pošty, kde se spolugestoři vyjadřovali ke konečné podobě návrhu změny příslušných
předpisů a ke znění důvodové zprávy. Návrh byl rovněž konzultován s odborníky
na správní a na pracovní právo, jakož i s ÚOOÚ. Pracovní skupina při tvorbě návrhu
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zohlednila náměty uvedené ve stanovisku LRV – v návrhu je tak zohledněna například
skutečnost, že veřejní funkcionáři nejsou v pracovním ani ve služebním poměru, nebo
že na soudní ochranu osob, jež jsou ve služebním poměru, se nedá použít občanský
soudní řád. Na základě konzultace možnosti novely zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, s ÚOOÚ o možnosti rozšíření ochrany osobních údajů oznamovatele
a oznamovaného nebylo možno požadavku stanoviska v tomto bodu vyhovět (ostatně jeli návrh zaměřen na ochranu oznamovatelů trestné činnosti, je platná právní úprava
z pohledu předkladatele dostatečně upravena v trestním řádu, zákonu o PČR, trestním
zákoníku).
Návrh zákona byl v MPŘ od 27. 3. do 25. 4. 2013. Vypořádání zásadních připomínek
proběhlo dne 29. 4. 2013 a materiál byl předložen vládě k projednání dne 6. 5. 2013.
Pro úplnost se uvádí, že speciální ochrana oznamovatelů je uvedena i v návrhu zákona
o státních úřednících. Ta spočívá v zakotvení povinnosti úředníka při výkonu práce
oznámit nadřízenému protiprávní jednání v úřadu státní správy, v němž je zařazen, v jiné
OSS nebo jiném orgánu veřejné moci, o kterém se v souvislosti s výkonem práce
dozvěděl (tím není dotčena povinnost vyplývající z jiných právních předpisů - například
§ 367 a 368 trestního zákoníku); pokud tak učiní, nesmí takové oznámení negativně
ovlivnit jeho pracovní poměr a nesmí být v souvislosti s tímto oznámením nijak
diskriminován (tím není dotčen § 31 až 37 návrhu zákona o státních úřednících), přičemž
vedoucí úřadu státní správy je povinen učinit organizační opatření umožňující úředníkovi
oznámit tyto skutečnosti s tím, že je rovněž povinen vyrozumět úředníka o vyřízení
oznámení, nebrání-li tomu okolnosti případu (např. anonymita podání).
2) Tento úkol představuje opatření navazující na přijetí návrhu uvedeného v bodu 1). Proto
probíhá v současnosti především sběr dat. Uskutečnila se rovněž schůzka se zástupci TIC
z důvodu seznámení se s podrobnějšími informacemi o právní poradně, kterou TIC
provozuje.
1.6. Finanční kontrola a audit
Gestor: Ministerstvo financí
Termíny – indikátory plnění:
1) 31. prosinec 2013 – předložit věcný záměr nové úpravy finanční kontroly ve veřejné
správě, zahrnující manažerskou kontrolu, interní audit, centrální harmonizaci a systém
přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků.
2) 31. prosinec 2014 – předložit vládě návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
a přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn jiným způsobem.

Způsob plnění
úkolu:

Zpracování návrhu zákona o řídicím a kontrolním sytému veřejné
správy, který je v MPŘ.

Odůvodnění:
Vláda v únoru 2013 zařadila do Plánu legislativních prací vlády na rok 2013 vypracování
a předložení nového návrhu zákona o řídicím a kontrolním sytému veřejné správy s termínem
předložení do 31. 5. 2013, který by měl nahradit stávající zákon o finanční kontrole
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s předpokladem účinnosti od 1. 1. 2014. S ohledem na výjimečně krátkou lhůtu pro
zpracování nového zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě nemohla být
do této normy problematika přezkoumání hospodaření zapracována; vedení MF dosud o nové
právní úpravě přezkoumání hospodaření nerozhodlo.
V 1. čtvrtletí 2013 byly vypracovány hlavní principy řídicího a kontrolního systému, které
byly projednány se zástupci rezortů (s vedoucími pracovníky útvarů veřejnosprávní kontroly
a interního auditu), krajů a ČIIA. Následně byl návrh zákona vypracován a se zástupci
resortů, krajů, ČIIA znovu konzultován, jakož konzultován i se zástupci útvarů MV z hlediska
problematiky řídicího a kontrolního systému ÚSC. Návrh zákona o řídicím a kontrolním
systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů byl dne 9. 5. 2013 předložen do MPŘ
s termínem pro zaslání připomínek ve zkrácené lhůtě do 23. 5. 2013.
Jelikož vláda po schválení Strategie rozhodla o dřívějším termínu předložení nového zákona,
který má nahradit stávající zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, požaduje se tuto
změnu promítnout i v rámci Aktualizace Strategie.
1.7. Vlastnická politika státu
Gestor: Ministerstvo financí, ostatní rezorty
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. duben 2013 (rezorty) – vypracovat a Ministerstvu financí zaslat materiál obsahující
vlastnickou politiku státu v jednotlivých odvětvích hospodářského a společenského života
s vymezením potřebného a nepotřebného majetku k plnění jejich úkolů, s vyhodnocením
významu existence státních podniků či majetkové účasti státu v obchodních společnostech
z hlediska dlouhodobé strategie v jednotlivých odvětvích ekonomiky s případným návrhem
na jejich transformaci či privatizaci.
2) 30. červen 2013 (MF) – předložit vládě komplexní materiál obsahující obecná východiska
vlastnické politiky státu, ve vztahu k majetku, který slouží a bude sloužit dlouhodobě
k plnění jeho úkolů a funkcí ve všech oblastech veřejné správy, dlouhodobou strategii státu
výkonu vlastnických práv státu a základní cíle a roli státu ve správě a řízení státem
vlastněných společností a společností s majetkovou účastí státu, na základě dílčích materiálů
věcně příslušných rezortů.
3) 31. říjen 2013 (MF) - předložit vládě návrh Strategie vlastnické politiky státu vycházející
z obecných východisek vlastnické politiky státu a vycházející z doporučení Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol byl splněn včas většinou rezortů.
2) Úkol je plněn.
3) Úkol bude plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Reakce na dopis ministra financí č.j. MF-34406/2013/9003 ze dne
12. 3. 2013 a zaslání tabulek / informací.
2) Zpracovávání komplexního materiálu obsahující obecná
východiska vlastnické politiky státu na základě vyjádření
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jednotlivých rezortů.
3) Příprava samotné Strategie vlastnické politiky státu.
Odůvodnění:
MF rozeslalo průvodní vysvětlující dopis na všechny rezorty a dopis na ostatní ÚSÚ s žádostí
o vyplnění tří přiložených tabulek, a to i za podřízené organizace a úřady. Vyplněné tabulky
s příslušným komentářem byly požadovány zaslat Ministerstvu financí v termínu nejpozději
do 30. 4. 2013, a to ve formě tabulky Excel datovou schránkou nebo na CD. Tabulky byly
vyplňovány k těmto tématům:
1) přehled státních organizací (včetně národních podniků) a majetkových účastí státu
strategického významu,
2) přehled nepotřebného majetku,
3) přehled majetku, resp. majetkových účastí státu se záměrem jeho nabytí.
Cílem je, aby oslovená ministerstva a ostatní ÚSÚ a další rezorty v rámci své vlastnické
politiky provedly inventuru svého majetku a určily objektivní potřebu objemu majetku, který
nezbytně potřebují pro plnění svých úkolů a pro zabezpečování svých funkcí. Dále by měly
rozhodnout, který majetek je pro ně nepotřebný a jeho správa je neefektivní nebo
nehospodárná a současně by mělo dojít k určení majetku, resp. okruhů majetku, které
výhledově předpokládají získat. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou a rozsáhlou
problematiku, jsou dotazy a podrobnější informace k plnění tohoto úkolu řešeny operativně
přímo s určenou kontaktní osobou.
Většina rezortů zaslala požadované informace a vyplněné tabulky ve stanoveném termínu.
Přehled je následující:
Ministerstvo dopravy zaslalo vyjádření dne 2. 5. 2013 a uvedlo k tabulce č. 1, že MD
nepřísluší hospodařit s majetkem tohoto významu. Majetek uvedený v tabulce č. 2
je považován za nepotřebný. (Upřesnění ŘSD, ŘVC i SŽDC svojí investiční činností,
ve smyslu zřizovací listiny, vytváří majetek, který následně v některých případech předávají
jako nepotřebný jiným osobám, neboť vytvoření tohoto majetku bylo pro zabezpečení cílů
realizace infrastruktury cest nezbytné, avšak majetková práva k tomuto majetku z podstaty
své funkce vykonávají jiné organizace. Mezi nepotřebný majetek patří i pozemky, které
vznikly oddělením geometrickým plánem, samostatné pozemky, které jsou situované
v bezprostřední blízkosti komunikací a nejsou pro činnost organizace nadále potřebné.
Obecně lze konstatovat, že rozhodnutí o nepotřebnosti vyplývá především z charakteru
a rozsahu nemovitostí, kdy se jedná například o sjednocení vlastnictví stavby a pozemku,
či rozšíření pozemků žadatelů, užívaných například jako zahrádky.) K tabulce č. 3 bylo
sděleno, že z podstaty role ŘSD, ŘVC či SŽDC jako investorské organizace pro výstavbu
infrastruktury vyplývá, že pro realizaci těchto staveb je nezbytné zabezpečovat nabytí
potřebných pozemků, na nichž budou příslušné součásti infrastruktury budovány. Pro zajištění
aktuálních investičních záměrů stavby, rekonstrukce či modernizace významných staveb
potřebují tyto organizace nabýt, resp. mít k dispozici nemovitý majetek v příloze
specifikovaný. Seznam odpovídá krátkodobému výhledu aktuálních potřeb, nicméně
je závislý na skutečných potřebách jednotlivých investičních akcí, které se přesně specifikují
během procesu přípravy a realizace staveb.
Ministerstvo kultury dosud informace a tabulky nezaslalo.
Ministerstvo obrany zaslalo požadované informace (vyplněné stanovené tabulky) dne
2. 5. 2013 a je dále připraveno ke spolupráci. K vypracovanému materiálu nebyly vzneseny
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ze strany MF připomínky. Zároveň MO uvádí, že budoucí náklady spojené
s faktickou realizací opatření v návrhu vlastnické politiky státu není možné v současnosti
vyčíslit ani stanovit a že případná transformace státních podniků, resp. jiných právnických
osob, a další kroky podniknuté v rámci vlastnické politiky státu jsou přímo závislé
na rozhodnutí ministra obrany a vlády.
Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo vyjádření dne 30. 4. 2013 současně s vyplněnými
tabulkami. V tabulce č. 1 je uveden přehled všech majetkových účastí včetně dvou
strategických a státních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MPSV. V tabulce
č. 2 je uveden nepotřebný majetek ministerstva a podřízených organizačních složek. V tabulce
č. 3 je uveden záměr na nabytí dvou budov – pro Úřad práce ČR v Ostravě a pro Českou
správu sociálního zabezpečení v Chrudimi.
Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo vyjádření dne 4. 4. 2013 a uvedlo k tabulce č. 1,
že MMR nepřísluší hospodařit s žádným majetkem tohoto významu, tabulku č. 2 byla zaslána
vyplněná a k tabulce č. 3 sdělilo, že MMR v současné době nemá zájem o nabývání majetku.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo vyjádření dne 2. 5. 2013 a sdělilo, že MPO
provedlo inventuru majetkových účastí včetně státních podniků, OSS a příspěvkových
organizací ve své působnosti. Současně vyplnilo všechny tři požadované tabulky, včetně
přiloženého materiálu s komentářem k jednotlivým oblastem. V tabulce č. 2 je specifikován
nepotřebný majetek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v tzv.
areálu Hostivař a Českého metrologického institutu (majetek po bývalé příspěvkové
organizaci TESTCOM v k.ú. Zbečno a Sýkořice), který není nijak využíván. V tabulce č. 3
je záměr nabytí budovy pro Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Olomouc.
Ministerstvo spravedlnosti zaslalo vyjádření dne 30. 4. 2013 a uvedlo v tabulce č. 1 seznam
všech OSS a státních organizací v rezortu justice (celkem 118 položek), v tabulce č. 2 přehled
nepotřebného nemovitého majetku (celkem 48 položek) a v tabulce č. 3 přehled nemovitého
majetku se záměrem jeho nabytí (celkem 23 položek).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo vyjádření dne 26. 4. 2013
prostřednictvím datové schránky vyplněné všechny tři tabulky souhrnem informací za vlastní
úřad i rezortní PŘO a ostatní PŘO.
Ministerstvo vnitra zaslalo vyjádření dne 29. 4. 2013 a uvádí, že tabulka č. 1 obsahovala
2 položky, tabulka č. 2 obsahovala 89 položek a tabulka č. 3 obsahovala 35 položek. Zaslané
podklady v sobě zahrnovaly i požadované informace za PČR. Podrobnější informace
o státním podniku Česká pošta byly poskytnuty zvlášť.
Ministerstvo zahraničních věcí zaslalo vyjádření dne 26. 4. 2013 a zaslalo vyplněné všechny
tři tabulky. V tabulce č. 1 je uvedlo 9 položek, v tabulce č. 2 je uvedeno celkem 66 položek
určených k prodeji a tabulka č. 3 neobsahuje žádné položky.
Ministerstvo zdravotnictví dosud informace a tabulky nezaslalo.
Ministerstvo zemědělství zaslalo vyjádření dne 25. 4. 2013 a uvedlo, že samotné MZe
aktuálně nepotřebný majetek nevlastní, ani nemá zájem o jeho nabytí. Při vyplňování všech tří
tabulek bylo prioritou zhodnotit potřebnost majetku podřízených subjektů (v.v.i., o.p.s.).
Vyplněné údaje z jednotlivých podřízených subjektů byly zaslány ve formátu tabulky Excel
na přiloženém CD nosiči.
Ministerstvo životního prostředí zaslalo vyjádření dne 26. 4. 2013 a zaslalo vyplněné všechny
tři tabulky. V tabulce č. 1 uvedlo 3 OSS (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa
Národního parku České Švýcarsko, Česká inspekce životního prostředí), 7 příspěvkových
organizací [Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku a Chráněné
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krajinné oblasti Šumava, Správa Národního parku Podyjí, Správa jeskyní České republiky,
Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Česká informační agentura
životního prostředí (CENIA)] a 1 státní fond (Státní fond životního prostředí ČR), v nichž
má ČR 100% podíl a ten je pro činnost rezortu životního prostředí nezbytný. V tabulce č. 2
je uvedeno celkem 60 položek nepotřebného majetku a v tabulce č. 3 pak 6 nemovitostí
se záměrem jejich nabytí.
Český báňský úřad zaslal vyjádření dne 2. 4. 2013 a uvedl, že je OSS hospodařící pouze
s nemovitým majetkem, který slouží a je potřebný k plnění svěřených úkolů a k zajišťování
výkonu státní báňské správy (tj. nemá žádnou podřízenou státní organizaci ani majetkovou
účast strategického významu). Nedisponuje žádným nepotřebným nemovitým majetkem
a nemá do budoucna záměr nemovitý majetek nabývat.
Český statistický úřad zaslal vyjádření dne 29. 4. 2013 a uvedl v tabulce č. 2 (přehled
nepotřebného majetku), že nyní uzavírá smlouvu na prodej nepotřebné budovy na adrese
Havlíčkova 101/18, Beroun (po podpisu za ČSÚ bude předána ke schválení na MF) a plánuje
prodat nepotřebnou garáž č. 91 ve Zličské ulici v Kolíně. Tabulky č. 1 a 3 ČSÚ nevyplnil,
neboť žádný takový majetek nemá.
Český telekomunikační úřad zaslal vyjádření dne 25. 3. 2013 a uvedl, že ČTÚ k datu
odeslání tohoto vyjádření nedisponuje žádnými relevantními údaji potřebnými pro vyplnění
požadovaných tabulek.
Český úřad zeměměřický a katastrální zaslal vyjádření dne 30. 4. 2013 a sdělil, že většina
nemovitého majetku byla zařazena do kategorie majetku nezbytného pro činnost rezortu
(většinou se jedná o sídla katastrálních úřadů a jejich pracovišť). Případný prodej je zvažován
pouze u některých nemovitosti v Třeboni, Vyškově, Sokolově, Teplicích a Sedlčanech. Záměr
nabytí nemovitého majetku se pak týká nemovitostí v Přerově a Teplicích.
Energetický regulační úřad zaslal vyjádření dne 25. 4. 2013 a uvedl, že ERÚ ze své pozice
nezastupuje stát v žádných akciových společnostech, státních podnicích a jiných institucích
(nemá žádné podřízené instituce).
Generální finanční ředitelství zaslalo vyjádření dne 29. 4. 2013, ve kterém uvedlo,
že nemovitý majetek potřebný k zabezpečení funkcí a plnění úkolů finanční správy eviduje
v elektronickém systému, v tabulce č. 1 týkající se státních organizací a majetkových účastí
státu strategického významu neuvádí žádné informace, v tabulce č. 2 uvádí informace
o nepotřebném nemovitém majetku a v tabulce č. 3 informace o majetku, který výhledově
hodlá získat.
Generální inspekce bezpečnostních sborů zaslala vyjádření dne 16. 4. 2013 spolu
s vyplněnými tabulkami. V tabulce č. 2 je uvedena nabídka 2 bytových jednotek k uvolnění
na Praze 5 a 10. V tabulce č. 3 jsou uvedeny požadavky na vlastní objekty v Praze, Plzni,
Liberci a Olomouci, a to z důvodu úspor státních prostředků vůči dosavadním vysokým
nákladům v objektech nájmu.
Generální ředitelství cel zaslalo vyjádření dne 14. 3. 2013 a uvedlo, že CS ČR neřídí žádné
podřízené organizace a nemá majetkovou účast v žádné obchodní společnosti.
Národní bezpečnostní úřad zaslal vyjádření dne 15. 4. 2013 a uvedl, že nemá žádnou
podřízenou organizaci a veškerý stávající majetek potřebuje k výkonu činnosti ze zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Policejní prezídium České republiky nezaslalo své vyjádření samostatně, neboť podklady
za ně odeslalo MV.
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Správa státních hmotných rezerv zaslala vyjádření dne 30. 4. 2013 a uvedla k tabulce č. 1,
že jako OSS hospodaří jen s majetkem nezbytným pro svou činnost, nezastupuje stát
v žádných akciových společnostech, státních podnicích ani jiných institucích. Dále zaslala
vyplněnou tabulku č. 2 a k tabulce č. 3 sdělila, že výhledově neusiluje o nabytí nového
majetku.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost zaslal vyjádření dne 26. 4. 2013 a jeho doplnění dne
2. 5. 2013 a uvedl soupis příslušných subjektů, vedle příslušných regionů úřadu také dvě
veřejné výzkumné organizace (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.,
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.), jejichž je zřizovatelem. Doplnění se týkalo
nepotřebného majetku, a to komunikace, která byla převedena na SÚJB jako zbytková část
po privatizaci Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Tato komunikace byla již
opakovaně nabízena.
Úřad pro ochranu osobních údajů zaslal vyjádření dne 10. 4. 2013 a uvedl, že ÚOOÚ nemá
podřízené OSS a majetkové účasti, nemá nepotřebný nemovitý majetek ani nepotřebné
majetkové účasti a nemá ani záměr nabývat nemovitý majetek ani majetkové účasti.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zaslal vyjádření dne 9. 5. 2013 a uvedl k tabulce č. 1,
že mu nepřísluší hospodařit s žádným majetkem tohoto významu, k tabulce č. 2,
že nedisponuje v současné době žádným nepotřebným majetkem a k tabulce č. 3, že nemá
v současné době žádný konkrétně specifikovaný záměr ohledně nabývání dalšího majetku.
Úřad průmyslového vlastnictví zaslal vyjádření dne 9. 4. 2013 a uvedl k tabulce č. 1, že jako
OSS hospodaří pouze s majetkem nezbytným pro svou činnost, nezastupuje stát v žádných
akciových společnostech, státních podnicích a jiných institucích. Zároveň sdělil, že v dané
době nepotřebný majetek nemá (tabulka č. 2) a výhledově neusiluje o nabytí majetku nového
(tabulka č. 3).
Úřad vlády České republiky zaslal vyjádření dne 9. 5. 2013 a uvedl, že je příslušný
k hospodaření pouze k nemovitostem ve vlastnictví státu, které jsou nezbytné k plnění funkcí
ÚV a vlády a žádná z nich nemá povahu nepotřebného majetku, přičemž ÚV nepředpokládá
nabytí dalšího nemovitého majetku.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal vyjádření dne 12. 4. 2013 a uvedl:
Tabulka č. 1 - nebyla vyplněna, protože ÚZSVM není příslušný hospodařit s žádnou účastí
státu strategického významu. Tabulka č. 2 - seznam budov obsahuje 1 698 staveb (v tom
1 583 budov a 115 jednotek) a seznam pozemků obsahuje 135 900 položek pozemků, které
jsou pro ÚZSVM nepotřebné a ÚZSVM je postupně bude podle podmínek ZMS realizovat
(pozn. jde o stavy platné k 31. 3. 2013).
1.8. Strategie a metodika veřejného nakupování
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Spolugestor: Ministerstvo financí
Termín – indikátor plnění:
31. říjen 2013 - předložit vládě návrh Strategie a metodiky veřejného nakupování.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění

 Vypracovány dílčí podklady pro tvorbu Strategie a metodiky
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úkolu:

veřejného nakupování.
 MMR průběžně zajišťuje správu Číselníku NIPEZ.
 Nasazena nová verze aplikace Věstník veřejných zakázek.
 Zahájeno ověřování funkcionality profilů zadavatelů podle
§ 9 odst. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro
účely ZVZ a náležitostech profilu zadavatele.

Odůvodnění:
MMR vypracovalo následující metodické a analytické dokumenty, které tvoří podklady pro
následnou tvorbu Strategie a metodiky veřejného nakupování:
1) Metodika stanovení hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách s ohledem
na ekonomické zásady 3E
2) Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci rezortního systému centralizovaného
zadávání a Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních
služeb
3) Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
4) Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012
5) Zpráva o hodnocení rezortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
za rok 2012
Za účelem standardizace komodit, které jsou předmětem veřejných nákupů, MMR průběžně
spravuje aplikaci Číselník NIPEZ. Podrobný návod k používání číselníku obsahuje Metodický
pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi, uveřejněný na Portále o veřejných zakázkách
a koncesích (http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana).
Dne 21. 1. 2013 byla nasazena nová verze aplikace Věstník veřejných zakázek, ve které došlo
ke změně grafického vzhledu a byly doplněny nové funkce pro zvýšení uživatelského
komfortu (např. přenášení vybraných informací mezi jednotlivými formuláři).
Z důvodu zajištění efektivnějšího sledování veřejných nákupů platí pro zadavatele
od 1. 1. 2013 povinnost uveřejňovat informace na profilu zadavatele v podobě
strukturovaných dat podle § 9 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
ZVZ a náležitostech profilu zadavatele. MMR prostřednictvím svého Informačního systému
o veřejných zakázkách od března 2013 provádí kontrolu profilů zadavatele ve vztahu
k možnosti stažení strukturovaných dat v xml formátu dle URL adresy profilu zadavatele
uvedené ve Věstníku veřejných zakázek. V Informačním systému o veřejných zakázkách
v sekci
„Profily
zadavatelů“
(http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/ProfilyZadavatelu.aspx)
je k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat a testovací prostředí pro ověření
funkcionality profilů.
Ve 2. čtvrtletí 2013 je plánována pracovní schůzka se zástupcem MF jako spolugestora úkolu,
v jejímž průběhu bude vytvořena osnova Strategie a metodiky veřejného nakupování,
rozděleny odpovědnosti za zpracování dílčích kapitol a stanoveny hlavní cíle vládní politiky
veřejného nakupování. Zároveň bude navržen způsob spolupráce s domácími či zahraničními
experty (významní zadavatelé, zástupci akademické sféry, NNO apod.) v rámci přípravy
Strategie a metodiky veřejného nakupování.
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1.9. Zákon o státním zastupitelství
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
31. březen 2013 – předložit vládě návrh nového zákona o státním zastupitelství, který bude
obsahovat zejména:
- zřízení Úřadu pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem,
- posílení nezávislosti státního zastupitelství a odpovědnosti za výkon svěřené pravomoci,
- změnu způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, a to uzákoněním
výkonu funkce na dobu určitou,
- změnu způsobu dohledové pravomoci nadřízených,
- změnu způsobu a formy ukládání závazných pokynů,
- změnu způsobu přidělování případů.
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn včas.

Způsob plnění
úkolu:

Materiál byl vládě předložen k projednání dne 28. 3. 2013
(č.j. ÚV: 309/13).

Odůvodnění:
Vláda svým UV ze dne 10. října 2012 č. 756 schválila věcný záměr zákona o státním
zastupitelství se zohledněním připomínek obsažených ve stanovisku LRV. Jelikož
se na návrhu zákona pracovalo ještě před schválením jeho věcného záměru tak, aby byl býval
dodržen původně stanovený termín (30. 6. 2012), došlo jen k dílčím úpravám a zejména pak
k realizaci úkolů uložených vládou, a to:
a) zvážit finanční efektivitu zrušení a zachování vrchních státních zastupitelství, vyhodnotit
vhodnost zachování či změny analogické vazby organizace státních zastupitelství
na soudy,
b) zvážit dopracování posílení odpovědnosti státního zastupitelství za nezákonné jednání,
c) zvážit zavedení procesní trestněprávní imunity nejvyššího státního zástupce,
samosprávných prvků v řízení státního zastupitelství, stanovení povinností státního
zástupce přímo v zákoně, zavedení mocenských oprávnění státního zastupitelství mimo
trestní řád,
d) zvážit optimální způsob jmenování a odvolávání funkcionářů v soustavě státních
zastupitelství.
Dopracovaný návrh nového zákona o státním zastupitelství byl předložen do MPŘ, které
probíhalo od 7. 2. do 4. 3. 2013 (připomínky byly zaslány ještě 19. 3. 2013). K návrhu
se vyjádřila všechna připomínková místa. V rámci MPŘ bylo uplatněno 93 zásadních
připomínek.
Po projednání připomínek s jednotlivými připomínkovými místy zůstaly celkem dva zásadní
rozpory se třemi připomínkovými místy, a to:
1) s MF ohledně zabezpečení finančního krytí projektu,
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2) s MV a s MPV ohledně rozšíření žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce
v občanském soudním řízení.
Cílem nového zákona je zefektivnění činnosti, posílení nezávislosti soustavy státního
zastupitelství a boj s korupcí. Významným způsobem se posiluje nezávislost státního
zastupitelství i jednotlivých státních zástupců, včetně stanovení odpovídajících záruk tohoto
postavení.
Navrhuje se zřídit jako součást NSZ Úřad pro potírání korupce (dále jen „Úřad“). Úřad
bude vykonávat celorepublikovou působnost státního zastupitelství ve věcech trestných činů
přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství a závažné finanční kriminality, zvlášť
závažných zločinů spáchaných úředními osobami v souvislosti s jejich funkcí. Působnost
Úřadu je pojímána univerzálně a týká se celého přípravného řízení včetně postupu
mu předcházejícího, stejně tak i řízení před soudem, včetně odvolacího řízení. Úřad bude
řídit vedoucí – náměstek nejvyššího státního zástupce, který bude jmenovaný na 10 let.
Vedoucí Úřadu nemůže být jmenován do této funkce na dvě po sobě jdoucí funkční období.
(Ostatní státní zástupci v Úřadu budou přidělováni na 7 let s možností opakování.) Státním
zástupcům působícím v úřadu nesmí být dán tzv. negativní pokyn (např. nepodat návrh
na uvalení vazby, nepodat odvolání apod.). Jelikož došlo k použití jiného názvu Úřadu, než
předpokládala Strategie (Úřad pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou
a terorismem), v rámci Aktualizace Strategie se navrhuje tuto změnu pojmosloví reflektovat.
Soustava státních zastupitelství se redukuje zrušením vrchních státních zastupitelství
v Praze a Olomouci. Agenda bude převedena na NSZ a KSZ.
K dalším hlavním navrhovaným změnám


Nejvyšší státní zástupce bude jmenován prezidentem republiky na 10 let na návrh
vlády, a to bez možnosti jmenování do této funkce na dvě po sobě jdoucí funkční období.
Návrh vládě předkládá ministr spravedlnosti po projednání s Poradním sborem státního
zastupitelství.



Nejvyšším státním zástupcem bude moci být jmenován státní zástupce, který
má vykonanou právní praxi po dobu nejméně 10 let (z toho nejméně 5 let výkonu
funkce státního zástupce) a který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi
a vysokou mravní integritou dává záruky řádného výkonu této funkce. Obdobně budou
i ostatní vedoucí státní zástupci muset splňovat podmínky právnické praxe a z toho
určitou dobu ve funkci státního zástupce. Nejvyšší státní zástupce bude moci být odvolán
pouze v kárném řízení před kárným soudem. Rovněž ostatní vedoucí státní zástupce
bude možné odvolat z jejich vedoucích funkcí jen v kárném řízení před kárným
soudem.



Nově se zřizuje Poradní sbor státního zastupitelství, se kterým budou muset být
projednány zejména zásadní personální otázky.



Zrušuje se dohled vyššího státního zastupitelství nad výkonem dohledu nižšího státního
zastupitelství. Dřívější vnitřní dohled se nahrazuje řídicími a kontrolními oprávněními
vedoucích státních zástupců. V rozvrhu práce, který musí vydat vedoucí státní zástupce,
a to vždy po projednání se státními zástupci příslušného státního zastupitelství, se stanoví
rozdělení agendy mezi jednotlivé státní zástupce, pravidla jejich vzájemného zastupování
a zásady týkající se podepisování důležitých písemností. Dále se zde uvádějí pravidla,
podle kterých lze věc odejmout státnímu zástupci, jemuž byla původně (podle rozvrhu
práce) přidělena.
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Zákon podrobně upravuje právo státního zástupce odmítnout splnění pokynu
bezprostředně vyššího státního zastupitelství nebo vedoucího státního zástupce, pokud
má za to, že je v rozporu se zákonem, nebo má-li za to, že pokyn vychází z výkladu, který
je ve zjevném rozporu s právní naukou a ustálenou rozhodovací praxí. Takto však nebude
oprávněn postupovat, jestliže závaznost právního názoru uvedeného v pokynu vyplývá
z ustanovení jiného právního předpisu.

Návrh zákona byl po vypořádání zásadních připomínek zaslán vládě k dalšímu legislativnímu
procesu dne 28. 3. 2013. V průběhu dubna 2013 byl návrh projednáván v komisích LRV,
přičemž jeho projednání v LRV je naplánováno na 16. 5. 2013.
1.10. Protikorupční program
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
30. duben 2013 – předložit vládě návrh na vytvoření finančního programu pro prevenci
a potlačování korupce zahrnující zejména tyto oblasti:
-

posílení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace,

-

vyčlenění prostředků na sociologické a další výzkumy korupčního prostředí,

-

vyčlenění prostředků na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v protikorupční
problematice,

-

program účelových neinvestičních dotací pro veřejné instituce na podporu jejich
protikorupční politiky.

Stav plnění úkolu:
Způsob plnění
úkolu:

Úkol nebyl splněn.


MV vypracovalo materiál „Informace o financování
protikorupčních aktivit z dotačních programů Ministerstva
vnitra“, který byl dne 25. 4. 2013 zaslán k vyjádření
spolugestorovi – MPV.



MPV v dopise ze dne 2. 5. 2013 vyslovila nesouhlas s obsahem,
závěry a způsobem předložení tohoto materiálu do vlády (pouze
pro informaci) a současně uvedla, že požaduje, aby v této podobě
materiál vládě předkládán nebyl a byla změněna gesce za tento
úkol.

Odůvodnění:
MV nashromáždilo podklady, na základě nichž byl zpracován návrh „Informace
o financování protikorupčních aktivit z dotačních programů Ministerstva vnitra“. Přestože již
v lednu 2013 MPV nabídla intenzivní spolupráci při plnění úkolu a očekávala utvoření
pracovní skupiny, neboť formulace úkolu vzešla právě od MPV, tuto nabídku MV odmítlo
a uvedlo, že včas připravený materiál před jeho předložením do MPŘ místopředsedkyni vlády
jako spolugestorce předloží. Tomu se však stalo až 25. 4. 2013, ač byla slíbena průběžná
informovanost ze strany MV. MV deklaruje, že již v rámci MPŘ ke Strategii uplatnilo zásadní
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nesouhlas jak se zadáním úkolu (pro nadbytečnost), tak s gestorem, kterým měla být MPV.
S tímto tvrzením však MPV nesouhlasí.
MV k vytvořenému materiálu uvádí: byla provedena analýza dotačních programů zaměřených
na boj s korupcí v rámci MV (dotační programy umožňující podporu protikorupčních aktivit
jsou aktuálně pouze v působnosti MV). Jelikož MV dospělo k závěru, že stávající prostředky
zcela odpovídají potřebám protikorupční politiky, a to jak jejich výše, zaměření
do jednotlivých oblastí, tak subjektů, oprávněných k jejich čerpání, nebyly shledány důvody
pro návrhy změn stávajícího dotačního mechanismu ve formě nového finančního programu.
Všechny dotační programy jsou navíc dostatečně flexibilní, aby MV v rámci jejich priorit
mohlo reagovat na aktuální priority protikorupční politiky, aktuálně v souvislosti
s očekávaným přijetím několika právních předpisů. Z tohoto důvodu měl být vypracovaný
materiál určen pouze pro informaci členům vlády. V materiálu jsou vyhodnoceny dotační
programy Prevence korupčního jednání (disponuje částkou 3,5 mil. Kč, rozdělovány
každoročně, výše udělené dotace činila v průměru 72 % požadované částky, oprávněnými
subjekty jsou NNO, přičemž za všeobecně respektované a dlouhodobě etablované jsou
považovány pouze 3, jež se současně aktivně podílejí na systémových změnách protikorupční
politiky vlády), jakožto program podporující aktivity NNO, Program bezpečnostního
výzkumu ČR v letech 2010-2015 (disponuje částkou 2 394 mil. Kč, oprávněnými subjekty
jsou výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky, případně inovační uskupení při
respektování Rámce Společenství, jak ukazuje spolupráce Sociologického ústavu AV ČR
s TIC a EPS, je možné, aby z těchto prostředku byla financována i analyticko-koncepční
činnost NNO) a z něhož mohou čerpat především výzkumné instituce, a OPLZZ, který
disponuje částkou 700 mil. Kč pro ÚSÚ, jejich organizační složky a svazky, asociace
či sdružení ÚSC.
MPV k materiálu zpracovaném MV konstatovala, že ten nenaplňuje Strategií definovaný
protikorupční efekt úkolu, kterým je systematické analyzování stavu korupce v ČR a zcela
opomíjí komplexní analýzu stavu finančního zabezpečení boje s korupcí, což je patrné již
ze samotného názvu materiálu. Ač cílem materiálu, jak je v něm blíže uváděno, měla být
mimo jiné formulace doporučení s přihlédnutím k aktuálním trendům v oblasti boje s korupcí
a potřebám vládní protikorupční politiky, nebylo tohoto vytčeného cíle dosaženo ani zdaleka.
Materiál například nereflektuje možnost finanční podpory projektů zacílených
na protikorupční problematiku prostřednictvím OPLZZ, programů Technologické agentury
ČR, Grantové agentury ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci apod. Výčet oblastí,
kterými se má návrh na vytvoření finančního programu pro prevenci a potlačování korupce
zabývat, je ve Strategii uvozen slovem „zejména“, tudíž uvedený výčet není míněn jako
taxativní. Nadto nebyly dostatečně popsány ani explicitně vytýčené oblasti, konkrétně pak
vyčlenění prostředků na sociologické a další výzkumy korupčního prostředí ani program
účelových neinvestičních dotací pro veřejné instituce na podporu jejich protikorupční
politiky. Proto měl být úkol rozsáhlejším rozborem než jen z pohledu rizikového chování
a vnitřní bezpečnosti, jak je vytýčen dotační titul MV „Prevence korupčního jednání“, neboť
korupce není jen jevem trestněprávním, ale i sociologickým, celospolečenským,
ekonomickým apod. Potřebnost řešení problému v daleko širších souvislostech vyplývá
z materiálu zpracovaném MPV „Program pro podporu boje s korupcí - Souhrnná zpráva
s požadavky na zabezpečení finančního krytí realizace vybraných úkolů obsažených
ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014“ (č.j. 481/13), který s materiálem
MV úzce souvisí. Přestože byl materiál MPV zpracováván v úzké spolupráci s vybranými
subjekty, nebyl konzultován s rezorty (připomínkovými místy) včetně MV, neboť byla
udělena výjimka z MPŘ.
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Z uvedeného důvodu se požaduje nejen posunutí termínu pro splnění úkolu, ale i změna
gestora, tak jak bylo původně navrhováno, neboť se ukázalo, že MV za tři měsíce zpracovalo
materiál, který není návrhem na vytvoření finančního programu pro prevenci a potlačování
korupce, nýbrž pouhým popisným materiál se závěrem, že financování protikorupčních aktivit
v rámci nástrojů, jež jsou k dispozici MV, je zabezpečeno „dostatečně“.
Veřejná správa

2.

2.1. Úředníci
2.1.1. Personální politika ve státní správě
Gestor: místopředsedkyně vlády
Spolugestor: Ministerstvo vnitra
Termín – indikátor plnění:
31. březen 2013 – do doby přijetí nového zákona o úřednících předložit vládě návrh
usnesení, kterým by byly stanoveny zejména tyto povinnosti:
-

povinně vypisovat transparentní výběrová řízení na všechny (řadové i vedoucí) pozice
ve státní správě,

-

zveřejňovat výběrová řízení i tehdy, kdy se jedná o tzv. vnitřní konkurz,

-

u vedoucích funkcí (náměstci, vrchní ředitelé, ředitelé odborů) v ústřední státní správě
a u nejvyšších funkcí (ředitelé a jejich náměstci) u dekoncentrované státní správy
povinně zveřejňovat stručné životopisy a koncepce, s nimiž ve výběrovém řízení
uchazeči uspěli,

-

zavést povinné roční písemné hodnocení pracovníků, které bude podkladem pro
případný další kariérní postup.

Stav plnění úkolu:

Úkol nebyl splněn.

Způsob plnění
úkolu:

Vypořádávání zásadních připomínek a volba dalšího postupu.

Odůvodnění:
Na základě požadavku centrální úpravy a sjednocení základních otázek personální politiky
ve státní správě byl zpracován návrh usnesení vlády s přílohou, který si klade za cíl tuto
roztříštěnost a nesourodost upravit.
Vypracované usnesení by mělo alespoň do doby přijetí nového zákona o státních úřednících
koncepčně a centrálně upravit a aplikovat přinejmenším základní povinnosti v rámci
jednotlivých úřadů státní správy v oblasti personální politiky. Je zde tedy zřejmá spojitost
s návrhem zákona o státních úřednících, který byl ve stejné době rovněž předkládán vládě
k projednání. Nicméně i po nabytí účinnosti nového zákona o státních úřednících bude mít
předkládaný materiál svůj význam, neboť by měl dopadat nejen na „státní úředníky“, ale
i na ostatní zaměstnance ve státní správě, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu.
Zpracovatel, vědom si dílčích odlišností od podoby návrhu zákona o státních úřednících
(k 10. 4. 2013), která je dána odlišným rozsahem zadání úkolu Strategie, jehož cílem
je zabezpečit maximální transparentnost personální politiky ve státní správě, a s přihlédnutím
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k personálním změnám na MV a časově náročným úpravám návrhu zákona o státních
úřednících, díky kterým docházelo v normativní části usnesení vlády k opakovaným změnám,
předložil návrh usnesení s přílohou bez plnohodnotné spolupráce se spolugestorem. Celkový
proces vývoje návrhu zákona o státních úřednících tedy značně ovlivnil dobu zpracování
usnesení směřující do oblasti personální politiky. Tato skutečnost se tak nezbytně nutně
projevila i tom, že úkol nebyl splněn včas.
V návaznosti na vzniklou situaci MPŘ proběhlo od 10. 4. do 24. 4. 2013. Uplatněno bylo
celkem 307 zásadních připomínek. Když opomineme připomínky toho typu, že materiál
je zbytečný, neměl by být předložen apod., je třeba vzít v potaz tu skutečnost, že je logické,
aby „metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení“ v sobě odrážela
stejnou úpravu, jak je navržena v zákonu o státních úřednících, avšak i to, že metodika musí
být v souladu s platnou právní úpravou, tedy se zákoníkem práce, jakož i s tím, že povinnosti
lze ukládat jen zákonem nebo na základě zákona, nikoli interním aktem státní správy.
S ohledem na odbornou diskuzi při vypořádávání připomínek, které proběhlo dne 30. 4. 2013,
se v rámci Aktualizace Strategie požaduje změna gesce, prodloužení termínu a upřesnění
indikátoru plnění a jeho odůvodnění tak, aby odpovídaly zamýšlenému efektu.
2.2. Aktivní zveřejňování informací
2.2.1. Otevřená data
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: všechny rezorty
Termíny – indikátory plnění:
1) 31. srpen 2013 – vytvořit metodiku pro publikaci otevřených dat veřejné správy České
republiky.
2) 31. prosinec 2013 – vytvořit katalog otevřených dat veřejné správy České republiky.
3) 31. červenec 2014 – připravit právní podmínky pro otevřené licencování používání
otevřených dat.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn.
2) Úkol je plněn.
3) Úkol dosud není plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Probíhá příprava a zpracování výchozích podkladů pro vznik
metodiky pro publikaci veřejných dat.
2) Probíhá příprava pravidel pro publikaci záznamů v katalogu
otevřených dat.
3) Úkol bude teprve plněn.

Odůvodnění:
1) V pravidelném týdenním intervalu probíhají jednání zástupců řešitelského týmu pro
otevřená data. Dne 29. 3. 2013 proběhlo jednání se zástupci iniciativy OpenData.cz.
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2) Kromě toho, že probíhá příprava pravidel pro publikaci záznamů v katalogu otevřených
dat, probíhá také příprava novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a hodnocení jejího dopadu na další
zákonné úpravy.
Současně je třeba doplnit, že téma otevřená data je jedním ze závazků České republiky
v Partnerství pro otevřené vládnutí. V první fázi mají být otevřeny následující zdroje:
Databáze/dataset
Správce dat
Obchodní rejstřík
MS
Insolvenční rejstřík
MS
Informační systém o veřejných zakázkách
MMR
Výsledky voleb
ČSÚ
Registr aktivních legislativních prací – RALP (resortní nástroje podporující MD
transparentnost výkonu státní správy a zapojení veřejnosti)
Finanční statistika - státní dluh
MF
Finanční statistika - vládní finanční statistika
MF
ÚFIS - účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS
MF
Online přístup k údajům o financování politických stran
MV
Centrální registr dotací
MF
Cílem otevřených dat ve veřejné správě je zpřístupnit data vytvářená a sbíraná veřejnou
správou odborné i široké veřejnosti způsobem, který umožní opakované použití těchto dat pro
různé účely a v řadě různých softwarových aplikací. Proto proaktivní zveřejňování informací
dle InfZ nelze považovat za plnění úkolu zveřejňovat data v tzv. otevřeném formátu.
K úkolu zaslaly vyjádření i některé rezorty. Převážná většina z nich je připravena se na úkolu
aktivně podílet, případně už úkol plní a průběžně aktualizují. Dále jsou uvedena některá bližší
vyjádření:
MK pro účely realizace opatření Strategie nastavuje systém kontaktních osob na úrovni
státních příspěvkových organizací, které zřizuje.
MMR připravuje návrh analýzy a stanovení způsobu vyhodnocení. V současné době je MMR
provozovatelem Věstníku veřejných zakázek a Profilu zadavatele. MMR v roce 2012
uveřejnilo v Informačním systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz) podrobný
popis XML a XSD schémat, aby byla dána jednotná struktura informací, které je možné získat
z profilu zadavatele, a na stejných stránkách je k dispozici testovací prostředí pro zadavatele,
kde si mohou ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a strukturovaná data
o veřejných zakázkách jsou v souladu s technickou specifikací.
MPO sdělilo, že je připraveno spolupracovat na základě výzvy gestora tohoto úkolu.
V současné době je situace taková, že MPO jako správce živnostenského rejstříku
„Informační systém Registr živnostenského podnikání“, který je informačním systémem
veřejné správy a veřejným seznamem vedeným v elektronické podobě v souladu
s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), zajišťuje, že do tohoto registru jsou
zapisovány údaje včetně jejich změn podle § 60 odst. 2 živnostenského zákona. Živnostenský
rejstřík slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v souladu
s podmínkami, které jsou stanoveny živnostenským zákonem. Pro úplnost lze uvést,
že v rámci projektu IOP byla vyřešena a zajištěna komunikace se základními registry tak,
že referenční údaje vedené v živnostenském rejstříku jsou vedeny i v základních registrech
veřejné správy, Registru osob a Registru práv a povinností, tzn., že tyto údaje mohou on-line
využívat orgány veřejné správy, čímž se zvýšila efektivita komunikace živnostenského
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rejstříku se subjekty veřejné správy a zjednodušily se procesy pro podnikatele zejména při
vstupu do podnikání. Realizací projektu došlo celkově ke snížení administrativní zátěže
občanů, podnikatelů a veřejného sektoru cca o 10 %.
MS zdůraznilo potřebu vytvořit a schválit metodiku pro publikaci otevřených dat včetně jejich
struktury a vyřešit licenční podmínky k předávaným informacím tak, aby všechny
zpřístupněné informace byly realizovány podle stejných pravidel. Aby nedocházelo
k dodatečným nákladům, nebudou data obchodního a insolvenčního rejstříku otevřena dříve,
než budou tato pravidla stanovena. MS je připraveno k součinnosti na plnění tohoto úkolu.
MŠMT uvedlo, že byl do pracovní skupiny pro řešení tohoto úkolu jmenován zástupce, který
by měl zájem se aktivně zapojit do řešení úkolu, a to s ohledem na skutečnost, že MŠMT
je zpracovatelem dat v oblasti regionálního i vysokého školství. O tato data je zájem ze strany
veřejnosti pro další zpracování např. pro diplomové práce.
MŽP uvedlo, že zákonné výstupy a prezentace informací jsou zpřístupněny široké veřejnosti
prostřednictvím geoportálových služeb. Tyto služby umožňují přímé prohlížení a vyhledávání
dostupných informací, nebo propojení prostřednictvím WMS služeb do vlastních GIS
aplikací. Další negrafické informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány
na stránkách MŽP a na dalších stránkách rezortních organizací. Datové vrstvy vzniklé
ze zákona a určené k publikaci jsou popsány a volně zpřístupněny na stránkách INSPIRE, kde
jsou definovány základní informace o dostupných prezentovaných geografických
informacích, tedy zejména popis informací, autor, správce, stáří, zdroj, licenční podmínky,
způsob zpřístupnění, aktualizace. V systému INSPIRE uživatel bude moci nalézt
požadovanou vrstvu dat pomocí vyhledávacích služeb, ta mu zobrazí metadata k datům
odpovídající jeho zadaným požadavkům. V metadatech si uživatel zvolí konkrétní vrstvu,
kterou si může zobrazit pomocí prohlížecí služby. Pokud uživatel na geoportálu najde data,
která potřebuje, může si je z geoportálu stáhnout. Před samotným stažením dat je však nutné
podepsat licenční smlouvu (může mít podobu click-licence i obyčejné papírové smlouvy),
ať už jsou data poskytována zdarma nebo za úplatu. Návrh licenční smlouvy je součástí
metadat, pokud ji zde poskytovatel dat neumístí, budou data poskytována podle standardní
licenční smlouvy umístěné na geoportálu. Vyhledávací služby jsou poskytovány uživateli
zdarma vždy, prohlížecí služby také s výjimkou průběžně aktualizovaných dat velkého
objemu (např. meteorologická data), zpoplatnění ostatních služeb a samotných dat záleží
na konkrétním poskytovateli. Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace, OSS
a instituce a orgány EU mají k prostorovým datům přístup zdarma, pokud tato data slouží
k plnění jejich povinností, které mají vliv na životní prostředí.
ČSÚ se týká úkol zpřístupnění dat a informací a otevření nejdůležitějších datových zdrojů –
Výsledky voleb. V prosinci 2012 byly pro veřejnost zpřístupněny výsledky hlasování
ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Pokud jde o výsledek
prezidentské volby v lednu 2013, veřejnosti byla data v otevřeném formátu zveřejněna
okamžitě po skončení volby. Data jsou přístupná z webové prezentace voleb
http://www.volby.cz/opendata/opendata.htm
a
zároveň
ze
stránky
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/otevrena_data, která je součástí internetové prezentace
ČSÚ.
GIBS sdělil, že vzhledem k postavení sboru je úkol plněn podle pravidel InfZ. Data
a informace jsou poskytovány rovněž dálkovým přístupem, prostřednictvím internetových
stránek sboru – www.gibs.cz. Vzhledem k postavení sboru je úkol prozatím ve stadiu příprav
k realizaci a vyčlenění možných informací ke zveřejnění k opakovanému použití dat.
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SÚJB sdělil, že na internetových stánkách úřadu jsou již v současnosti zveřejněny informace
a data z činnosti SÚJB. Při plnění tohoto úkolu bude SÚJB postupovat v úzké součinnosti
s gestorem.
2.2.2. Zveřejňování smluv a nabídek
Gestor: Ministerstvo financí
Spolugestor: Ministerstvo vnitra, místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2013 - předložit vládě návrh legislativního řešení zabezpečujícího zjednodušení
a rozšíření přístupu k informacím o nakládání s majetkem státu a o realizaci výdajů
z veřejných rozpočtů.
Stav plnění úkolu:

A) Ve vztahu k majetku státu - úkol plněn.
B) Ve vztahu k výdajům ze státního rozpočtu – úkol splněn.
C) Ve vztahu k výdajům z veřejných rozpočtů (ÚSC) - úkol splněn.

Způsob plnění
úkolu:

A) Ve vztahu k majetku státu - příprava návrhu zákona.
B) Ve vztahu k výdajům ze státního rozpočtu – splněno přijetím
zákona č. 172/2012 Sb.
C) Ve vztahu k výdajům z veřejných rozpočtů (ÚSC) - návrh novely
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vláda schválila UV ze dne
27. března 2013 č. 217.

Odůvodnění:
A) MF v návaznosti na vládou projednaný materiál „Analýza řešení směřující ke zvýšení
transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci
výdajů z veřejných rozpočtů“, schválený UV ze dne 8. listopadu 2012 č. 802, připravilo
výchozí pracovní verzi paragrafového znění návrhu zákona o zveřejňování údajů
týkajících se nakládání s majetkem státu a rozeslalo ji v pracovním styku předběžně
ke stanovisku spolugestorům, primárně za účelem orientačního odhadu nákladů spojených
se zavedením postupů týkajících se zveřejňování, který návazně zajistilo MV jako správce
portálu veřejné správy.
Vzhledem k tomu, že tyto legislativní práce konkurují již pokročilejšímu legislativnímu
procesu posuzování návrhu poslanců Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (sněmovní tisk č. 740, 6. volební období), byly dále shromažďovány dostupné
informace o stavu jeho projednávání (poslanecký návrh zákona prošel 1. čtením a již
podruhé bylo přerušeno projednávání v Ústavně právním výboru PS, konkrétně z důvodu
vyžádání stanoviska od MS, MV a MMR ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
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poslance Farského). V součinnosti s dotčenými ministerstvy byl v pracovním styku
opatřen text komplexního pozměňovacího návrhu zákona a stanoviska těchto ministerstev.
Aktuálně probíhá věcný a právní rozbor podkladů týkajících se tisku č. 740 s cílem
identifikovat a pro další legislativní práce na úkolu vyhodnotit zejména výhrady vlády
uplatněné v jejím stanovisku k tomuto sněmovnímu tisku, připomínky ministerstev,
s nichž stanovisko vlády vycházelo, a následná stanoviska vybraných ministerstev
ke zmíněnému komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Přihlíženo bude rovněž k obsahu
a stavu projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákony o ÚSC (sněmovní
tisk č. 904, 6. volební období). Výsledná zjištění budou podle své povahy využita při
dalším zpracovávání návrhu zákona o zveřejňování údajů týkajících se nakládání
s majetkem státu.
B) Pokud jde o problematiku zveřejňování relevantních údajů ve vztahu k výdajům
ze státního rozpočtu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla
již potřebná právní úprava přijata, a to s účinností od 1. 8. 2012 (zákon č. 172/2012 Sb.).
Podle této úpravy musejí poskytovatelé dotací a návratných finančních výpomocí
ze státního rozpočtu zveřejňovat na internetu všechny dokumenty a údaje, které
se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí týkají.
C) Koncem roku 2012 byl v souladu s předchozí Strategií předložen vládě návrh novely
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, který upravuje poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z územních rozpočtů včetně povinnosti ÚSC zveřejňovat informace o nabídkách finanční
podpory z územního rozpočtu, žádostech o poskytnutí finanční podpory z územního
rozpočtu a uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
z územního rozpočtu, a to na portálu veřejné správy. Současně je stanovena povinnost
ÚSC zveřejňovat svůj rozpočet a závěrečný účet. Předmětný návrh novely vláda schválila
UV ze dne 27. března 2013 č. 217 (sněmovní tisk č. 988, 6. volební období).
Co se týká zveřejňování informací o nakládání s majetkem ÚSC a zveřejňování ostatních
smluv, kterými jsou realizovány výdaje z rozpočtů ÚSC, tato úprava patří systematicky
do zákonů o ÚSC (zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze), které
spadají do gesce MV.
2.2.3. Přehledný státní rozpočet
Gestor: Ministerstvo financí
Termín – indikátor plnění:
31. srpen 2013 - předložit vládě návrh na zveřejňování státního rozpočtu a státního
závěrečného účtu po jednotlivých kapitolách a položkách.
Stav plnění úkolu:

Úkol byl částečně splněn a částečně bude plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Zpracování analýzy z oblasti „Publikace účetních a finančních dat
státu veřejnosti“.
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Odůvodnění:
V průběhu 1. čtvrtletí 2013 byla zpracována analýza a připravila se základní verze projektu
„Publikace účetních a finančních dat státu veřejnosti“ v rámci přípravy publikačního portálu.
Zveřejňování státního rozpočtu po jednotlivých kapitolách a položkách bylo realizováno
v rámci základní verze publikačního portálu MONITOR (http://monitor.statnipokladna.cz) základní verze tedy byla spuštěna od 1. 5. 2013. V nadcházejícím období bude zpracována
rozšířená verze, která bude realizována k 1. 1. 2014.
Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný
informační systém státní pokladny), jehož součástí je Centrální systém účetních informací
státu (CSÚIS). Publikované informace jsou pravidelně aktualizovány. Tento nástroj bude
zajišťovat zveřejňování účetních závěrek OSS podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejňování státního závěrečného účtu po jednotlivých kapitolách a položkách bude součástí
finální verze portálu MONITOR, který bude v provozu nejpozději do 31. 12. 2013. Jelikož
jsou data součástí IISSP a povinnosti OSS vůči IISSP jsou definovány v aktuálním znění
zákona č. 218/2000 Sb., je publikace možná rozhodnutím ministra financí a není nutné, aby
vláda ukládala další povinnosti.
Z uvedených důvodů se požaduje upřesnění zadání úkolu tak, aby odpovídalo skutečnému
plnění.
2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
Gestor: všechny rezorty
Termín – indikátor plnění:
1. červenec 2013, v dalších letech vždy k 1. červenci a 1. lednu kalendářního roku –
na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů
s celostátní působností, jakož i podřízených organizací zveřejnit, resp. aktualizovat seznam:
- poradních orgánů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů
a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu,
a to včetně jejich personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,
- poradců (fyzických osob) vedoucího ústředního správního úřadu, pokud jsou místa
poradců placena z veřejných prostředků,
- poradenských společností,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních
služeb.
Stav plnění úkolu:

Úkol bude plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava podkladů pro zveřejnění
na internetu ve stanoveném termínu.

Odůvodnění:
Jednotlivé rezorty sdělily následující:
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požadovaných

informací

MD, Odbor auditu, kontroly a dozoru, který odpovídá za implementaci protikorupčních
opatření v rezortu, si dosud vyžádal součinnost při plnění úkolu od všech odborných útvarů
na MD a od organizací v rezortu.
MF s ohledem na stanovený termín zveřejnění seznamu uvedlo, že již byly započaty
přípravné práce ke splnění daného úkolu.
MK provádí sběr dat. Úkol se nachází ve fázi přípravy na zveřejnění seznamu
na internetových stránkách MK. MK pro účely realizace úkolu nastavilo systém kontaktních
osob na úrovni státních příspěvkových organizací, které zřizuje.
MO sdělilo, že z úrovně ředitele kanceláře ministra byli požádáni vedoucí pracovníci, jichž
se úkol týká, o zaslání podkladů za účelem zpracování uceleného materiálu ke zveřejnění.
MPSV též připravuje zveřejnění informací. Všem sekcím a samostatným odborům MPSV byl
rozeslán referátník se zadáním úkolu: zajistit vyplnění a průběžné aktualizování
požadovaných údajů o poradcích a poradních orgánech v tabulkách. Vzhledem k indikátoru
plnění tohoto úkolu (1. července 2013 a v dalších letech vždy k 1. červenci a 1. lednu) byly
útvary vyzvány k tomu, aby aktuální údaje zaslaly odboru 11 do 31. 5. 2013, tak aby odbor 11
mohl zajistit zveřejnění požadovaných údajů na internetových stránkách MPSV za jednotlivé
útvary ministerstva. Obdobnou prezentaci organizací podřízených MPSV zajišťují příslušní
náměstci ministryně a vrchní ředitelé s tím, že tyto organizace budou požadované údaje
prezentovat na svých internetových stránkách do 30. 6. 2013.
MMR již sumarizovalo údajů o poradcích a poradních orgánech. Zaslalo 20 stran vyplněných
tabulek, které budou ve stanoveném termínu dostupné na internetových stránkách
ministerstva. V tabulkách je uveden přehled poradních orgánů, poradců, poradenských
společností a advokátů či advokátních kanceláří spolupracujících s MMR, včetně uvedení
jejich předmětu činnosti a odměny.
MPO připravuje informace určené ke zveřejnění.
MS řeší úkol prostřednictvím určených gestorů z věcně příslušných organizačních útvarů
ministerstva (odbor personální, tiskový odbor). Úkol je aktuálně realizován prostřednictvím
informování jednotlivých rezortních složek o povinnostech, které z předmětného bodu
vyplývají, a způsobu, jakým bude v rámci rezortu postupováno, včetně realizace technické
části přípravy zveřejňování předmětných informací. S ohledem na specifika rezortu MS
z hlediska výkonu činností jednotlivých složek především v justiční části (soudy a státní
zastupitelství) je uvedený úkol realizován především prostřednictvím krajů (krajských soudů
a KSZ), neboť okresní a obvodní soudy a státní zastupitelství nedisponují rozpočtovými
prostředky, které by jim umožňovaly smluvně zajišťovat práce, které jsou předmětem činnosti
zveřejňovaných orgánů a osob. V případě ostatních rezortních složek (VS ČR, Probační
a mediační služba, Justiční akademie, Rejstřík trestů, Institut pro kriminologii a sociální
prevenci), je předpoklad plnění úkolu bez omezení.
MŠMT provedlo revizi smluv, DPČ a DPP uzavřených vlastním úřadem i ostatních rezortních
organizací. Vzhledem k frekvenci změn na pozici ministra a dalších vedoucích pracovníků
rezortu, MŠMT zahájilo realizaci úkolu tím, že prověřilo aktuálnost všech smluvních vztahů
uzavřených v předchozích 5 letech na poskytování právních a poradenských služeb. Současně
jsou revidovány DPP a DPČ uzavřené s poradci minulých ministrů a vedoucích OSS.
MV sdělilo, že zveřejnění proběhne v termínu požadovaném ve Strategii ke dni 1. července
2013 a v dalších letech vždy k 1. červenci a 1. lednu kalendářního roku.
MZV sdělilo, že úkol řeší pracovní skupina a že termín splnění úkolu není prozatím ohrožen.
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MZd zveřejní v požadovaném termínu na internetových stránkách www.mzcr.cz údaje
o poradních orgánech ministra a vedoucích ostatních OSS a poradců ministra. V současné
době nemá MZd uzavřenou žádnou smlouvu s poradenskou společností, a pokud jde o právní
služby, smlouva s dosavadní advokátní kanceláří vypršela a nová se teprve bude vybírat
v zadávacím řízení. Informaci o vítězi zveřejní MZd v souladu se ZVZ a v souladu
s Příkazem ministra č. 11/2012 (na webu MZd a profilu zadavatele). MZd však nejprve
posoudilo, zda poskytnutí osobních údajů na internetu v rozsahu jméno, příjmení
a zaměstnavatel nepodléhá ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví výjimky, dle kterých lze poskytnout osobní
údaj dále i bez souhlasu dotčené fyzické osoby. MZd dospělo k závěru, že lze vycházet
z ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) citovaného zákona a požadované informace (de facto
se jedná o telefonní seznam) zveřejnit na internet i bez souhlasu konkrétní osoby
(zaměstnance). Uvedený závěr podporuje i stanovisko ÚOOÚ, které bylo zveřejněno
ve Věstníku č. 18/2002 a které konstatuje, že „Zaměstnavatel tak může (...) bez souhlasu
zaměstnance sdělit jeho jméno a příjmení, akademický titul, funkční zařazení, kontaktní údaje
zaměstnance na jeho pracoviště (číslo telefonu, faxu, adresu elektronické pošty)“. Uvedené
stanovisko se sice nevztahuje na ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona, MZd je však
přesvědčeno, že jej lze použít obdobně.
MZe vyhledává předmětné informace, aby jejich uveřejnění mohlo být kompletní.
MŽP řeší úkol prostřednictvím pracovní skupiny.
ČBÚ připravuje seznam v rozsahu stanoveném na jednáních Mezirezortní koordinační
skupiny pro boj s korupcí.
ČSÚ stanovil odborné gestory za tento úkol, kteří připraví podklady pro splnění tohoto úkolu
k 1. 7. 2013 a dalšího plnění ve výše uvedených termínech.
ČTÚ připraví podklady pro zveřejnění požadovaných informací na svých internetových
stránkách www.ctu.cz.
ČÚZK připravuje zveřejnění seznamu poradních orgánů. Předseda ČÚZK nemá externí
poradce (fyzické osoby).
ERÚ již nyní zveřejňuje na svých webových stránkách Seznam členů Poradního sboru
předsedkyně ERÚ na http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articled=1205 a seznam členů
Rozkladové
komise
předsedkyně
ERÚ
na
http://www.eru.cz./diasread_article.php?articled=132.
GFŘ ve sledovaném období úkol neplnilo.
GIBS úkol neplnila, neboť není aktuálně v žádné právní vazbě vůči dotčeným poradním
orgánům, poradcům nebo poradenským společnostem; uvedla však, že průběžně sleduje stav
a v případě změny bude provedena aktualizace.
GŘC identifikovalo zřízené poradní orgány v rámci GŘC a v rámci celních úřadů. Rovněž
připravuje analýzu webového prostoru ke zveřejňování požadovaných informací.
NBÚ dosud práce nezapočal.
PP ČR sdělilo, že je nepochybné, že zveřejňování údajů o členech poradních orgánů
zřízených v útvarech PČR nebo pro tyto útvary by mohlo mít negativní dopad na plnění jejich
úkolů, zejména jako OČTŘ. Efektivita práce mnoha útvarů a organizačních článků
je založena na utajení používaných sil a prostředků a zveřejněním jmen členů komisí
v přímém vztahu ke jménu konkrétního útvaru by tento základní princip činnosti byl narušen
s obtížně odhadnutelnými následky. Např. Útvar zvláštních činností SKPV je jediným
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útvarem PČR, který byl rozhodnutím ministra vnitra ze dne 6. ledna 2006 schválen jako
určený útvar ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, a ve smyslu přílohy č. 8, bodu 15 nařízení vlády
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. Útvar se vyznačuje
specifickou koncepcí i postavením v organizační struktuře PČR a řada informací o postupech,
činnostech a opatřeních příslušníků se utajuje.
Jelikož informace o nákladech vynaložených na uzavřené smlouvy týkající se konzultačních
a poradenských služeb jsou evidovány v ekonomickém informačním systému SAP
v rozpočtové položce 516610 a platby vztahující se k auditům, právním službám a dalším
poradenským činnostem realizovaným na základě pokynu ministra vnitra č. 53/2011
v rozpočtové položce 516611, bude tento úkol za PČR realizovat MV.
RRTV zveřejnila na svých stránkách www.rrtv.cz v sekci „Čím se řídíme“ aktuální seznam
poradců a poradních orgánů.
SSHR dosud práce na plnění úkolu nezapočala.
SÚJB uvedl, že po informování předsedkyně na poradě vedení SÚJB byly vydány pokyny
k zahájení plnění tohoto úkolu a zahájeny přípravné práce.
ÚOOÚ úkol plní. Poradním orgánem předsedy ÚOOÚ je rozkladová komise, jejíž členové
se každoročně obměňují z řad externí odborné veřejnosti i kmenových zaměstnanců. Jejich
aktuální seznam je dostupný na webových stránkách www.uoou.cz.
ÚOHS řeší úkol průběžně. Probíhá shromažďování příslušných informací uvnitř úřadu, aby
mohly být požadované informace zveřejněny k danému datu.
ÚPV úkol již splnil. Informace o odborných poradcích předsedy i s kontakty je zveřejněna
na internetových stránkách www.upv.cz v odkazu „UPV“ – „Kontakty“ – „Telefonní
seznam“. Dle Organizačního řádu ÚPV je stálým poradním orgánem předsedy kolegium
předsedy. Poradní orgány, ve kterých by byli zastoupeni externí členové, předseda nezřizuje.
ÚV
ČR
úkol
již
částečně
splnil.
Na
stránkách
www.korupce.cz
(http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupci/poradni-sbor/poradni-sbor-predsedkynevladniho-vyboru-pro-koordinaci-boje-s-korupci-88259/) je zveřejněn seznam členů Poradního
sboru předsedkyně Vládního výboru, kteří nejsou za své členství odměňovány. Ostatní
organizační útvary ÚV shromažďují požadované informace.
ÚZSVM již ukončil sběr požadovaných dat určenými zaměstnanci ÚZSVM. Úkol byl
rozvržen do čtyř etap (sběr dat, kontrola dat a jejich schválení před vyvěšením
na internetových stránkách www.uzsvm.cz, vyvěšení dat na internetových stránkách
www.uzsvm.cz, aktualizace dat v následujících obdobích) s nastavenými kontrolními termíny
tak, aby byl úkol (včetně aktualizací dat) plněn ve stanovených termínech.
2.3. Zvýšení transparentnosti legislativního procesu
2.3.1. eSbírka a eLegislativa
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: předseda Legislativní rady vlády
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2013 - předložit návrh zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv
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a o elektronické tvorbě právních předpisů.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava návrhu zákona a systému eSbírka a eLegislativa.

Odůvodnění:
Vyšší transparentnosti legislativního procesu bude dosaženo kombinaci tří druhů opatření:
1. Povinné používání subsystému eLegislativa pro předkládání všech druhů legislativních
návrhů
a
jejich
změn.
Díky
povinnému
používání
subsystému
eLegislativa bude v celém legislativním procesu zřejmé, kdo byl autorem návrhu
či jeho změny a bude možné jednoznačně identifikovat, kdy a jakým způsobem návrh
předložil, změnil či navrhoval změnit a jak návrh či změnu odůvodňoval.
2. Povinné odůvodňování legislativního návrhu a zvýšení požadavků na jeho obsah.
Právní úprava přinese prohloubení požadavků na zpracování odůvodnění
legislativního návrhu a vyjádření jeho dopadů. Podstatné bude zejména povinné
odůvodňování všech ústních i písemných pozměňovacích návrhů předkládaných při
projednávání návrhu zákona v PS či v Senátu, které usnadní posouzení jejich obsahu
a dopadu na navrhovaný právní předpis.
3. Nástroje zvyšující přehlednost legislativního procesu. Nástroje subsystému
eLegislativa poskytnou možnost lépe vyhodnotit velké množství předkládaných
pozměňovacích návrhů či připomínek, které často navrhují změnit různým způsobem
téže ustanovení návrhu právního předpisu, a to díky využití konsolidovaných
(úplných) znění právních předpisů a strukturovaných textů právních předpisů.
Promítnutí pozměňovacích návrhů či připomínek do konsolidovaného znění předpisu
a analýza vazeb na jiné právní předpisy ČR a EU, která bude součástí zobrazených
znění, významně zpřehlední všem zúčastněným stranám proces přípravy hlasování
či vypořádání, jejich zhodnocení a samotné hlasování nebo vypořádání
pozměňovacích návrhů či připomínek.
MV se při plnění úkolu soustředilo primárně na projednání a přípravu věcného řešení, které
je předpokladem pro přijetí legislativního řešení a jeho praktické aplikace. Dne 15. 1. 2013
byla vyhlášena výzva č. 15 IOP na financování projektu eSbírka a eLegislativa. Na základě
této výzvy přistoupilo MV ke sloučení projektů eSbírka a eLegislativa do jednotného projektu
a zahájilo přípravu žádosti o financování projektu. S ohledem na časové podmínky výzvy, čas
zbývající do konce výzvy, lhůty stanovené ZVZ a na závažnost řešené problematiky MV
informovalo dne 3. 4. 2013 vládu o dopadech existující situace na harmonogram projektu
a o zvolené variantě realizace projektu. Vláda vzala navrhovaný způsob řešení na vědomí.
MV tak mohlo následně přistoupit k podání žádosti o financování projektu z IOP EU dne
12. 4. 2013. V současné době MV připravuje samotnou realizaci projektu, která bude
zahájena po schválení žádosti financování projektu eSbírka a eLegislativa z IOP.
MV současně připravuje předložení návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
a o elektronické tvorbě právních předpisů do MPŘ a k předložení vládě.
2.3.2. Zveřejňování jednotlivých fází legislativního procesu vlády
Gestor: Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu vlády ČR
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Termín – indikátor plnění:
31. červenec 2013 - zajistit veřejnou přístupnost širšího okruhu materiálů určených pro
jednání vlády.
Stav plnění úkolu:

Úkol není plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Modernizace informačního systému ODok, která však zachovává
pouze dosavadní úroveň zpřístupňování legislativních návrhů
veřejnosti, která jsou aktuálně v připomínkovém řízení.

Odůvodnění:
ÚV sice díky projektu IOP (reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/07.06411) plánuje modernizaci tohoto
systému za cca 42 mil. Kč, avšak ve vztahu k zadanému úkolu je třeba uvést, že úkol plněn
není, neboť by měla být zachována pouze dosavadní úroveň zveřejňování materiálů
veřejnosti, tj. jen legislativních, která se nacházejí v MPŘ.
K tomu je třeba uvést, že MZV v dubnu 2013 požádalo o řešení problému nezveřejňovat
všechny nelegislativní materiály, neboť v případě procesu sjednávání mezinárodních smluv
je třeba, aby jeho jednotlivé fáze nadále zůstaly neveřejné, a to zejména z negociačních
důvodů (zveřejněním by došlo mj. k vyzrazení pozice české strany smluvním partnerům,
a to v některých případech i před vlastním zahájením expertních jednání). Z tohoto důvodu
je nezbytné zabezpečit, aby nadále nebyly prostřednictvím eKLEP zasílány ke stanovisku
členům vlády a ostatním připomínkovým místům návrhy směrnic pro expertní jednání
o mezinárodních smlouvách a ani návrhy na sjednávání mezinárodních smluv.
Nadále je tedy třeba tyto materiály v souladu s platnou Směrnicí vlády pro sjednávání
mezinárodních smluv posílat výlučně klasickým zabezpečeným způsobem, tedy buď vládní
poštou, nebo prostřednictvím datových schránek. V případě smluv sjednávaných v rámci EU
se obdobně uplatní také postupy a mechanismy zakotvené Směrnicí vlády ke sjednávání
smluv v rámci EU a k jejich vnitrostátnímu projednávání.
Z obdobných důvodů je potřeba identicky postupovat i v některých dalších oblastech,
konkrétně v případě materiálů týkajících se zejména přípravy obesílání konferencí
mezinárodních organizací, přípravy zahraničních cest a stykových akcí, běžících soudních
sporů před mezinárodními soudy (včetně soudů unijních) či arbitrážními orgány, interních
strategických a koncepčních dokumentů, které jsou v utajovaném režimu, resp. materiálů
obsahujících stanoviska cizích států, jakož i dalších dokumentů vztahujících se k tématům,
o nichž probíhá jednání, minulostních či majetkových záležitostí, a návrhy na mimosoudní
ukončení sporů.
V návaznosti na to není úkol plněn v celém rozsahu, neboť modernizace informačního
systému ODok, spolufinancovaného z prostředků EU, byla dokončena a tento systém nepočítá
se zpřístupňováním nelegislativních materiálů veřejnosti. Gestor jako důvod uvádí
následující: důvodem nejsou zároveň pouze příčiny technické, ale i skutečnost, že účelem
modernizace informačního systému ODok je učinit tento systém pro uživatele příznivější,
zatímco při pokusu členit nelegislativní materiály na ty, které jsou zpřístupňovány veřejnosti,
a na ty, které nikoliv, by vznikl nepřehledný, ale i z technického hlediska v podstatě
neřešitelný stav, a bylo by tak dosaženo pravého opaku, než vytvořit pro uživatele příznivější
informační systém; zároveň nutno vzít v úvahu, že udržitelnost projektu v podobě, v jaké byl
realizován, je nutno zachovat alespoň podobu 5 let - v opačném případě by bylo nutno počítat
s finančním postihem.
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I přes tyto výhrady se MPV domnívá, že úkol má své opodstatnění, avšak že je třeba učinit
taková opatření, aby bylo zabráněno nežádoucím dopadům, které by mohly vést k poškození
legitimních zájmů ČR při procesech přípravy negociace a vlastní negociace na mezinárodní
scéně. Z uvedeného důvodu se proto požaduje upřesnění odůvodnění úkolu tím, že je třeba
některé dokumenty, které se vkládají do eKLEP, před veřejností uchránit. K tomuto
požadavku se k MZV připojilo i MF a MPSV.
2.4. Úkoly z předchozí strategie
2.4.1. Vymahatelnost kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Spolugestor: Nejvyšší kontrolní úřad
Termín – indikátor plnění:
30. září 2013 – předložit vládě analýzu možností, jak posílit vymahatelnost a způsob kontroly
nápravných opatření.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava analýzy.

Odůvodnění:
Původní zadání úkolu počítalo s tím, že analýza bude vypracována až po přijetí nové právní
úpravy rozšiřující pravomoci NKÚ. Z tohoto důvodu byl termín plnění v minulosti
prodloužen. Návrh na rozšíření pravomocí však nebyl po dlouhém legislativním procesu
Senátem nakonec schválen (senátní tisk č. 400, 8. funkční období). Přesto bude analýza
vypracována, na rozdíl od původního předpokladu, podle platné právní úpravy a předložena
ve výše uvedeném termínu vládě. Nicméně s ohledem na odůvodnění úkolu je třeba
aktualizovat informace tam uvedené, což se požaduje v rámci Aktualizace Strategie.
V současné době jsou shromažďovány podklady potřebné pro vypracování analýzy.
Vzhledem k tomu, že úkol má být plněn ve spolugestorství s NKÚ, budou na vypracování
analýzy participovat také zaměstnanci NKÚ. Konkrétní „pracovní skupina“ bude vytvořena
po vzájemné dohodě ministra spravedlnosti a prezidenta NKÚ.
2.4.2. Registr přestupků
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
31. březen 2013 – předložit vládě návrh novely zákona o přestupcích, obsahující opatření
postihující opakované spáchání týchž vybraných závažnějších přestupků, a to zejména
odstupňováním výše dosavadních sankcí nebo případně zavedením nových sankcí
či ochranných opatření, a souběžně s tímto návrhem předložit vládě i návrh nové zákonné
36

úpravy evidence přestupků a souvisejících změn dalších zákonů.
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn včas.

Způsob plnění
úkolu:

Materiál byl vládě předložen k projednání dne 15. 4. 2013
(č.j. ÚV: 375/13).

Odůvodnění:
Předkládaný návrh zákona vychází z materiálu MS, který byl na základě UV ze dne 3. října
2012 č. 714 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uložen přepracovat se zohledněním
připomínek obsažených ve stanovisku LRV ze dne 30. srpna 2012 č. j. 740/12.
Záměr evidovat v evidenci přestupků vedené Rejstříkem trestů vybrané přestupky podle
zvláštního zákona, tj. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
je v návrhu zákona upraven ve shodě s uloženým úkolem, navrhovaná právní úprava postihuje
recidivu vybraných přestupků zejména odstupňováním výše dosavadních sankcí obsažených
v zákoně o přestupcích. V souladu s ústavním principem rovnosti před zákonem se navrhuje
evidovat též jednání mající jinak znaky týchž vybraných přestupků, kterých se dopustily
osoby, jež jsou disciplinárně postihovány podle zvláštních zákonů, tj. osoby podléhající
vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci bezpečnostních sborů, osoby během výkonu trestu
odnětí svobody, zabezpečovací detence nebo vazby. V evidenci přestupků nebudou vedena
jednání mající znaky přestupku, kterého se dopustili příslušníci zpravodajské služby,
a to z důvodu ochrany státních zájmů.
Návrh zákona navrhuje evidovat kromě vybraných přestupků podle zákona o přestupcích,
taktéž přestupky podle zvláštních zákonů za účelem posouzení spolehlivosti konkrétních
osob. Cílem je nahradit institut čestných prohlášení, jejichž prostřednictvím je prokazována
spolehlivost fyzických osob podle zvláštních zákonů, opisem z evidence přestupků. Návrh
zákona taktéž obsahuje dílčí změny, jejichž provedení si vyžádaly požadavky praktického
užití zákona o přestupcích při vedení přestupkového řízení.
V tuto chvíli je již návrh zákona předložen vládě, je předkládán se šesti rozpory, týkajícími
se Rejstříku trestů a evidování údajů. Rozpory jsou s MZe a ÚOOÚ. Připomínky ÚOOÚ byly
již nicméně projednány ve vztahu k vládou schválenému věcnému záměru zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nového zákona o přestupcích). MS jako gestor
rozporovaných ustanovení předpokládá, že rozpory budou vyřešeny při projednávání vládou.
2.4.3. Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu
Gestor: všechny rezorty
Termín – indikátor plnění:
průběžně – do doby, než bude přijat nový zákon řešící zveřejňování informací o nakládání
s majetkem státu, zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmů na internetových stránkách
jednotlivých rezortů a jim podřízených útvarů.
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Gestor: Ministerstvo dopravy
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování prodeje veškerého veřejného majetku v souladu se ZMS,
jakož i nabídky pronájmu, na internetových stránkách MD a organizací
v rezortu dopravy.

Odůvodnění:

MD zajišťuje prodej veřejného majetku zveřejněním na centrální adrese
a na elektronické úřední desce MD www.mdcr.cz pod odkazy
Ministerstvo dopravy – Prodej majetku a Ministerstvo dopravy –
Pronájem majetku.
Ve 4. čtvrtletí 2012 a v 1. čtvrtletí 2013 nebyl prodán ani pronajat
ze strany MD žádný majetek. V současné době byl zrušen prodej
služebních osobních automobilů, jejichž prodej se nepodařilo v průběhu
uplynulého období realizovat. Zároveň se připravuje VIII. kolo
výběrového řízení na prodej Rekreačního a školícího zařízení Sázava.
Organizace v rezortu MD zveřejňují prodeje a pronájmy majetku
na svých internetových stránkách. Ve 4. čtvrtletí 2012 a v 1. čtvrtletí
2013 byly zveřejněny a realizovány následující prodeje a pronájmy:
Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), která má v rezortu
dopravy nejvíce nepotřebného majetku, své nabídky pronájmu
uveřejňuje na adrese: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-snm/pronajem-majetku.html
a
prodeje
na
adrese:
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-nm/pronajemmajetku.html. Zároveň je prodej majetku zveřejňován i na úřední desce
obce, v níž s majetek nachází. Ve 4. čtvrtletí 2012 bylo prodáno
45 pozemků a v 1. čtvrtletí se prodalo 32 pozemků na území celé ČR.
Veškeré prodeje byly realizovány na základě odsouhlasení UV.
Ve sledovaném období pronajalo SŽDC 7 kanceláří, a to v Praze 8,
Českém Těšíně, Ostravě a Opavě.
Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP) zveřejňuje nabídky prodejů
a pronájmů na http://www.rlp.cz/generate_page.php?page_id=1166.
Ve 4. čtvrtletí 2012 a v 1. čtvrtletí 2013 byly realizovány následující
prodeje a pronájmy: prodej nemovitosti v k.ú. Sedmpány městu Trhový
Štěpánov a prodej 8 ojetých osobních automobilů formou elektronické
aukce. Pronajaty byly kancelářské prostory na Smetanově nábřeží,
s nimiž má ŘLP právo hospodařit, advokátní kanceláři.
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zveřejňuje nabídky na adrese
http://www.rsd.cz/Organizace-RSD/Nabidka-nepotrebneho-majetku.
Ve 4. čtvrtletí roku 2012 prodalo ŘSD 8 pozemků a v 1. čtvrtletí 2013
prodalo 3 pozemky v různých částech ČR. Zároveň ve 4 . čtvrtletí 2012
pronajalo 14 nebytových prostor a v 1. čtvrtletí 2013 pronajalo
18 nebytových prostor v různých částech ČR.
Úřad pro civilní letectví (ÚCL) zveřejňuje nabídky na úřední desce
a na internetu ÚCL http://www.caa.cz/urad/uredni-deska-ucl. ÚCL
odprodával počátkem roku 2013 pouze osobní automobil Škoda Octavia
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zájemci, který reagoval na uveřejněnou nabídku. Pronájmy realizovány
nebyly.
Státní
plavební
správa
(SPS)
zveřejňuje
nabídky
na www.centralniadresa.cz, dále na internetových stránkách plavebního
úřadu
na
www.spspraha.cz,
v případě
nemovitostí
ještě
na www.reality.cz. V rozhodném období probíhala realizace prodeje
pozemku v k.ú. Lahovice, s nímž je příslušná hospodařit SPS. Po té,
co o tento majetek neprojevila zájem žádná OSS, ani státní organizace,
byla nabídka zveřejňována (opakovaně). V současné době je podepsána
kupní smlouva a bude postoupena MD, následně MF ke schválení.
Pronájmy realizovány nebyly.
Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD) zveřejňuje nabídky
prodeje nepotřebného majetku prostřednictvím Objednávky k zveřejnění
nabídky převodu majetku na webových stránkách Centrální adresy
v oddíle ostatní nabídky – převody majetku státu. Ve 4. čtvrtletí 2012
a v 1. čtvrtletí 2013 pronajímalo CSPSD kanceláře ve svých budovách.
V současné době má uzavřeno 46 smluv na pronájem ve 13 městech ČR
a prodalo v uvedeném období 5 ojetých osobních automobilů.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) zveřejňuje nabídky
na adrese www.sfdi.cz v odkaze aktuality. Ve 4. čtvrtletí 2012
a v 1. čtvrtletí 2013 nerealizoval žádný prodej majetku. Ve 4. čtvrtletí
2012 na základě zveřejněného záměru prodloužil SFDI nájemní
smlouvu na pronájem nebytových prostor ve vlastní nemovitosti
a v 1. čtvrtletí 2013 uzavřelo SFDI novou nájemní smlouvu
na pronájem kancelářských prostor v nemovitosti, s níž je příslušné
hospodařit.
Drážní úřad (DÚ), Drážní inspekce (DI), Ředitelství vodních cest
ČR (ŘVC) a Centrum pro informace a mechanické testování obalů CIMTO, s.p. nerealizovaly ve 4. čtvrtletí 2012 a v 1. čtvrtletí 2013
žádné prodeje majetku, ani žádné pronájmy.

Gestor: Ministerstvo financí
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Informace o veškerých plánovaných prodejích jsou pravidelně (od roku
2008) zveřejňovány na internetových stránkách www.mfcr.cz.

Odůvodnění:

Primárním místem zveřejňování informací jsou oficiální internetové
stránky MF na adrese www.mfcr.cz v sekci „Veřejné finance“ –
„Hospodaření s majetkem státu“.
V 1. čtvrtletí 2013 bylo rozhodnuto o nepotřebnosti majetku - nabídky
prodeje byly zveřejněny na oficiálních internetových stránkách MF.
Bylo zveřejněno celkem 10 nabídek s celkovou orientační výší ceny
33 mil. Kč. Jednalo se především o nabídku prodeje nemovitostí
(9 nabídek s celkovou orientační cenou cca 29 mil. Kč), dále pak
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o nabídku postoupení pohledávky (1 nabídka s celkovou orientační
cenou cca 5 mil. Kč). Soutěže dosud nebyly ukončeny.
PRODEJE MAJETKU
druh
majetku

Nabídka prodeje
zveřejněna
v čtvrtletí/rok

Nabídka
prodejní
ceny v mil.
Kč

Realizace
prodeje

Dosažená
prodejní

v čtvrtletí/rok

cena v Kč

nemovitosti

1/2013

27,9

--

--

postoupení
pohledávky

1/2013

5,1

--

--

Nabídky pronájmu nebyly zveřejněny, neboť v 1. čtvrtletí 2013 nebyly
žádné movité či nemovité věci, s nimiž má právo hospodařit MF,
nabízeny k pronájmu.

Gestor: Ministerstvo kultury
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn a v případě rozhodnutí o prodeji nebo pronájmu
je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Prodej veškerého nepotřebného majetku MK je od 1. 2. 2011
zveřejňován na oficiálním serveru www.mkcr.cz. Rovněž případné
nabídky pronájmu jsou zveřejňovány na www.mkcr.cz.

Odůvodnění:

MK bylo rovněž zapojeno jako pilotní organizace do realizace projektu
CRAB. V návaznosti na vydání metodiky CRAB k 28. 2. 2013 započalo
se zapojením státních příspěvkových organizací, které zřizuje.
Pro účely realizace opatření Strategie nastavilo MK systém kontaktních
osob na úrovni státních příspěvkových organizací, které zřizuje.
Na úrovni MK je nastavován systém jednotného zveřejňování.

Gestor: Ministerstvo obrany
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

MO zveřejňuje zamýšlené dispozice s veškerým nepotřebným
nemovitým a movitým majetkem a pronájmy na stránkách
www.army.cz v rubrice „Finance a zakázky“ – „Nepotřebný majetek“,
která odkazuje na stránky příslušného odboru www.onnm.army.cz.
Nabídka prodeje movitého majetku je dále zveřejňována v Obchodním
věstníku – v elektronické i tištěné podobě. Nabídka prodeje nemovitého
majetku je dále zveřejňována na www.centralniadresa.cz a úředních
deskách měst a obcí, na jejichž území se nachází nabízený nemovitý
majetek, a dále je inzerována v deníku Právo. Movitý majetek
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je odprodáván formou veřejné obchodní soutěže, nemovitý formou
výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi. Náklady spojené
s nabídkou majetku jsou v roce 2013 plánovány ve výši cca 800 000 Kč.
Odůvodnění:

Zveřejňování je prováděno standardním způsobem již několik let
za účelem co nejefektivnějšího hospodaření s majetkem (nabídky,
soutěže, snaha o dosažení co nejvyšší prodejní ceny - příjmu do státního
rozpočtu).

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Stav plnění úkolu:

Úkol je průběžně plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování nabídky veškerého, převážně nemovitého, majetku
na internetových stránkách www.mpsv.cz.

Odůvodnění:

V působnosti MPSV jsou příslušná opatření k prodejům veřejného
majetku respektována, a to jak v rámci rozhodnutí o likvidaci
nepotřebného majetku, tak i v oblasti rozhodnutí dislokační komise
o nepotřebnosti nemovitého majetku.
Prodej majetku (především nemovitostí) je zveřejňován v předstihu
zejména na centrální adrese Informačního systému o dražbách
a ostatních nabídkách spravovaného Českou poštou, s. p. V případě
ministerstva jsou nabídky zveřejňovány též na internetové stránce úřadu
www.mpsv.cz v rubrice „Nabídka nepotřebného majetku“, která
je vždy ad hoc zřízena na hlavní stránce MPSV pod rubrikou
„Obchodní veřejná soutěž“; v případě podřízených organizačních
jednotek na jejich stránkách. Nyní se aktualizuje návrh řešení
na zavedení centrální rezortní evidence a zveřejňování údajů
o nabídkách nemovitého majetku a jeho pronájmu.
V 1. čtvrtletí 2013 bylo na MPSV rozhodnuto o nepotřebnosti majetku,
který byl nefunkční, technologicky zastaralý a neopravitelný,
a to s rozhodnutím o jeho likvidaci.

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav plnění úkolu:

1. Úkol byl plněn v rámci možností rezortu již v průběhu roku 2012
a nadále je průběžně plněn i v roce 2013. MMR nadále
upřednostňuje u prodeje svého majetku i majetku podřízených
organizací, či podporovaných organizací (Ústav územního rozvoje,
Horská služba atd.) prodej veřejnou dražbou. Zároveň běžně
zveřejňuje informace o nabídkách prodeje nepotřebného majetku
a veřejných obchodních soutěžích na vymezené části webu.
2. Pravidelná školící činnost pro všechny veřejné orgány (např.
specializované pro celní správu, nebo školení pro centrální úřady
4. 4. 2013) zajišťuje dostatečnou informovanost všech složek státu
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o formě prodeje veřejnou dražbou a zároveň o formě publikace
takovýchto záměrů na úředních deskách příslušných úřadů
a webových portálech.
3. V případě veřejných dražeb se kromě webu ministerstva uveřejňují
informace také na centrální adrese, elektronické i klasické úřední
desce ministerstva (u dalších úřadů pak na úředních deskách těchto
úřadů), a to podle místní příslušnosti sídla navrhovatele dražby
a podle místa, kde se předmět dražby nachází. Dále v inzerci
(tištěná, internetová e-aukce.com a sreality.cz).
4. MMR dále zveřejňuje nepotřebný majetek k prodeji nebo pronájmu
na https://ezak.mmr.cz/publication_index.html. Odkaz na tuto
stránku je dostupný z webu MMR – Sekce „Ministerstvo“ –
„Správa majetku“ – „Podrobnosti a dokumentace jsou zveřejněny
na stránkách MMR ČR na portálu EZAK“.
Způsob plnění
úkolu:

Příklady:
1. V rámci přípravy novely zákonů o ÚSC MMR prosadilo zvýšení
transparentnosti posílením úlohy veřejných dražeb při prodeji
veřejného majetku. Tím je také zajištěna povinnost publikace
na veřejně přístupné centrální adrese a na úředních deskách úřadů.
2. V rámci MPŘ proběhlo v období prosinec 2012 až březen 2013
celkem 6 jednání a vstupů přímo souvisejících s danou
problematikou.

Odůvodnění:

MMR má prioritní a vůdčí zájem na prodeji veřejných majetků všech
stupňů veřejné správy formou veřejných dražeb. Tím je sám o sobě
plněn výše vytčený úkol v dikci zákona, kde je povinností publikovat
záměr dražby předepsaným způsobem.
Nad rámec povinností také samo MMR zveřejňuje nepotřebný majetek
k prodeji nebo pronájmu na https://ezak.mmr.cz/publication_index.html.
Jak je výše již uvedeno, v případě veřejných dražeb se kromě webu
uveřejňují informace povinně podle zákona o veřejných dražbách také
na centrální adrese (www.centralniadresa.cz).
Jde o dlouhodobou činnost, či kampaň, která nese teprve postupně své
ovoce. Masivní příklon k prodeji formou veřejných dražeb bude zřejmě
víceletá záležitost.

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Nabídky prodeje veškerého nepotřebného majetku jsou od 1. 4. 2011
uveřejňovány na internetových stránkách www.mpo.cz.

Odůvodnění:

Úplatný / bezúplatný převod majetku:
 4. Q 2012 – nabídka nepotřebného majetku - osobního
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automobilu Škoda Super – zveřejněno na úřední desce MPO
v záložce „Nabídka nepotřebného majetku“ dne 10. 10. 2012
a současně byla zaslána do datových schránek 21 OSS.
Bezúplatně převedeno dne 31. 10. 2012 na Národní památkový
ústav.
 4. Q 2012 – úplatný převod nemovitostí Milešov (budova
a pozemek) dne 31. 10. 2012 na základě výsledku výběrového
řízení formou veřejné dražby na fyzickou osobu za cenu 205 000
Kč.
 1. Q 2013 – nebyl nabízen ani realizován žádný převod
nepotřebného majetku.
K pronájmu
 ve 4. Q 2012 a 1. Q 2013 nebyl nově nabízen žádný pronájem
prostor ani majetku státu.

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Zavedení povinného zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku
státu, pokud se pro něj stane nepotřebným a neprojeví o něj zájem jiná
OSS.

Odůvodnění:

Povinnost zveřejňovat nabídky prodeje majetku státu je v rezortu
realizována. V současné době se připravuje souhrnná novelizace
Instrukce MS č.j. 36/2010-INV-SP, o způsobech a podmínkách
hospodaření s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, která bude
v termínu do 10. 5. 2013 zaslána do VPŘ. Součástí novelizace bude
i zavedení povinnosti zveřejňování nabídek pronájmu majetku státu.
Od 1. 7. 2013 budou nabídky prodeje a pronájmu povinně zveřejňovány
v systému CRAB.

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Na webových stránkách MŠMT je odprodávaný nepotřebný majetek
nabízen
na
adrese
http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodejnepotrebneho-majetku.

Odůvodnění:

MŠMT již v předchozím období zřídilo pro informace veřejnosti
o odprodávaném nepotřebném majetku na svých webových stránkách
v sekci „ministerstvo“ záložku s přístupem k těmto informacím.
V současné době MŠMT nemá nepotřebný majetek, který by mohl být
k odprodeji nebo pronájmu nabídnut. Odprodej majetku PŘO, ostatních
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PŘO a OSS je zveřejňován na jejich webových stránkách, informace
jsou uváděny i na stránkách MŠMT.

Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování nabídek prodeje nepotřebného majetku:

Odůvodnění:

Nabídky na odprodej majetku jsou zařazeny v jednotlivých
sjednocených kolech výběrového řízení. V 1. čtvrtletí 2013 proběhla
následující kola na prodej majetku:

Již od 7. 3. 2011 MV zajišťuje, prostřednictvím svých pracovníků,
zveřejňování nabídek prodeje nepotřebného majetku (tj. movitého
i nemovitého bez ohledu na cenu) na oficiálních internetových
stránkách ministerstva (www.mvcr.cz - v rubrice „Nabídky a zakázky“
– „Nabídka majetku“). Ke zlepšení prezentace je nabídka nemovitostí
určených k odprodeji zveřejňována současně na dalších serverech,
konkrétně na serveru Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
(www.zsmv.cz)
a
veřejném
realitním
serveru
Reality.cz
(www.reality.cz).

- první kolo v období od 29. 1. do 28. 2. 2013,
- druhé kolo v období od 12. 3. do 11. 4. 2013.
V rámci prvního kola výběrového řízení na odprodej nepotřebného
majetku bylo nabízeno celkem 47 nemovitostí za min. kupní ceny
přesahující 258,8 mil. Kč. V rámci výběrových řízení byly přijaty
nabídky na zakoupení 8 nemovitostí za 11,8 mil Kč.
Pro informaci se dále uvádí, že:
a)

odbor správy majetku zabezpečuje nabídkové řízení nepotřebného
movitého majetku podle jednotlivých majetkových komodit
ostatním OSS, přičemž v 1. čtvrtletí 2013 byl nabídnut jiným OSS
v rámci mimorezortního nabídkového řízení nepotřebný majetek
v celkové hodnotě cca 15 mil. Kč,

b)

ministerstvo přímo neprovádí ani neorganizuje prodej
nepotřebného majetku komodity 08 – automobilní majetek, pouze
zajišťuje pro celý rezort MV mimorezortní nabídkové řízení tohoto
nepotřebného majetku OSS, definovaným podle § 3 odst. 1
a § 4 odst. 1 ZMS. V 1. čtvrtletí roku 2013 byly zveřejněny
na internetových stránkách ministerstva 4 nabídky nepotřebných
automobilů, ve kterých bylo nabízeno celkem 16 dopravních
prostředků různých kategorií (od motocyklů po speciální vozidla),

c)

odprodej majetku fyzickým nebo právnickým osobám je realizován
jednotlivými OSS (např. KŘP) a příspěvkovými organizacemi
zřízenými MV (např. Zařízením služeb pro MV), které si určují
formu a způsob vyhlášení výběrového řízení k odprodeji tohoto
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majetku. Jednotlivé nabídky jsou dále uveřejňovány na webových
stránkách Policie
ČR (www.policie.cz/odprodej-majetku.aspx),
nebo na webových stránkách Zařízení služeb pro MV
(www.zsmv.cz/odprodej-majetku), případně na centrální adrese
(www.centralniadresa.cz/cadr/cadr04001Prepare.do?typInzeratu=P
Z).
Vyhodnocení příjmů z odprodejů nepotřebného majetku provádí
ministerstvo každoročně po provedení inventur, a to z důvodu zjištění
reálného stavu skutečných příjmů do státního rozpočtu na základě
srovnání prodejů konkrétních nemovitostí a příjmové stránky
ministerstva (dle jednotlivých položek výpisů z účtu ministerstva)
v rámci příjmů státního rozpočtu. U movitého majetku jsou příjmy
z prodejů vyhodnocovány v celku. V rámci tohoto vyhodnocení lze
do budoucna uvažovat o zhodnocení naplnění úkolu 2.4.3 jako
protikorupčního opatření.
Zveřejňování nabídek pronájmu nepotřebného majetku:
Nově se zveřejňují nové nabídky pronájmu nepotřebného majetku
ministerstva na internetových stránkách ministerstva a dalších
inzertních prostředcích, a to za využití postupů a zkušeností
ze zveřejňování prodeje majetku.
V lednu 2013 byly rozeslány informační dopisy určené podřízeným
útvarům, OSS, státním příspěvkovým organizacím, KŘP a Hasičským
záchranným sborům krajů o nové koncepci zveřejňování nabídek
prodejů a pronájmů svěřeného majetku. Odborem správy majetku byla
těmto subjektům zároveň nabídnuta možnost zveřejňovat nabídky
pronájmu majetku, tedy rozšířit již zavedenou praxi, kdy jsou
na internetových stránkách ministerstva formou interaktivního odkazu
zveřejňovány nabídky prodeje majetku, se kterým jsou příslušní
hospodařit. Na učiněnou nabídku doposud reagovala pozitivně pouze
1 OSS.

Gestor: Ministerstvo zahraničních věcí
Stav plnění úkolu:

Úkol je průběžně plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Na stránkách MZV jsou průběžně zveřejňovány prodeje nemovitého
majetku, zveřejňování nájmů bude umístěno na stránky od 1. 5. 2013.

Odůvodnění:

---

Gestor: Ministerstvo zdravotnictví
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění

Vzhledem k tomu, že MZd má 70 PŘO, z toho několik velkých
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úkolu:

fakultních nemocnic, nabídne vždy zbytný majetek (auta, kancelářské
zařízení, počítače, kopírky apod.) některé z nich.

Odůvodnění:

Pokud by se jednalo o majetek, který nebude potřebovat žádná z PŘO,
bude MZd postupovat v souladu se zákony upravujícími tuto oblast,
zejména se zaměřením na ZMS.

Gestor: Ministerstvo zemědělství
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn a je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Nabídky prodeje majetku jsou od 2. 5. 2011 uveřejňovány
na internetových stránkách www.mze.cz (www.eagri.cz). Nabídky
pronájmů jsou k dispozici na tomtéž místě. Ve sledovaném období
nedošlo k žádné nové nabídce pronájmu.

Odůvodnění:

Zveřejňování prodeje veřejného majetku v působnosti MZe
je od 2. 5. 2011 zabezpečeno prostřednictvím internetových stránek
MZe www.mze.cz, resp. www.eagri.cz v rubrice „Úřední desky“.
Od uvedeného data je zveřejňován na internetových stránkách veškerý
nepotřebný majetek určený k odprodeji.
Ve 4. čtvrtletí 2012 byly uveřejněny na internetových stránkách MZe
nabídky k prodeji několika agentur pro zemědělství a venkov.
V 1. čtvrtletí 2013 byly uveřejněny na internetových stránkách MZe
nabídky k prodeji nepotřebných zbraní a střeliva, nabídka nepotřebných
vozidel, nabídka nepotřebného majetku Agentury pro zemědělství
a venkov Šumperk.
Co se týče nabídek pronájmů, jsou k dispozici na tomtéž místě jako
prodeje majetku. Ve sledovaném období nedošlo k žádné nové nabídce
pronájmu. MZe se připravuje na plnění informačních povinností v rámci
CRAB.

Gestor: Ministerstvo životního prostředí
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn a je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

V případě zveřejňování nabídek prodeje majetku státu je toto
realizováno dle ZMS a dle vyhlášky č. 62/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, formou výběrového řízení, což je samo o sobě zveřejněním.
Zveřejnění je uvedeno na stránkách organizace nebo OSS, v tisku,
na úředních deskách obcí atd. Pokud se jedná o majetek, se kterým
je příslušné hospodařit MŽP, patří zveřejnění nabídek prodeje
a pronájmu majetku do kompetence odboru informatiky a provozu.
Zveřejňování nabídek prodeje majetku státu v gesci uvedeného odboru
probíhá průběžně na elektronické úřední desce. Pokud se jedná
o majetek, se kterým jsou příslušné hospodařit organizace a OSS
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v rezortu MŽP, je zveřejnění nabídek prodeje provedeno výše
uvedeným způsobem. Zveřejnění nabídek nájmu patří do samostatné
kompetence těchto organizací a složek. Nájemní smlouvy nepodléhají
schválení zřizovatele.
Odůvodnění:

Zveřejňování nabídek prodeje majetku a pronájmů MŽP a jeho
podřízených rezortních organizací probíhá na níže uvedených
internetových stránkách:
1) MŽP
–
www.mzp.cz
v
rubrice
(http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska)

„Úřední

deska“

2) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – www.nature.cz v rubrice
„Nabídka nepotřebného majetku“
3) Česká informační agentura životního prostředí – www.cenia.cz
v rubrice
„Nepotřebný
majetek“
(http://www1.cenia.cz/www/nepotrebny-majetek)
4) Česká geologická služba – www.geology.cz v rubrice „Nabídka
prodeje
a
pronájmu“
(http://www.geology.cz/extranet/onas/nabidky-majetku)
5) Česká inspekce životního prostředí – www.cizp.cz v rubrice
„Nabídka vyřazeného majetku“ http://www.cizp.cz/Nabidkavyrazeneho-majetku)
6) Český hydrometeorologický ústav – www.chmi.cz v rubrice
„Nabídka prodeje a pronájmu“
7) Správa jeskyní – www.caves.cz na úřední desce v rubrice „výběrové
řízení“
8) Krkonošský národní park – www.krnap.cz v rubrice „úřední
deska“
(http://www.krnap.cz/uredni-deska/)
9) Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava –
www.npsumava.cz
v rubrice
„úřední
deska“
(http://www.npsumava.cz/cz/1038/sekce/uredni-deska/)
10) Národní park České Švýcarsko – www.npcs.cz v rubrice „Nabídka
prodeje
a pronájmu“
(http://www.npcs.cz/nabidka-prodejepronajmu)
11) Národní park Podyjí – www.nppodyji.cz v rubrice „nabídka prodeje
majetku“
(http://www.nppodyji.cz/prodej-majetku)
a v rubrice
„nabídka pronájmu“ (http://www.nppodyji.cz/pronajem)
12) Státní fond životního prostředí ČR – www.sfzp.cz v rubrice
„nabídka
vyřazeného
majetku“
(https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-vyrazeneho-majetku/)
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Gestor: Český báňský úřad
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování nabídek veškerého nepotřebného majetku na webu státní
báňské správy www.cbusbs.cz a jejich průběžná aktualizace.
Připravenost zveřejnit nabídky k pronájmu majetku.

Odůvodnění:

Na veřejně přístupných internetových stránkách státní báňské správy
www.cbusbs.cz v rubrice „O úřadu“ – „Státní báňská správa“ je zřízen
odkaz „Nepotřebný majetek“, ve kterém jsou uveřejňovány specifikace
aktuálně nabízeného nepotřebného movitého majetku a příslušné
organizační pokyny. Nabídky zahrnují veškerý nepotřebný majetek bez
omezení hodnoty a bez ohledu na stav (tj. zastaralý-funkční, nefunkční,
neopravitelný či poškozený). Nejprve je nabídka určena k možnému
bezúplatnému převodu na jinou OSS a následně k možnému odprodeji
fyzickým či právnickým osobám. S ohledem na sortiment nepotřebného
majetku nebylo o jeho možném pronájmu uvažováno.
ČBÚ nedisponuje žádným nepotřebným nemovitým majetkem ani
částmi nebytových prostor, které by mohl nabídnout k pronájmu.
Ve sledovaném období 1. čtvrtletí 2013, resp. 4. čtvrtletí 2012 bylo
rozhodnuto o nepotřebnosti majetku v celkové pořizovací hodnotě
3 600 000 Kč. Jednalo se o zejména o výpočetní techniku, elektrické
spotřebiče, kancelářské vybavení, mobilní telefony, měřící techniku
a nákladní přívěs. Byl realizován bezúplatný převod osobního
automobilu a odprodej majetku (nákladní přívěs, mobilní telefony)
s celkovým výnosem 14 450 Kč.

Gestor: Český statistický úřad
Stav plnění úkolu:

Úkol řešen.

Způsob plnění
úkolu:

Nepotřebný majetek určený k bezúplatnému převodu OSS a státním
organizacím a nepotřebný majetek určený k prodeji je zveřejňován
na internetových stránkách úřadu www.czso.cz, v rubrice „O ČSÚ“ „Nabídka
nepotřebného
majetku“
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nabidka_nepotrebneho_majetku).
Nabídka nepotřebného majetku je vždy zveřejněna ve stejných lhůtách
také na centrální adrese v rubrice „Ostatní nabídky“ – „Převody
majetku státu“ v případě nabídky k převodu OSS a státním organizacím
a v rubrice „Ostatní nabídky“ – „Prodej - koupě“ v případě nabídky
k prodeji.

Odůvodnění:

ČSÚ v současné době pronajímá pouze část nebytových prostor Krajské
správy v Plzni na základě smlouvy z roku 2006. ČSÚ v nejbližší době
neplánuje žádný pronájem majetku.
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Gestor: Český telekomunikační úřad
Stav plnění úkolu:

Úkol splněn a je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování nabídky veškerého nepotřebného veřejného majetku
od 1. 4. 2011 na internetových stránkách www.ctu.cz a její průběžná
aktualizace.

Odůvodnění:

Oznámení o zamýšleném prodeji nepotřebného majetku, o který
neprojevily ostatní OSS zájem, jsou s dostatečným předstihem
zveřejňována na www.ctu.cz v sekci „ČTÚ on line“ – „Nabídky
nepotřebného majetku“.
Vyřazeno
ve čtvrtletí

Nabídnuto
k
prodeji
ve čtvrtletí

Pořizovací
cena

Prodáno
za cenu
čtvrtletí

nábytek
- 247 položek

4. Q 2012

3. Q 2012

391 380,60

22,00/4.Q

výpočetní
technika
- 53 položek

4. Q 2012

3. Q 2012

2 214 904,40

18510,00/4.Q

měřící technika
- 10 položek

4. Q 2012

3. Q 2012

1 044 912,30

2 651,00/4.Q

kancelářské
vybavení
ostatní
- 153 položek

4. Q 2012

3. Q 2012

241 498,02

617,00/4.Q

Druh majetku

/

Ve 4. čtvrtletí 2012 byl vyřazen majetek v celkové pořizovací ceně
3 892 695,32 Kč (celkem 463 položek). Výnos z prodeje majetku činil
21 800,00 Kč (celkem 53 položek).
V 1. čtvrtletí 2013 nebyl žádný majetek navržen k vyřazení, vyřazen
z evidence majetku a prodán. Rovněž nebyl žádný majetek nabízen
k pronájmu.

Gestor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování nabídek nepotřebného majetku určeného k prodeji
(bez ohledu na jeho hodnotu) je od 1. 4. 2011 prováděno ve formátu pdf
na internetových stránkách jednotlivých OSS v rezortu ČÚZK v rámci
domény www.cuzk.cz.
Připravuje se vnitrorezortní předpis, kterým bude obdobně upraven
postup i v případech nabídky pronájmu majetku.
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Odůvodnění:

Plnění úkolu v rezortu ČÚZK metodicky zajišťuje „Opatření předsedy,
kterým se stanovují pravidla zveřejňování nabídek nepotřebného
majetku určeného k prodeji“, č.j.: ČÚZK 3910/2011-13 ze dne
15. 3. 2011.
Povinnost zveřejňovat nabídky nepotřebného majetku se týká veškerého
movitého a nemovitého majetku (bez ohledu na jeho hodnotu), který
je pro stát trvale nepotřebný a o jehož prodeji rozhodl vedoucí příslušné
OSS. Příslušné OSS zveřejní nabídku nepotřebného majetku ve formátu
pdf na svých internetových stránkách v rámci domény www.cuzk.cz
v rubrice „Nabídka majetku“ a současně také tuto nabídku vyvěsí
v listinné podobně i na své úřední desce. Týká-li se nějaká nabídka
k prodeji i nemovitého majetku, je navíc zveřejněna i na centrální adrese
www.centralniadresa.cz.
V současné době se připravuje novela metodického pokynu, ve které
bude obdobně upraven postup i v případech nabídky pronájmu majetku.

Gestor: Energetický regulační úřad
Stav plnění úkolu:

Úkol splněn a je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování prodeje majetku (bez ohledu na jeho hodnotu)
na internetových stránkách úřadu www.eru.cz a v součinnosti
s místními ÚSC (kraj, město) na jejich internetových stránkách
a úředních deskách.

Odůvodnění:

ERÚ zveřejňuje nabídky nepotřebného majetku na svých internetových
stránkách www.eru.cz v rubrice „Nabídky a zakázky“ – „Nabídka
majetku“ a v součinnosti s Krajským úřadem kraje Vysočina
a Magistrátem města Jihlava na jejich internetových stránkách
a úředních deskách. S ohledem na povahu nepotřebného majetku jsou
zároveň zpravidla elektronicky oslovováni přímo potencionální kupci
v regionu (např. nepotřebná výpočetní technika - školy, organizace
pracující s dětmi a mládeží). Tento postup je praktikován od roku 2007.
Ve 4. čtvrtletí 2012 a v 1. čtvrtletí 2013 nebylo rozhodnuto
o nepotřebnosti majetku, který by mohl být dále nabízen k prodeji.
Ve stejném období nebyly zveřejněny ani nabídky pronájmů, neboť
nebyly žádné movité či nemovité věci, s nimiž má právo hospodařit
ERÚ a které by bylo možné pronajmout, nabídnuty k pronájmu.

Gestor: Generální finanční ředitelství
Stav plnění úkolu:

Úkol zveřejňování nabídek prodeje majetku státu je plněn průběžně.
Úkol zveřejňování nabídek pronájmu majetku státu je řešen.

Způsob plnění

Zveřejňování

nabídky
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veškerého

nepotřebného

majetku

úkolu:

na internetových stránkách www.financnisprava.cz a její aktualizace.
Příprava prostředí a informací ke zveřejňování nabídek pronájmu
majetku státu na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

Odůvodnění:

GFŘ zveřejňuje nabídky nepotřebného majetku na internetových
stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz v záložce „Finanční
správa“ v odkazu „Nepotřebný majetek“. Nabídka zahrnuje nepotřebný
majetek bez omezení jeho hodnoty.

Gestor: Generální inspekce bezpečnostních sborů
Stav plnění úkolu:

Nebyla příležitost plnit.

Způsob plnění
úkolu:

V případě prodeje
na www.gibs.cz.

Odůvodnění:

GIBS za dobu své existence neprodal žádný majetek a ani
se k tomu nechystá. Rovněž nevyvstala potřeba majetek pronajímat.
Pokud by se tak stalo, bude úkol plněn a nabídky budou zveřejněny
na www.gibs.cz – „Nabídky a zakázky“- „Odprodej majetku“.

nebo

pronájmu

bude

nabídka

zveřejněna

Gestor: Generální ředitelství cel
Stav plnění
úkolu:

Úkol splněn a je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Nabídky nepotřebného majetku jsou zveřejňovány na adrese
www.celnisprava.cz v rubrice „Nabídka nepotřebného majetku“
s pododkazy „Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému
převodu“ a „Nabídka právnickým a fyzickým osobám“.

Odůvodnění:

V 1. čtvrtletí 2013 byl nabízen k prodeji nepotřebný funkční majetek
v celkové prodejní ceně 8 665 676,50 Kč. Z této nabídky nebyl
v 1. čtvrtletí 2013 prodán žádný majetek.
PRODEJE MAJETKU
Druh

Nabídka
prodeje
zveřejněna
v čtvrtletí/rok

Nabídka
prodejní ceny
v Kč

Realizace
prodeje
v čtvrtletí/rok

Nemovitý
majetek (6x)

1/2013

8 364 517,50

-----

-----

Osobní
automobil (9x)

1/2013

301 159,00

-----

-----

majetku
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Dosažená
prodejní
cena v Kč

V 1. čtvrtletí 20013 nebyl nabízen k pronájmu žádný nepotřebný majetek.

Gestor: Národní bezpečnostní úřad
Stav plnění úkolu:

Nebyla příležitost plnit.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování případného prodeje majetku (bez ohledu na jeho hodnotu)
a nabídky pronájmu na internetových stránkách úřadu www.nbu.cz.

Odůvodnění:

NBÚ aktuálně neuvažuje o prodeji žádného veřejného majetku, ani
nepřipravuje nabídku pronájmu. V případě změny této skutečnosti bude
příslušná
informace
zveřejněna
na internetových
stránkách
www.nbu.cz.

Gestor: Policejní prezídium České republiky
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn jiným způsobem.

Způsob plnění
úkolu:

Úkol je plněn prostřednictvím MV.

Odůvodnění:

SLZ v rámci nemovitého majetku je oprávněna pouze hospodařit
se svěřeným majetkem, tj. pečovat o svěřený nemovitý majetek.
Vlastníkem nemovitého majetku je MV, které si z tohoto titulu zajišťuje
proces zcizování nemovitého majetku. SLZ je pouze oprávněna v rámci
nemovitého majetku PP ČR označit tento nemovitý majetek za trvale
nepotřebný. Další procesy a postupy jsou plně v kompetenci MV,
přičemž proces nabídkového řízení nepotřebného majetku řeší Pokyn
náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz č. 5/2012,
o provádění nabídkového řízení nepotřebného majetku.
Jedná se o vnitrorezortní nabídkové řízení, mezirezortní nabídkové
řízení, případný odprodej mimo rezort. Tedy i povinnost zveřejňovat
nabídky veškerého nepotřebného majetku je na MV, neboť SLZ nemá
zpětnou odezvu o procesu a postupu ve věci nakládání s trvale
nepotřebným majetkem. Výše uvedená analogie se týká i trvale
nepotřebného movitého majetku.
Dále se uvádí, že po vzniku OSS (KŘP) přešla kompetence za činnosti
spojené s plněním úkolů ve vztahu k nepotřebnému majetku v oblasti
investičního majetku (stroje, zařízení apod.) právě na zmiňované OSS.
K nabídkám pronájmů: Nabídku pronájmu nemovitého majetku MV
za PP ČR nerealizuje. Nájemní vztahy vznikají přímo na SLZ na
základě žádosti budoucího nájemce. SLZ posuzuje každou žádost
individuálně, zda pronájem či konkrétní nájemce neomezí činnost
dotčeného útvaru nebo neohrozí jeho bezpečnost. Jedná se převážně
o pronájem střech, stožárů k umístění vysílačů, pronájem nápojových
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automatů a pronájem pozemků (např. přístup k vlastnímu pozemku).
Ceny za pronájem odpovídají cenám v místě a čase obvyklým dle § 27
odst. 3 ZMS, pokud není nájemné stanoveno zvláštním předpisem (§ 10
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů).

Gestor: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Stav plnění úkolu:

Úkol splněn a je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Na internetových stránkách www.rrtv.cz RRTV zveřejňuje nabídku
prodeje a pronájmu majetku státu. Zveřejňovány jsou i aktuální nabídky
veřejných zakázek.

Odůvodnění:

---

Gestor: Správa státních hmotných rezerv
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

SSHR
průběžně
uveřejňuje
nabídky
prodeje
majetku
na internetových stránkách SSHR www.sshr.cz. Taktéž bude činit
(od 1. 7. 2013) i v případě pronájmu majetku, a to včetně prodlužování
nájemní doby u uzavřených nájemních smlouvách.

Odůvodnění:

---

Gestor: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Stav plnění:

SÚJB neplánuje prodej ani pronájem nepotřebného státního majetku.

Způsob plnění

V případě mimořádného prodeje a pronájmu nepotřebného majetku
je SÚJB připraven tuto skutečnost zveřejnit na webových stránkách úřadu
www.sujb.cz.

Odůvodnění:

---

Gestor: Úřad pro ochranu osobních údajů
Stav plnění úkolu:

Nebyla příležitost plnit.

Způsob plnění
úkolu:

V případě prodeje nebo pronájmu majetku bude nabídka zveřejněna
na www.uoou.cz.

Odůvodnění:

V 1. čtvrtletí 2013 nebyl realizován žádný prodej ani pronájem.
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Gestor: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Stav plnění úkolu:

Nebyla možnost úkol plnit.

Způsob plnění
úkolu:

Pokud by došlo k prodeji veřejného majetku, je ÚOHS připraven tento
prodej zveřejnit na www.compet.cz. Totéž se týká nabídek na pronájem
movitých či nemovitých věcí.

Odůvodnění:

ÚOHS vzhledem k charakteru své činnosti neprovádí prodej veřejného
majetku. Pokud by však v praxi ÚOHS došlo k prodeji veřejného
majetku, je ÚOHS připraven tento prodej transparentně zveřejnit
na vlastních internetových stránkách www.compet.cz či jiném
oficiálním serveru. Takto je připraven postupovat i v případě pronájmů
movitých či nemovitých věcí.

Gestor: Úřad průmyslového vlastnictví
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn a v případě rozhodnutí o nepotřebnosti majetku
je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Nabídky prodeje a pronájmu veškerého majetku, který je pro ÚPV
nepotřebný, jsou zveřejňovány na internetových stránkách ÚPV
www.upv.cz v odkazu „ÚPV“ – „Úřední deska“.

Odůvodnění:

Rozhodnutím předsedy ÚPV o nepotřebnosti majetku se ukládá řediteli
ekonomického odboru zajistit příslušný postup dle platné právní úpravy.
Součástí tohoto postupu je i zveřejnění nabídky na prodej pro ÚPV
nepotřebného majetku na centrální adrese a od roku 2012 rovněž
na internetových stránkách ÚPV (jedná se o veškerý nepotřebný
majetek bez omezení výše jeho ceny).
Ve 4. čtvrtletí 2012 ani 1. čtvrtletí 2013 nebylo rozhodnuto
o nepotřebnosti majetku.
Pokud se naskytnou případné možnosti pronájmů majetku ÚPV, budou
rovněž zveřejněny na webových stránkách ÚPV.

Gestor: Úřad vlády České republiky
Stav plnění úkolu:

Nebyla příležitost plnit; případné splnění je zajištěno.

Způsob plnění
úkolu:

Zveřejňování prodeje a pronájmu veřejného majetku bude prováděno
na internetových stránkách www.vlada.cz v rubrice „úřad vlády“.

Odůvodnění:

Ve sledovaném období (1. čtvrtletí 2013) nebyly uvažovány ani
plánovány prodeje či pronájmy majetku státu v rámci kapitoly ÚV,
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a proto žádná nabídka nebyla zveřejněna.

Gestor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Stav plnění úkolu:

Úkol splněn a je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Průběžné zveřejňování informací o nakládání s majetkem státu
na internetových stránkách ÚZSVM je nedílnou součástí závazného
procesu realizace nepotřebného majetku státu.

Odůvodnění:

Za období 1. čtvrtletí 2013 bylo zveřejněno na internetových stránkách
www.uzsvm.cz všech 447 nabídek prodeje nepotřebného majetku státu,
o který neprojevila zájem jiná OSS, formou výběrového řízení,
v celkové výši nabízené minimální kupní ceny 204 715 188 Kč.
V 1. čtvrtletí 2013 dosáhly příjmy z prodeje nepotřebného majetku státu
celkové částky 124 832 697 Kč a příjmy z pronájmu pozemků
a ostatních nemovitostí dosáhly celkové částky 40 660 598 Kč.

2.4.4. Zefektivňování opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační
(vízové) praxi
Gestor: Ministerstvo zahraničních věcí
Termín – indikátor plnění:
31. březen kalendářního roku – pravidelně vyhodnocovat zavedená personální a technická
opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi, každoročně
informovat vládu s návrhy na jejich zefektivnění či s návrhy na zavedení dalších opatření,
a to počínaje za rok 2012.
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn.

Způsob plnění
úkolu:

a) Vyhodnocení personálních a technických opatření bylo
předloženo vládě jako součást materiálu „Zhodnocení plnění
úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období
let 2011 a 2012“, bod 3.16., které vzala vláda na vědomí
UV ze dne 20. března 2013 č. 201.
b) Návrhy na zefektivnění současných či zavedení dalších
protikorupčních opatření v imigrační (vízové) politice nebyly
vládě předloženy, neboť nastavená opatření byla v současné době
vyhodnocena jako adekvátní, o čemž je vláda informována
prostřednictvím této Informace.

Odůvodnění:
Úkol se realizuje v několika rovinách:


Monitoring činnosti vízových úseků
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-

Formou monitoringu činnosti vízových úseků ZÚ (tj. kontrolní návštěvy konzulárních,
resp. vízových úseků ZÚ ve státech s největším „indexem“ rizika korupčního jednání).
V únoru a v březnu 2013 byly takto prověřeny konzulární úseky ZÚ Baku a ZÚ Tbilisi.
Během těchto kontrolních návštěv byl kladen důraz na správnou aplikaci evropské
i národní legislativy. Dále byla provedena kontrola evidence vízových štítků.

-

Četnost plnění úkolu je závislá na finančních prostředcích, které jsou pro tyto účely
k dispozici, přičemž monitoring 4 až 5 vízových úseků pokrývá zhruba částka 750 tisíc
Kč.


Zprovoznění registračního elektronického systému objednávání vízových žadatelů
VISAPOINT

-

V boji s korupcí je efektivním nástrojem také elektronický systém objednávání vízových
žadatelů VISAPOINT, jehož funkcí je mj. eliminace možného korupčního jednání při
objednávání pro podání žádosti o vízum.

-

Systém v současné době funguje na 28 ZÚ ČR v zahraničí a zajišťuje rovné a důstojné
podmínky k podání žádosti a potlačuje nežádoucí působení lokálních zprostředkovatelů.
Systém je možné podle stanovených kritérií instalovat i na dalších ZÚ v závislosti
na aktuální migrační situaci v regionu.


Systém školení pracovníků vysílaných na zastupitelské úřady

-

V rámci přípravy konzulárních pracovníků na vyslání na ZÚ procházejí všichni
konzulární pracovníci rovněž speciálním školením se zaměřením na rizika korupce
a vnějšího tlaku.

-

Systém školení vysílaných a vyslaných na ZÚ zahrnuje jednak školení v rámci
předvýjezdové přípravy, dále průběžná školení (resp. regionální konzulární porady
vyslaných konzulárních pracovníků).

-

V 1. čtvrtletí 2013 nebylo předvýjezdové ani regionální školení pořádáno. V roce 2013
se uskuteční tři cykly předvýjezdového školení, v jehož rámci bude proškoleno
cca 50 konzulárních pracovníků.

Z důvodu nutnosti průběžné realizace výše uvedených personálních, technických
a systémových opatření požádalo MZV o příspěvek na plnění tohoto úkolu v celkové výši
870 tisíc Kč. Nastavená opatření jsou v současné době adekvátní potřebám prevence korupce
v imigrační (vízové) politice státu a nebyla shledána potřeba realizovat další opatření.
Jelikož frekvence plnění, ani veskrze konstantní povaha výše uvedených a případně dalších
flexibilně aplikovaných protikorupčních opatření ve vízové oblasti neindikuje nutnost
vypracování samostatného materiálu pro informaci vládě, nebyl tento zpracováván, neboť
by samostatný materiál obsahoval výše uvedené informace. Protože se neočekává výskyt
nových a zásadních problémů, které by bylo třeba řešit samostatným materiálem, požaduje
se přeformulování úkolu tak, aby odpovídal reálným potřebám MZV a nezvyšoval
nadbytečné administrativní zatížení tohoto rezortu.
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3.

Veřejné zakázky

3.1. Veřejné investování a elektronizace veřejného zadávání
3.1.1. Analýza možnosti zřízení Úřadu pro veřejné investování
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín: 31. březen 2013
Indikátor plnění: Předložit vládě analýzu možnosti zřízení Úřadu pro veřejné investování.
Stav plnění úkolu:

Úkol nebyl splněn, neboť bylo rozhodnuto jinak.

Způsob plnění
úkolu:

Zpracování Analýzy možnosti zřízení Úřadu pro veřejné investování.

Odůvodnění:
MMR předložilo do MPŘ, které probíhalo od 13. do 24. 8. 2012, návrh zákona o působnosti
Úřadu pro veřejné zakázky. V rámci připomínkového řízení bylo vzneseno velké množství
zásadních připomínek, které lze rozdělit do tří základních kategorií:
A. legislativní připomínky: absence věcného záměru, dopracování RIA,
B. formální připomínky: nesouhlas se vznikem jakéhokoli nového úřadu bez dalšího,
C. věcné připomínky: nesouhlas se vznikem nového úřadu z důvodu zcela rozdílných
představ o jeho kompetencích.
MMR navrhovalo vypořádat připomínky kategorie A a B pomocí projednání na PEM.
Připomínky kategorie C měly být v návaznosti na variantě, kterou schválí PEM, vypořádány
v novém MPŘ. Proto byl dne 28. 3. 2013 předsedovi vlády odeslán materiál „Analýza
možnosti zřízení Úřadu pro veřejné investování“ s žádostí o zařazení na nejbližší jednání
PEM, přičemž PEM se usnesla, že nový úřad zřizovat nebude.
Dle zadání je však třeba materiál předložit na jednání vlády, což se činí prostřednictvím
systému eKLEP a dle jednacího řádu vlády poté, co proběhlo MPŘ, a proto je nutné uvést,
že úkol formálně splněn v zadaném termínu nebyl, protože bylo rozhodnuto jinak (na PEM).
Předkládaný materiál obsahoval přehled variant budoucího postupu ČR v oblasti
institucionálního zajištění oblasti veřejných zakázek. Jelikož MMR považuje úkol za splněný,
vznikla zde nejasnost ohledně naplnění zadaného úkolu. I když PEM, která měla mít v této
záležitosti rozhodující slovo, materiál neschválila, MPV se domnívá, že je třeba
se problémem, který měl být vyřešen zřízením Úřadu pro veřejné investování, nadále zabývat.
Z uvedeného důvodu se proto požaduje prodloužení termínu pro předložení materiálu vládě
s tím, že v případě neschválení zřízení Úřadu pro veřejné investování budou navržena jiná
řešení předmětného problému.
3.1.2. Posílení elektronizace zadávacích řízení
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. červen 2013 - předložit vládě návrh řešení posílení elektronizace zadávacích řízení nad
57

rámec zákona o veřejných zakázkách.
2) 30. červen 2013 - předložit vládě návrh usnesení rozšiřující seznam komodit, které budou
pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, pokud z každoroční zprávy
o provozu elektronických tržišť vyplyne potřeba seznam těchto komodit rozšířit.
3) 31. říjen 2013 - dopracovat a od 1. listopadu 2013 zahájit provoz Národního
elektronického nástroje tak, aby pro zadávání a uveřejňování všech informací o veřejných
zakázkách byl zajištěn pro všechny jednotný přístup ke všem informacím.
Protikorupční efekt: Posílení transparentnosti zadávacích řízení, rovného přístupu dodavatelů
k zadávacím řízením a zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn.
2) Úkol je plněn.
3) Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Příprava návrhu novely ZVZ.
2) Příprava aktualizace UV ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu
komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím
elektronického tržiště.
3) Realizace probíhá v rámci plnění předmětu veřejné zakázky „Vývoj
Národního elektronického nástroje – systémový integrátor“
za součinnosti autorského dozoru zpracovatele technické
specifikace NEN.

Odůvodnění:
1) MMR v souvislosti s analýzou využívání elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
předloží vládě návrh na rozšíření subjektů, kteří budou mít povinnost používat systém
eTržišť v souladu s UV ze dne 10. května 2010 č. 343 v aktuálním znění. Zejména půjde
o veřejné zadavatele dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ. Návrh Zprávy o fungování
elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012 byl v MPŘ od 3. do 18. 4. 2013 a jejím
účelem je vyhodnotit fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012.
Součástí zprávy jsou návrhy na realizaci opatření v oblasti systému elektronických tržišť
veřejné správy zaměřené na zjednodušení procesů zadávání VZMR, odstranění
administrativní náročnosti, zvýšení uživatelského komfortu, čímž přispějí k zefektivnění
elektronického zadávání a usnadnění přístupu dodavatelů k systému eTržišť. Materiál byl
předložen vládě k projednání dne 29. 4. 2013 (č.j. ÚV: 445/13), přičemž je zařazeno
na program schůze vlády, která se bude konat 15. 5. 2013.
2) Probíhají analytické práce nad daty získanými z Informačního systému o veřejných
zakázkách o provozu jednotlivých eTržišť (realizaci jednotlivých veřejných zakázek)
a dotazníkového šetření provedeného v 1. Q 2013, a to v souvislosti se zpracováním
Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012.
3) Projekt NEN se nyní nachází v plném procesu realizace. Souběžně probíhají jak
analytické, tak vývojové a testovací fáze jednotlivých částí systému. V dubnu 2013 došlo
k testování prototypu C1 a proběhlo několik analytických schůzek. Předpokládaný začátek
pilotního provozu se plánuje na 4. Q 2013, stejně jako start ostrého provozu systému.
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3.2. Veřejné zakázky malého rozsahu
3.2.1. Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2013 - zpracovat metodiku a výklad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a uveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn, ale nebude splněn v termínu.

Způsob plnění
úkolu:

Zpracování metodiky zadávání VZMR a aktualizace Metodiky zadávání
veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Práce na metodice zadávání VZMR již byly započaty v závěru roku 2012. Jsou
vyhodnocovány jednotlivé odborné názory a témata, která souvisejí s VZMR, včetně průniku
témat mezi ZVZ a ostatními souvisejícími zákony.
Metodika zadávání VZMR bude formálně zachována jako součást Metodiky zadávání
veřejných zakázek (dále jen „velká metodika“), a to zejména pro využití odkazů v rámci
jednoho dokumentu. V rámci přípravy metodiky zadávání VZMR jsou také vyhodnocovány
a upravovány jednotlivé kapitoly „velké metodiky“ tak, aby odpovídaly i očekáváním čtenářů
metodiky zadávání VZMR; jednotlivé kapitoly jsou aktualizovány také s ohledem
na rozhodovací a výkladovou praxi a dotazy, které jsou směřovány na MMR jakožto gestora
ZVZ. Navíc s ohledem na gesční provázanost právní úpravy VZMR je nutné průřezové
kapitoly dostatečně konzultovat s gestory příslušných zákonů, aby při výkladu nedocházelo
k nežádoucím odlišnostem a metodika zadávání VZMR tím mohla požívat dostatečné
autority.
Dodržení původně navrhovaného termínu by při nynějším stavu věcí neumožňovalo
dostatečnou diskuzi s ostatními gestory zákonů, ohrožena by byla i kvalita a propracovanost
dokumentu. Proto se v rámci Aktualizace Strategie požaduje prodloužení termínu.
3.2.2. Zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. červen 2013 (MF) - připravit metodické prostředí pro dodržování principů 3E
(tj. účelnost, efektivnost a hospodárnost) při čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie.
2) průběžně (MMR) – aktualizovat postupy při zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro
účely jejich použití v programovém období 2014-2020 a zajistit v maximální možné míře
jednotnost těchto metodických postupů v rámci jednotlivých programů.
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3) průběžně (MMR) - vyhodnocovat nastavení právního prostředí ČR v kontextu příprav
na nové programové období 2014-2020 v ČR a také v návaznosti na připravovanou
legislativu EU platnou pro programové období 2014-2020.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn.
2) Úkol je plněn.
3) Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Shromážděna odborná literatura, stanoveny základní východiska
a struktura dokumentu.
2) Příprava návrhu aktualizace zmíněných postupů. Po jeho
dohotovení bude tento návrh rozeslán k připomínkám relevantním
připomínkovým místům.
3) Průběžná analýza a vyhodnocování nastavení právního prostředí
ČR v kontextu mimo jiných také návrhů nových nařízení
na programové období 2014-2020.

Odůvodnění:
1) Úkol je plněn ve spolupráci s odbornými konzultanty (ČIIA, MMR a VŠE).
2) Úkol je řešen ze strany Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ve spolupráci
s Národním orgánem pro koordinaci (NOK), a to s ohledem na skutečnost,
že připravované postupy budou aplikovány různými subjekty implementačních struktur
jednotlivých programů ČR v rámci programového období 2014-2020. Proto je tento úkol
plněn v součinnosti s NOK, který kromě jiného vydává pokyny a metodiky závazné pro
všechny řídící orgány programů, je zastřešujícím orgánem pro všechny programy ČR
a zajišťuje koordinaci jednotného implementačního prostředí. Poté, co proběhne příprava
návrhu aktualizace zmíněných postupů, bude tento návrh rozeslán k připomínkám
relevantním připomínkovým místům.
3) MMR-NOK průběžně analyzuje a vyhodnocuje nastavení právního prostředí ČR
v kontextu mimo jiných také návrhů nových nařízení na programové období 2014-2020,
a to za účelem odstranění bariér plynulé implementace fondů EU v ČR. Tato činnost jde
svým rozsahem nad rámec oblasti veřejného zadávání.
Odstraňování legislativních bariér je oblastí, která je z pohledu MMR-NOK klíčová pro
úspěšnou implementaci a navazuje na dřívější a dlouhodobé aktivity MMR-NOK v této
oblasti a na činnost Pracovní skupiny pro legislativní změny (PS LEGAL). Tato pracovní
skupina byla zřízena MMR-NOK v roce 2009 a jejími členy jsou mimo zástupců vybraných
řídicích orgánů za tematické a regionální operační programy také zástupci MF, jako
Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu, jakož i gestoři relevantních právních
předpisů v gesci MF v oblasti finančního řízení a kontroly.
MMR-NOK předložilo vládě v srpnu 2012 v souladu s úkolem, který mu byl uložen v bodě
II/2 UV ze dne 21. března 2012 č. 184, ve spolupráci s MF a MPSV, materiál identifikující
náměty ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti v programovém období 2014-2020. Jedná se o „Návrhy ke snížení legislativních
bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období
2014 – 2020“, které byly přijaty UV ze dne 22. srpna 2012 č. 610.
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Obsahem materiálu je analýza dvanácti oblastí představujících z pohledu implementace fondů
EU v ČR překážky v plynulé implementaci. Dále jsou také analyzována témata, která
souvisejí s nálezy českých a evropských auditních orgánů a s pěti problematickými oblastmi
ve fungování řídících a kontrolních systémů, na které ČR upozornila Evropská komise.
Materiál vznikl na principu partnerství prostřednictvím platformy PS LEGAL.
Celkově bylo navrženo 6 doporučení legislativního charakteru a 9 doporučení nelegislativní
povahy. Návrhy legislativních a nelegislativních změn mají dopad jak na úroveň řídících
orgánů, tak příjemců dotace a přispívají díky cíli, pro který byly navrženy, ke zjednodušení
systému čerpání finančních prostředků z fondů EU a zvýšení právní jistoty jednotlivých
aktérů při výkonu jejich činnosti. MMR-NOK považuje navržená opatření za důležitá
nejenom vzhledem k problémům při implementaci operačních programů v programovém
období 2007-2013, ale také za relevantní ve vztahu k novému programovému období 20142020.
V lednu 2013 MMR-NOK v souladu s bodem II/4 UV ze dne 22. srpna 2012 č. 610
ve spolupráci s MF a MPSV připravil a vládě představil materiál informující o pokroku
v realizaci změn nelegislativní povahy včetně navazujících kroků, které v těchto oblastech
budou i nadále činěny.
Další aktivitou, kterou chce MMR-NOK přispět ke zvýšení transparentnosti systému
poskytování podpor z fondů EU a snížení výskytu podvodů v této oblasti, je v současné době
připravovaná „Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů Společného
strategického rámce v období 2014-2020“ (dále též jako „Strategie SSR“). Strategie SSR
je připravována za účelem formulace cílů v oblasti řízení rizika podvodu a vytvoření souboru
opatření na úrovni subjektů implementační struktury fondů SSR, jež přispějí k eliminaci
výskytu tohoto rizika. Problematiku podvodů vnímá MMR-NOK jako zcela zásadní
v kontextu se zkušenostmi z programového období 2007-2013. Podvodným jednáním byly
zasaženy především oblasti výběru a hodnocení projektů a realizace výběrových řízení.
Strategie SSR je zpracována pro subjekty implementační struktury na národní úrovni,
nepokrývá tedy činnost Evropské komise či jiných subjektů implementace mimo ČR.
Hlavním cílem Strategie SSR je minimalizace podvodů při implementaci fondů SSR v období
2014-2020 v ČR, přičemž tento cíl bude naplňován prostřednictvím nulové tolerance podvodů
na všech úrovních implementace fondů SSR, transparentností, snižováním administrativní
zátěže a nastavením jasných a jednoduchých postupů, dodržováním principu 3E
a omezováním politických vlivů. Opatření navržená ve Strategii SSR budou promítnuta
do příslušných metodických dokumentů upravujících pravidla poskytování podpor z fondů
EU v programovém období 2014-2020.
4.

Orgány činné v trestním řízení

4.1. Novela trestněprávních předpisů
4.1.1. Novela trestního zákoníku
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
31. prosinec 2013 - předložit vládě novelu trestního zákoníku obsahující zavedení
obligatorního propadnutí zajištěného výnosu.
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Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava na tvorbu materiálu v podobě studia relevantní literatury,
judikatury a dalších materiálů.

Odůvodnění:
Probíhají přípravné práce, v jejichž rámci dochází ke studiu relevantní literatury, judikatury
a dalších materiálů.
4.2. Dostupnost informací o vlastnických strukturách právnických osob
4.2.1. Poskytování informací o vlastnických strukturách právnických osob orgánům
činným v trestním řízení
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra
Spolugestor: Ministerstvo financí
Termín – indikátor plnění:
30. září 2013 – předložit vládě analýzu s případnými legislativními návrhy možností získávat
informace o vlastnických strukturách právnických osob orgány činnými v trestním řízení.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Probíhají přípravné práce.

Odůvodnění:
Ministerstvo spravedlnosti uvádí:
MV identifikuje okruh případů, které působí v praxi největší potíže, se kterými se setkávají
OČTŘ. Bude připravena analýza, jejímž smyslem je identifikovat obtíže, se kterými se OČTŘ
setkávají, a popsat možnosti, které mají k dispozici, případně navrhnout nová legislativní
řešení, která by jim činnost usnadnila.
Ministerstvo vnitra uvádí:
Došlo ke shromáždění relevantních zákonů, literatury a dalších materiálů. Jsou studovány
nové právní instituty, které s sebou přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) –
př. svěřenský fond – a které usnadňují anonymizaci vlastnictví. Zástupci MV se zúčastnili
mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy k problematice
svěřenských fondů, trustů a nadací, semináře k novému občanskému zákoníku a dále
semináře „Transparentnost nestátních neziskových organizací jako prevence praní špinavých
peněz a financování terorismu“, který spolupořádala Rada vlády pro nestátní neziskové
organizace.
Vedle problematiky svěřeneckých fondů je pozornost MV věnována činnosti obchodního
rejstříku a problematice listinných akcií na majitele.
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4.3. Úkoly z předchozí strategie
4.3.1. Zkoušky spolehlivosti
Gestor: Generální inspekce bezpečnostních sborů
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2014 - předložit vládě vyhodnocení využití nástroje „zkoušky spolehlivosti“
s návrhem na případné rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně a dále řešen v rámci vlastní činnosti
a v kompetenci stanovené pracovní skupiny.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava analytického materiálu s cílem vypracovat závěrečnou zprávu
o výsledcích a vyhodnocení zkoušek spolehlivosti.

Odůvodnění:
GIBS se zabývá dlouhodobým úkolem stanoveným ve Strategii, související zejména
s prováděním a vyhodnocováním zkoušek spolehlivosti. V této oblasti jsou úkoly zatím
realizovány běžnými činnostmi a agendami, které GIBS zabezpečuje z vlastních zdrojů
a pracovních činností.
Prozatím probíhá vyhodnocování desítek uskutečněných případů z praxe, jejich samotná
příprava, průběh, realizace i faktické závěry. Je zpracováván analytický materiál v oblasti
legislativy a možné aplikace do veřejné správy.
4.3.2. Bankovní tajemství
Gestor: Ministerstvo financí
Spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. červen 2013 - analyzovat náklady orgánů činných v trestním řízení na získávání
informací v rámci finančního šetření včetně návrhu na snížení těchto nákladů.
2) 31. říjen 2013 - předložit vládě k rozhodnutí materiál řešící problematiku získávání
informací z bankovního a ostatního finančního sektoru v podobě variantního návrhu,
s využitím závěrů provedené analýzy na zřízení národní evidence účtů a analýzy nákladů
orgánů činných v trestním řízení.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava analýzy a zpracovávání variantních návrhů pro rozhodnutí usnesení vlády.

Odůvodnění:
MF uvádí: Úkol nebyl rozpracován s ohledem na termín schválení ve Strategii a také pro
potřebu plnění jiných pracovních úkolů.
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MV uvádí: Vzhledem k tomu, že je třeba zanalyzovat co nejvíce nákladů, které vznikají PČR
v rámci trestního řízení, byly rozeslány žádosti o vytvoření dílčích podkladů na několik útvarů
PČR. Všechna dostupná data budou vyhodnocena a v přehledné podobě použita pro vytvoření
analýzy nákladů OČTŘ při získávání informací zejména v rámci finančního šetření. Součástí
analýzy bude návrh na snížení takových nákladů. Po jejím vytvoření bude osloveno MF, které
je gestorem tohoto úkolu strategie.
4.3.3. Daňová mlčenlivost
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: Ministerstvo financí
Termín – indikátor plnění:
28. únor 2013 - vyhodnotit prolamování daňové mlčenlivosti po prvním roce fungování
úpravy, provést úpravu počtu tzv. kartiček speciálního určení podle potřeb potírání daňové
kriminality a navrhnout případné legislativní změny za účelem prolomení daňové
mlčenlivosti též pro pověřené celní orgány v postavení orgánů činných v trestním řízení.
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn včas.

Způsob plnění
úkolu:

Na mezirezortní úrovni MV – MF došlo k vyhodnocení současné praxe
prolamování daňové mlčenlivosti a po dvoustranném jednání byla
uzavřena dohoda o rozšíření oprávnění na KŘP.
V případě celních orgánů v postavení OČTŘ je případná legislativní
úprava spojena s výsledkem jednání o rozšíření příslušnosti CS ČR
k řešení daňové kriminality.

Odůvodnění:
Úkol volně navazuje na téma z předchozí Strategie, která identifikovala potřebu obnovit širší
průlom do daňové mlčenlivosti ve prospěch OČTŘ. Na vyhodnocení využívání tohoto
oprávnění se začalo pracovat již v druhé polovině roku 2012, kdy byly z policejního výkonu
stále častěji hlášeny případy, kdy s přihlédnutím ke kapacitě osob disponujících oprávněním
nebylo možné oprávnění využívat efektivně, a to zejména na úrovni odborů hospodářské
kriminality. Tento problém byl pak na mezirezortní úrovni deklarován v souvislosti
s analyzováním nedostatků ve výkonu státní správy v souvislosti s kauzou „metyl“.
V materiálu Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem,
který byl vypracován v mezirezortní pracovní skupině za koordinace MF a schválen
UV ze dne 14. listopadu 2012 č. 840, se jako jedno z opatření, které bylo vládě doporučeno,
objevuje následující text: „Je třeba zajistit, aby oprávnění využít širší prolomení daňové
mlčenlivosti získaly zejména odbory hospodářské kriminality na KŘP, na kterých leží
podstatný díl řešení daňové kriminality i organizovaného zločinu. V problematice nelegálního
alkoholu by řešení řízeného uvolnění toku informací mezi správcem daně a policejním
orgánem pomohlo výrazně zlepšit efektivnější rozkrývání organizovaných skupin nejen pro
oblast výroby a distribuce nelegálního alkoholu.“ Díky tomuto úkolu se uskutečnila pracovní
jednání na úrovni PČR a GFŘ, které předběžně sladilo potřebu PČR rozšířit počet kartiček
a snahu GFŘ držet tento počet co nejnižší kvůli obavám z masivního prolamování daňového
tajemství. Na setkání na úrovni prvního náměstka ministra vnitra a generálního ředitele GFŘ,
64

které proběhlo dne 11. 2. 2013, pak došlo k dohodě, na základě které se oprávnění prolomit
daňovou mlčenlivost podařilo rozšířit na KŘP, a to v průměru o 4 kartičky na jeden kraj.
V současné době je vyjednávána dohoda mezi PČR a GFŘ, jejímž obsahem má být usměrnění
postupu obou složek (policista – správce daně) při podání žádosti o informace a jejím
poskytnutí. Po uzavření této dohody bude do interních aktů řízení policie dopracováváno
rozšíření oprávnění na KŘP. Předpokládá se, že k zavedení nové praxe dojde do léta roku
2013.
V otázce rozšíření prolamování daňového tajemství na jiné OČTŘ, především na celní správu
v postavení policejního orgánu, je případná novelizace spojena s výsledkem jednání rozšíření
samotné příslušnosti celní správy jakožto policejního orgánu. Tato jednání zatím bez
konkrétního výsledku proběhla v průběhu posledních měsíců několikrát, přičemž doposud
nedošlo k finální shodě na přenosu kompetence z PČR na celní správu. Bude-li dosaženo
konsenzu v této otázce, bude celní správa při související novelizaci trestního řádu usilovat
i o získání obdobného oprávnění k prolomení daňového tajemství, jakým v současnosti
disponuje PČR a bude v tomto úsilí mít i podporu MV.
4.3.4. Správa zajištěného majetku
Gestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti
Spolugestor: Ministerstvo financí
Termíny – indikátory plnění:
31. květen 2013 (MV) – předložit vládě analýzu zefektivnění správy zajištěného majetku
a zjednodušení prodeje zajištěného majetku.
31. prosinec 2013 (MS) – na základě schválené analýzy předložit vládě návrh novely zákona
č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn (úkol řeší pracovní skupina ke správě zajištěného
majetku, kterou koordinuje MV).
2) Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Od začátku roku 2013 byly svolány 3 schůzky mezirezortní
skupiny ke správě zajištěného majetku. Skupina pracuje na obou
úkolech, jak analytickém zpracování podmínek správy
zajištěného majetku, tak na novelizaci zákona.
2) Probíhají přípravné práce.

Odůvodnění:
1) Skupina „Správa“ se sešla od začátku roku 2013 třikrát, a to 30. 1., 27. 3. a 24. 4.
V mezidobí je skupina v kontaktu přes elektronickou poštu a připomínkuje průběžně
zpracovávané materiály. Činnost skupiny koordinuje MV. Členy jsou zástupci MV, MS,
ÚZSVM, PČR (ÚOKFK a Úřad SKPV), NSZ, Vrchní státní zastupitelství v Praze a KSZ
v Brně. MV se pokusilo přizvat i zástupce soudců, byl osloven Nejvyšší soud, nicméně
oslovený zástupce se zatím nedostavil.
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Hned na prvním jednání skupina konstatovala, že potřeba provést některé legislativní
změny v platné úpravě správy zajištěného majetku v trestním řízení je nesmírně naléhavá.
Jedná se zejména o podmínky prodeje zajištěného majetku, o možnost spravovat
nemovitosti a další menší úpravy, jejichž současné znění je pro praxi natolik nevyhovující,
že se stává až překážkou řádného vedení trestního řízení. Proto skupina rozhodla,
že nezávisle na výsledcích komplexní analýzy přistoupí ke zpracování dílčí novely
příslušné legislativy.
Zároveň však skupina vede podrobnou debatu o širších problémech, které mají být řešeny
analytickým materiálem. Do okruhu těchto otázek patří zejména financování úkonů
správy, povinnosti a odpovědnost správce majetku, postup správce při zajištění
obchodního podílu v právnické osobě apod. Ne všechny z těchto otázek vyžadují změnu
právní úpravy, nicméně ty, které musí být legislativně ošetřeny, prozatím podle názoru
expertů ve skupině svou závažností přesahují možnosti plánované novely, neboť na nich
nepanuje shoda ani mezi experty v rámci skupiny.
Zpracovaná „Analýza zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje
zajištěného majetku“ byla předložena do MPŘ dne 7. 5. 2013 s termínem pro zaslání
připomínek do 22. 5. 2013.
2) MS se účastní činnosti pracovní skupiny k vytvoření analýzy zefektivnění správy
zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku, která vymezuje obsah
budoucí právní úpravy (dosud proběhla tři jednání). Vzhledem ke skutečnosti, že návrh
novely zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má být předložen v návaznosti
na schválenou analýzu podle prvního úkolu, jsou v rámci účasti MS na pracovní skupině
shromažďovány podklady pro vypracována RIA. Novela je zpracovávána postupně, jak
pokračují expertní debaty.
4.3.5. Odčerpávání majetku
Gestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. červen 2013 (MV a MF) - zajistit spolupráci společných ad hoc týmů složených
ze zástupců orgánů činných v trestním řízení a správců daně zaměřených na potírání závažné
finanční kriminality a předložit vládě informaci o průběhu a výsledcích této spolupráce
s návrhy na další opatření.
2) 31. srpen 2013 (MV a MF a MS) – předložit vládě analýzu zakotvení možnosti účelového
vázání odčerpaných výnosů včetně umožnění finanční motivace orgány činnými v trestním
řízení převedením určeného počtu procent do rozpočtu útvaru/státního zastupitelství/soudu,
který se na vyhledání, zajištění a odčerpání výnosu podílel.
3) 31. prosinec 2013 (MF) – předložit vládě návrh právní úpravy nástrojů daňové správy
při řešení situací zjevného rozporu mezi přiznanými příjmy poplatníka a jeho skutečným
majetkem nebo životním stylem.
4) 31. prosinec 2013 (MS) – předložit rozbor problematiky a návrh koncepce vytvoření
nového mechanismu v oblasti občanského práva pro odčerpávání majetku, který pochází
nebo je vysoce pravděpodobné, že by mohl pocházet z trestné činnosti.
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Protikorupční efekt: Důsledný postih zjištěných případů korupce, včetně odčerpávání
nelegálně získaného majetku, má odrazující efekt pro osoby potenciálně náchylné ke korupci.
Posílení motivace k odhalování korupčního jednání orgány činnými v trestním řízení.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn.
2) Úkol je plněn.
3) Úkol je plněn.
4) Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Spolupráce společných ad hoc týmů již probíhá, nyní probíhá
sběr dat pro informaci o průběhu a výsledcích této spolupráce
s návrhy na další opatření.
2) Jednání k možnému využití propadlého a zabraného majetku
ve prospěch obětí.
3) Prověření možností řešit zadání, tj. odčerpávání majetku
v případech zjevného rozporu mezi přiznanými příjmy poplatníka
a jeho skutečným majetkem nebo životním stylem, odlišnými
prostředky než potřebou právní úpravy.
4) Vytvoření pracovní skupiny a vedení diskuze nad možnou právní
úpravou odčerpávání majetku mimotrestními prostředky, u něhož
je vysoce pravděpodobné, že pochází z trestné činnosti.

Odůvodnění:
1) MV: V současné době je vyjednávána dohoda mezi PČR a GFŘ, jejímž obsahem má být
usměrnění postupu obou složek (policista – správce daně) při podání žádosti o informace
a jejím poskytnutí. Tato dohoda také blíže specifikuje ustanovení pracovních skupin
ke konkrétním problematikám. Po uzavření této dohody bude do interních aktů řízení
policie dopracováváno rozšíření oprávnění na KŘP. Předpokládá se, že k zavedení nové
praxe dojde v létě 2013. Tato dohoda navazuje na Metodiku spolupráce mezi PČR
a tehdejší Ústřední finanční a daňové ředitelství ze dne 31. 4. 2004. Informace o průběhu
a výsledcích spolupráce ad hoc týmů se připravuje.
MF: V 1. čtvrtletí 2013 bylo osloveno GFŘ a GŘC s žádostí o poskytnutí podkladů
a podrobné informace o probíhající spolupráci. Společná jednání zástupců GFŘ, FAÚ,
GŘC, PČR, ÚOKFK a zástupců MS k plnění uložených úkolů v rámci Koncepce boje
proti organizovanému zločinu na období let 2011-2014 probíhají pravidelně
ve čtvrtletních cyklech a tématem jednání je vždy předem vytypovaná oblast, v rámci
které je detekován aspekt organizovaného zločinu se závažnými dopady na ekonomické
zájmy ČR, kdy tato situace vyžaduje přijetí příslušných opatření.
2) Na základě podnětů z projednávání zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, bylo
svoláno jednání mezi MS, NSZ, MV, PČR, MF a ÚZSVM k možnostem, jak využít
propadlého a zabraného majetku ve prospěch poškozených. Toto jednání se uskutečnilo
23. 1. 2013 a bylo na něm konstatováno, že pro MF je rozhodující, aby zvolené řešení
nemělo dopady do státního rozpočtu, resp. aby tyto dopady nebyly příliš velké. Následně
byly tyto náklady vyčíslovány; na základě jejich vyčíslení MF uvedlo, že s ohledem
na negativní dopad na státní rozpočet a z pohledu státního rozpočtu takovéto změny nelze
podpořit. Za této situace se ustoupilo od původního záměru řešit tuto otázku rovnou
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formou novely příslušných právních předpisů, tento závěr bude avizován dalším
gestorům. Na podkladě této informace pak bude dohodnut další postup při zpracovávání
této analýzy, kterou by mělo zaštiťovat MV.
3) S ohledem na to, že možnosti naplnění cíle, jež je do jisté míry i legitimnějším postupem,
lze dosáhnout i bez nutnosti úpravy právních předpisů, předpokládá se rozpracování řešení
i v návaznosti na výstupy a výsledky spolupráce společných týmů vytvořených v souladu
s úkolem vedeným v rámci prvního úkolu. Rozpracování úkolu je předpokládáno
v průběhu měsíce června 2013.
4) Jedná se o návaznost na úkol č. 4.4 předchozí Strategie. Výsledkem je jedna z možností,
jak se vypořádat s problematikou majetku pocházejícího z trestné činnosti. Smyslem
analýzy je rozebrat možnost konfiskačního řízení, ve kterém by mohlo za zákonem
striktně splněných podmínek dojít k obrácení důkazního břemene k nabytí majetku
na osobu podezřelou ze spáchání trestného činu.
První jednání pracovní skupiny, která se skládá ze zástupců MV, MS, MF, NSZ a soudů,
se uskutečnilo dne 22. 4. 2013.
5.

Vzdělávání

5.1. Vzdělávání mládeže
5.1.1. Výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. září 2013 – zpracovat přehled zdrojů k problematice korupce ve středním vzdělávání
jako podklad pro učitele a zveřejnit ho na internetových stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
2) 30. září 2013 - definovat témata a jejich obsah, se kterými by měli být děti a žáci
v průběhu předškolního a základního vzdělávání seznámeni, a přibližné stanovení věku,
ve kterém by měli být děti a žáci s touto problematikou seznámeni.
3) 31. březen 2014 – zpracovat návrhy na dopracování/zapracování uvedených témat
do rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání.
4) 31. červenec 2014 – zpracovat přehled zdrojů k problematice korupce v předškolním
a základním vzdělávání jako podklad pro učitele a zveřejnit ho na internetových stránkách
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Protikorupční efekt: Osvěta a zvýšení potenciálu základních vědomostí o korupci a právní
odpovědnosti; uvědomění si důsledků v případě protiprávního jednání.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn.
2) Plnění úkolu je zahájeno.
3) Plnění úkolu je zahájeno.
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4) Plnění úkolu je zahájeno.
Způsob plnění
úkolu:

1) Probíhá sestavování pracovních skupin pro revizi RVP.
2) až 4) Byla zahájena přípravná fáze plnění úkolu, tj. připraveny
návrhy pracovních skupin pro zajištění úkolu.

Odůvodnění:
1) Práce na splnění tohoto úkolu jsou rozfázované do několika kroků. Prvním krokem pro
splnění úkolu bylo vedením odboru vzdělávání MŠMT stanoveno provést revizi všech
RVP pro odborné vzdělávání. Revizi budou provádět pracovní skupiny, jejichž členem
bude též zástupce určený MPV. Aktuálně probíhá sestavování těchto pracovních skupin.
2) Aktuálně byla zahájena přípravná fáze k zajištění plnění úkolu, pracovníci odboru
vzdělávání připravují návrh složení pracovních skupin z kompetentních zaměstnanců
MŠMT, ředitelů škol a odborné veřejnosti k zajištění druhé až čtvrtého úkolu. O účast
v pracovních skupinách bude požádán rovněž zástupce MPV.
3) Úkol bude plněn poté, co bude splněn druhý úkol.
4) Úkol bude plněn poté, co bude splněn předchozí, tj. třetí úkol.
5.2. Vzdělávání úředníků
5.2.1. Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2013 – předložit vládě aktualizovaná Pravidla vzdělávání zaměstnanců
ve správních úřadech s ohledem na návrh zákona o úřednících a obsahující vzdělávání
v oblasti boje s korupcí, etickém chování a bezúhonnosti.
Stav plnění úkolu:

Úkol je řešen (úkol řeší pracovní skupina).

Způsob plnění
úkolu:

Probíhá revize návrhu Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních
úřadech z roku 2011, která tehdy nebyla vládě předložena k projednání.

Odůvodnění:
Plnění úkolu je závislé na plnění priority 1.1. (zákon o státních úřednících).
Text aktualizovaných Pravidel je průběžně revidován podle aktuálního návrhu zákona
o státních úřednících a návrhu novelizace zákona č. 312/2002 Sb. Nicméně s ohledem
na vývoj legislativního procesu návrhu zákona o státních úřednících se jeví jako vhodné
vyčkat finální podoby legislativní úpravy vzdělávání. Proto se v Aktualizaci Strategie
požaduje prodloužení termínu pro splnění úkolu.
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5.2.2. Vzdělávání formou eLearningu
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
31. květen 2013 - zavést eLearningovou formu protikorupčního vzdělávání do povinných
vzdělávacích programů pro všechny kategorie zaměstnanců veřejné správy.
Stav plnění úkolu:

Úkol je splněn částečně, ve zbytku plněn není.

Způsob plnění
úkolu:



Realizace kurzu „Vzdělávání v oblasti etiky“



Probíhá příprava podkladů pro splnění celého úkolu – komplexně
propojeného s úkolem 1.1. a 5.2.1. a navázaného na projekty
ze strukturálních fondů EU v novém programovacím období.

Odůvodnění:
MV uvádí, že plnění úkolu je odvislé od plnění úkolu č. 1.1. (zákon o úřednících), což není
zcela pravda, neboť zpracování eLearningu je možné již nyní.
Za částečné splnění lze považovat eLearningový kurz „Vzdělávání v oblasti etiky“, který byl
zpracován v souvislosti s předchozí Strategií. Jde o kurz nabízený Institutem pro veřejnou
správu Praha, a to zdarma všem zaměstnancům ministerstev a ústředních správních orgánů
ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR.
eLearningová forma kurzu obsahuje 4 základní moduly:


Etika
úvod, teorie, obecné principy, ukázky etických kodexů



Korupce
zásady antikorupčních mechanismů, legislativní i nelegislativní opatření, rizika
korupčního chování, aktuální antikorupční strategie vlády ČR



Interaktivní nácvik problémových situací
ukázky možných řešení, sebetestování



Úvod do společenského chování
komunikace, asertivita, etiketa a image úředníka/zaměstnance

Na kurz je možné se přihlásit na http://elev.institutpraha.cz/regman/etika.html.
Nicméně s ohledem na vývoj legislativního procesu návrhu zákona o státních úřednících
se jeví jako vhodné vyčkat finální podoby legislativní úpravy vzdělávání. Proto se požaduje
v Aktualizaci Strategie prodloužení termínu pro splnění úkolu.
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5.3. Vzdělávání orgánů činných v trestním řízení
5.3.1. Společné vzdělávání orgánů činných v trestním řízení
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel)
Termín – indikátor plnění:
průběžně - vzdělávat orgány činné v trestním řízení zejména v následujících oblastech:
-

vzdělávací akce zaměřené na téma trestná činnost v oblasti veřejných zakázek
a dotací

-

vzdělávací akce formou společného vzdělávání policistů, celníků, státních zástupců
a soudců, zaměřené na témata finančního šetření, legalizace, zajišťování
a odčerpávání výnosů z trestné činnosti

-

vzdělávací akce zaměřené na dokazování úplatkářských trestných činů s důrazem
na jejich procesní specifika při objasňování a prokazování korupční trestné činnosti
s důrazem na ústavní limity trestního práva procesního.

Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava vzdělávacích akcí v oblasti korupce a preventivních
a detekčních mechanismů v ní.

Odůvodnění:
vzdělávací akce zaměřené na téma trestná činnost v oblasti veřejných zakázek a dotací

a)

Justiční akademie plánuje v roce 2013 uskutečnit na dané téma tyto vzdělávací akce:


7 dvoudenních seminářů v regionech v rámci projektu Ekonomie na téma Financování
operačních programů EU v období 2007-2013 a poškozování finančních zájmů EU, které
budou zaměřené na:
-

finanční toky u operačních programů z EU (rozpočtování prostředků ve státním
rozpočtu, předfinancování prostředků EU, převody prostředků z rozpočtu EU na účet
Národního fondu, převody prostředků do státního rozpočtu, dopady na státní rozpočet,
modelový příklad k řešení)

-

certifikace výdajů a certifikační postupy spojené s finančními opravami (předkládání
žádostí o platbu Evropské komisi, kontroly prováděné Platebním certifikačním
orgánem MF, komunikace se zástupci Evropské komise, vypořádávání vratek,
příklady k řešení)

-

šetření a hlášení nesrovnalostí (definice nesrovnalosti, proces šetření v závislosti
na režim poskytnutí dotace, hlášení nesrovnalostí na národní úrovni a vůči EU, typové
příklady, řešené případy z praxe)

-

příspěvek Auditního orgánu MF [hierarchie kontrol; náplň činnosti auditního orgánu;
kontroly na vzorku operací jednotlivých projektů; jak funguje nastavení systému,
(nejzávažnější) nálezy na operačních programech a regionálních radách]

-

kontrola a financování územních rozpočtů; Zákon o veřejných zakázkách z pohledu
praxe v Evropských fondech; Veřejné zakázky - postup zadavatelů při zadávání
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veřejných zakázek a základní pravidla námitkového řízení před zadavatelem;
problematická místa v procesu zadávání veřejných zakázek, ve kterých může docházet
k protiprávnímu jednání subjektů s možným trestněprávním dopadem; změny, které
byly v zákoně provedeny rozsáhlou novelou č. 55/2012 Sb.; k nově přijatým
prováděcím právním předpisům a k zadávání veřejných zakázek na eTržištích.


Dvoudenní seminář na téma Trestní odpovědnost právnických osob, který se bude
mj. věnovat i tématu: Ne bis in idem v soutěžním právu: 1. vztah trestního a správního
stíhání; 2. ne bis in idem ve správním řízení v soutěžních věcech; 3. aktuální judikatura
k soutěžnímu právu.



Jednodenní seminář na téma Trestná činnost úředních osob. Seminář bude zaměřen na:
-

trestnou činnost úředních osob s výjimkou bezpečnostních sborů (ozbrojených sil
a ozbrojených sborů). Soupis zabaveného majetku - problematiku z pohledu
exekutora; pravidla jednání státních zástupců s představiteli veřejné správy a jiné
praktické příklady; dotace, veřejné zakázky; praktické problémy při dokazování
úplatkářských trestných činů.
vzdělávací akce formou společného vzdělávání policistů, celníků, státních zástupců
a soudců, zaměřené na témata finančního šetření, legalizace, zajišťování
a odčerpávání výnosů z trestné činnosti

b)

Pro tyto účely plánuje Justiční akademie v roce 2013 uskutečnit následující vzdělávací akce:


c)

Dvoudenní seminář na téma Zajišťování majetku a odčerpávání výnosů z trestné činnosti,
který bude zaměřen na:
-

finanční šetření, metodiku finančního šetření, prezentaci případových studií
a praktický nácvik dovedností, možnosti policejních orgánů při pátrání po majetku,
zajišťování majetku a odčerpávání výnosů z trestné činnosti; Legalizaci výnosů
z trestné činnosti; Provádění soupisu zajištěného majetku exekutorem; Aktuální
poznatky o uplatňování zajišťovacích institutů, pokud jde o zajišťování majetku
v trestním řízení, správu majetku včetně oceňování.

-

vybrané aspekty problému zajišťování majetku z pohledu ÚZSVM. Metodiku,
praktické možnosti policie při pátrání po majetku, případové studie; Zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
FAÚ MF - podezřelé transakce, možnosti návaznosti mezi FAÚ, Policií ČR a státním
zastupitelstvím. Možnosti, které FAÚ jako správní orgán má ve vztahu k poskytování
informací PČR; výkladová stanoviska k zákonu č. 253/2008 Sb.

-

část speciálně zaměřená pro celní správu v postavení OČTŘ, zaměřená na aktuální
změny v oblasti dokazování úplatkářských trestných činů s důrazem na jejich procesní
specifika při objasňování a prokazování korupční trestné činnosti; popř. aktuální
témata v oblasti daňové trestné činnosti.

vzdělávací akce zaměřené na dokazování úplatkářských trestných činů s důrazem
na jejich procesní specifika při objasňování a prokazování korupční trestné činnosti
s důrazem na

Justiční akademie uskuteční na dané téma v roce 2013 tyto vzdělávací akce:


Dvoudenní seminář na téma Operativně pátrací prostředky, který bude mj. zaměřen na:
-

dokazování úplatkářských trestných činů; Operativně pátrací prostředky a odposlechy
v praxi státního zastupitelství, právní úprava problematiky. Aktuální judikatura
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vztahující se k problematice odposlechů; Problematika operativně pátracích
prostředků v rámci mezinárodní justiční spolupráce: odposlechy mobilních telefonů,
sledování osob a věcí, sledování zásilek. Technické možnosti policejních útvarů;
praktické příklady spolupráce, analýza dat, možnosti sledování datové komunikace


Jednodenní seminář na téma Telekomunikační provoz, který bude mj. zaměřen na:
-



Dvoudenní mezinárodní konference na téma Organizovaný zločin, která bude
mj. zaměřena na:
-



odposlech a záznam telekomunikačního provozu; zjišťování údajů o uskutečněném
telekomunikačním provozu; aktuální judikatura vztahující se k problematice; zásahy
do základních lidských práv a svobod v souvislosti s použitím operativně pátracích
prostředků - Problematika těchto důkazních prostředků z pohledu obhájce; řízení
o zákonnosti odposlechu a poskytování údajů o uskutečněném telekomunikačním
provozu.

dokazování organizované trestné činnosti včetně trestné činnosti v oblasti
úplatkářských trestných činů, využití při vyšetřování a dokazování této trestného
činnosti institutů jako jsou utajený svědek; odposlech a záznam telekomunikačního
provozu; zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu; operativně
pátrací prostředky: předstíraný převod, sledování osob a věcí, použití agenta; domovní
prohlídky, prohlídky jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor
a pozemků; zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování.

Jednodenní seminář na téma Ústavní limity trestního práva procesního, který bude
mj. zaměřen na:
-

domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemků - § 82 až 85c: Ústavní limity
trestního práva procesního ve vztahu k domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor;
popis skutkových okolností, právní kvalifikace skutku, využitelnost poznatků
získaných neprocesními prostupy, včetně operativních poznatků z činnosti jiných
orgánů (zpravodajských služeb, NBÚ apod.), získání relevantních procesně
způsobilých důkazů; domovní prohlídky - praktické poznatky z konkrétních kauz;
Problematiku neodkladných a neopakovatelných úkonů; Dozorovou činnost státního
zástupce ve vztahu k dodržování základních práv a svobod z hlediska výslechu
podezřelého, poškozeného, svědka a dodržování limitů ústavnosti u rozhodujících
vyšetřovacích úkonů, jimiž se zasahuje do základních práv a svobod.

Složení vzdělávacích akcí v roce 2014 Justiční akademie předpokládá ve stejném rozsahu
s tím, že plánuje uspořádání více akcí regionálního charakteru na téma Korupční trestná
činnost a trestné činy související se skutečností, že kromě regionálního charakteru akcí bude
také upřednostněna forma společného vzdělávání policistů, celníků, státních zástupců
a soudců.
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5.3.2. Vzdělávání policistů
Gestor: Ministerstvo vnitra
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. červen 2013 - rozšířit zavedený systém celoživotního vzdělávání v oblasti boje
s korupcí policistů o realizaci vzdělávacího programu zaměřeného na problematiku korupce
i pro další konkrétní cílové skupiny policistů zařazených na vyšších tarifních třídách
a zaměstnanců policie, u nichž je zvýšené riziko, že mohou být osloveni korupční nabídkou.
2) 30. září 2013 - vytvořit vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku insolvence
u policistů.
3) 30. září 2013 / průběžně – zabezpečit vzdělávání policistů v řídích pozicích.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn.
2) Úkol je plněn.
3) Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Příprava profilu absolventa vzdělávacího programu zaměřeného
na problematiku korupce pro další cílové skupiny policistů
zařazených ve vyšších tarifních třídách a zaměstnanců policie,
u nichž je zvýšené riziko, že mohou být osloveni korupční
nabídkou.
Ve VPŠ MV v Praze je realizován eLearningový kurz „Základy
lidských práv, profesní etiky, rovných příležitostí a problematika
korupce“.
Příprava „kontaktního informačního zdroje problematiky korupce“,
kde budou zveřejňovány nejrůznější informace z oblasti
předcházení korupčního jednání policistů.
2) Pracovní skupina předběžně připravuje vhodnou formu vzdělávací
aktivity zaměřené na problematiku insolvence u policistů.
3) Příprava obsahu vzdělávání v oblasti odhalování znaků korupce
a schopnosti identifikovat místa a problémy s vysokým korupčním
potenciálem do připravovaného celoživotního vzdělávání
policejních manažerů.

Odůvodnění:
Ad 1)
PP ČR projednalo potřebu úprav profilu absolventa vzdělávacího programu zaměřeného
na problematiku korupce i pro další konkrétní cílové skupiny policistů zařazených ve vyšších
tarifních třídách a zaměstnanců policie, u nichž je zvýšené riziko, že mohou být osloveni
korupční nabídkou.
V období od září 2012 je realizováno protikorupční vzdělávání policistů podle vzdělávacího
programu „Problematika korupce – policista“ ve školních policejních střediscích
jednotlivých KŘP a ve vybraných policejních školách MV (úkol č. 3.13 předchozí Strategie),
které dosud absolvovalo celkem 4 609 policistů. Policisté byli vybráni služebním
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funkcionářem (ve spolupráci s příslušnou protikorupční komisí), jak ředitelům KŘP ukládá
Rozkaz policejního prezidenta č. 69/2012, kterým se vydává interní protikorupční program
PČR.
Podle předběžného předpokladu bude po proškolení těchto policistů přistoupeno
k proškolování dalších policistů zařazených ve vyšších funkcích.
Po dohodě s OVK PP ČR byly jeho intranetové stránky, potažmo stránky protikorupční
komise PČR, označeny jako „kontaktní informační zdroj problematiky korupce“, kde
budou a mnohdy již i jsou zveřejňovány nejrůznější informace z oblasti předcházení
korupčního jednání policistů, čímž tyto stránky získaly silné preventivně metodické zaměření.
V roce 2012 VPŠ MV v Praze zahájila realizaci projektu „Implementace nové
integrovatelné eLearningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím
videokonferenčního řešení“ (z přiděleného grantu EU), v rámci kterého byl mj. zpracován
i vzdělávací program eLearningového kurzu „Základy lidských práv, profesní etiky,
rovných příležitostí a problematika korupce“. Schválený vzdělávací program byl
zaregistrován OBVPV pro realizaci vzdělávání od 3. 9. 2012. Oddělení vzdělávání odboru
personálního PP ČR zaslalo doporučení pro jeho realizaci s připomínkou, aby problematika
boje s korupcí byla vyčleněna do samostatného modulu.
Kurz integruje 5 eLearningových modulů. Výběr jejich tematického zaměření není libovolný,
nýbrž odpovídá vnitřní spojitosti jednotlivých problematik. Rozsah a zaměření kurzu
je limitován (jak je indikováno v názvu kurzu slovem „základy“). Moduly proto pokrývají
jednotlivé problematiky pouze ve vybraných teoretických fundamentech s důrazem na jejich
profesní souvislosti a aplikace (tedy v kontextu s činností veřejné správy, resp. PČR).
Vzdělávací modul „Problematika korupce z pohledu PČR“ obsahuje témata: Korupce –
Úvodní vymezení (korupce, vztah korupce a práva); Korupce v právním a institucionálním
rámci (mezinárodní právo a instituce, právní předpisy ČR, interní akty řízení se vztahem
ke korupci, útvary PČR a MV se vztahem ke korupci); Problematika korupce z pohledu PČR
(charakteristiky korupční situace, formy a stadia policejní korupce, příčiny a motivy policejní
korupce, dopady policejní korupce, indikátory policejní korupce, korupce jako mravní dilema
policisty, přehled výskytu korupce u PČR, řízení korupčních rizik - rizikové oblasti
v policejní praxi, prevence korupčního jednání, represe korupčního jednání).
VPŠ MV v Praze zahájila realizaci kurzu podle kompletně zpracovaného programu, bez
oddělení problematiky korupce do samostatného modulu, který byl i takto zaregistrován.
Případné oddělení problematiky korupce a její využití pro eLearningovou formu
protikorupčního vzdělávání budou projednány až po vyhodnocení realizovaných běhů kurzu
v roce 2014, kdy bude projekt „Implementace nové integrovatelné eLearningové
infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního řešení“ ukončen.
V průběhu září 2012 až března 2013 byly realizovány 2 běhy kurzu, které absolvovalo celkem
71 policistů.
Ad 2)
V rámci vyhodnocení vzdělávací potřeby v oblasti protikorupčního vzdělávání byl
identifikován aktuální problém související s insolvencí policistů. Na základě tohoto zjištění
pracovní skupina posuzuje vhodnou formu vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku
insolvence policistů.
Pracovní skupina předběžně připravuje variantu, kdy priorita ve vzdělávacích aktivitách
zaměřených na problematiku insolvence policistů a zaměstnanců PČR bude v tvorbě
„kontaktního informačního zdroje problematiky korupce“ (pravděpodobně na stránkách OVK
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PP ČR a oddělení vzdělávání odboru personálního PP ČR nebo protikorupční komise PČR),
kde budou zveřejňovány informace související s insolvencí pracovníků a způsoby jejího
řešení. Měly by zde být zveřejňovány informace k předcházení insolvence, k jejímu
rozpoznání i k jejím legálním řešením, a popřípadě i veškerá nebezpečí a etická hlediska
nezákonných řešení insolvence pracovníků (především policistů).
Pokud při přípravě a realizaci informačního centra vznikne potřeba dalšího cílenějšího
vzdělávání konkrétních skupin příslušníků a zaměstnanců PČR, bude zahájeno převedení
potřebných vzdělávacích materiálů do eLearningového vzdělávacího programu, kdy jako
základu bude využito při některé z již realizovaných vzdělávacích aktivit k insolvenci (např.
seminář VPŠ MV pro kriminální policii – detašovaného pracoviště a místa výuky Ruzyně
k finanční gramotnosti realizovaný v roce 2012 na KŘP Královéhradeckého kraje).
Ad 3)
PP ČR předběžně oslovilo zástupce PA ČR se žádostí o zařazení problematiky odhalování
znaků korupce a schopnosti identifikovat místa a problémy s vysokým korupčním
potenciálem do připravovaného celoživotního vzdělávání policejních managerů. Ze strany PA
ČR byl vysloven neformální souhlasný příslib.
Doplňující informace oddělení bezpečnostního výzkumu OBVPV
Oddělení bezpečnostního výzkumu v rámci bezpečnostního výzkumu pro oblast boje
s korupcí poskytuje finanční podporu na jeden v současnosti realizující se projekt
VG20102013029 „Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu
v ČR” za „Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015” (veřejná
soutěž - VG).
Cílem projektu je předcházet vážným bezpečnostním rizikům organizovaného zločinu
a korupci v ČR, přičemž hlavní důraz je kladen na mechanismy, jejichž prostřednictvím
k uvedeným trestným činům dochází. Projekt zpracuje a navrhne legislativní
i nelegislativní reformy zaměřené na řešení bezpečnostních rizik, která vyplývají
z neprůhlednosti lobbingu u veřejných činitelů a financování politických stran zahraničními
subjekty, utajenými osobami a jinými subjekty, jež představují potenciální bezpečnostní
riziko.
Příjemcem podpory je Sociologický ústav AV ČR a celková finanční podpora na projekt
je 5 863 000 Kč.
5.4. Vzdělávání celníků
5.4.1. Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní správy ČR
Gestor: Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel)
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2013 / průběžně – zavést systém celoživotního vzdělávání příslušníků
a zaměstnanců Celní správy ČR v oblasti boje proti korupci.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Příprava materiálu „Program celoživotního vzdělávání zaměstnanců
CS ČR v oblasti boje proti korupci“ (dále jen „Program“)
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do gremiální porady a ke schválení generálním ředitelem.
2) Příprava a zahájení realizace vzdělávání podle Programu.
3) Průběžná realizace
Programem.

vzdělávání

v souladu

se

schváleným

Odůvodnění:
Realizace tohoto úkolu se co do obsahu i termínu kryje s úkolem „Připravit vzdělávací
program celoživotního vzdělávání zaměstnanců celní správy v oblasti boje proti korupci“
stanoveným generálním ředitelem GŘC jako jeden z úkolů vyplývajících z „Koncepce
profesní přípravy zaměstnanců Celní správy ČR na období 2013-2015“. Gestorem za splnění
tohoto úkolu je odbor 40 GŘC Řízení lidských zdrojů, konkrétně pak oddělení 403 Institut
vzdělávání, ve spolupráci se samostatným oddělením GŘC 050 Vnitřních činností. Z tohoto
důvodu je Institut vzdělávání současně i gestorem za realizaci úkolu č. 5.4.1. Strategie,
k jehož realizaci byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců Institutu vzdělávání
a samostatného oddělení Vnitřních činností.
K 5. 4. 2013 byly vytvořeny základní teze Programu, které budou po projednání v pracovní
skupině rozpracovány do podoby koncepčního materiálu, který bude v průběhu května 2013
připomínkován všemi útvary celní správy. V červnu 2013 bude předán k projednání
gremiální poradě a ke schválení generálním ředitelem.
5.5. Vzdělávání vězeňského personálu
5.5.1. Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR)
Termíny – indikátory plnění:
1) 30. červen 2013 / průběžně - zavést systém celoživotního vzdělávání příslušníků
a zaměstnanců Vězeňské služby ČR v oblasti boje proti korupci.
2) 31. říjen 2013 - v rámci výzkumné činnosti Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR
provést psychologickou analýzu specifik koruptivních tlaků a koruptivního jednání
na příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby ČR.
Stav plnění úkolu:

Způsob plnění
úkolu:

1)

Úkol je plněn. Pracovní skupina v Institutu vzdělávání VS ČR řeší
obsahovou náplň jednotlivých modulů vzdělávání v systému
celoživotního vzdělávání zaměstnanců VS ČR v boji s korupcí.

2)

Úkol je řešen. Příprava a realizace interaktivního pilotního kurzu
pro zaměstnance v přímém styku s vězněnými osobami; vlastní
realizace kurzu proběhne v červnu 2013.



Schválen systém celoživotního vzdělávání zaměstnanců VS ČR.



Schválen výzkumný projekt.



Zpracován seznam věznic a vazebních věznic, kde bude výzkum
proveden (věznice a vazební věznice jsou vybrány tak, aby jejich
počet byl co nejpřesnějším poměrem vězněných v daném typu
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věznice, přičemž tento poměr je počítán z celkového počtu
vězněných v ČR).


Generální ředitel VS ČR podepsal dopis se žádostí o schválení
zahájení výzkumu.



Zpracován návrh dopisu ředitelům vybraných věznic a vazebních
věznic, kde bude probíhat výzkum, jež bude rozeslán okamžitě
po schválení generálním ředitelem.



Je připraven předvýzkum
výzkumných nástrojů.



Byly splněny všechny úkoly dle plánu výzkumu.



Byl realizován předvýzkum ve dvou organizačních jednotkách
VS ČR (jedna věznice, jedna vazební věznice) k ověření validity
a reliability výzkumných nástrojů.



Probíhá vyhodnocení výsledků předvýzkumu.



Jsou zasílány kontakty na osoby z organizačních jednotek VS ČR,
ve kterých bude realizován výzkum.



Je zahájena příprava finálního výzkumného nástroje.



Řešitelé výzkumného projektu se zúčastnili semináře
o protikorupční politice, který vedl vedoucí 1. oddělení odboru
korupce na ÚOKFK plk. Mgr. Václav Němec.

k ověření

validity

a

reliability

Odůvodnění:
Do současného komplexního systému celoživotní přípravy příslušníků a zaměstnanců VS ČR
k výkonu povolání se navrhuje zavést jako povinný systém celoživotního vzdělávání v oblasti
boje s korupcí a zefektivnit již existující systém vzdělávání. V příslušných vzdělávacích
programech rozšířit výuku pro nácvik profesního rozhodování v konkrétních typech situací
korupční výzvy.
Na základě vzniku a identifikace vzdělávací potřeby v oblasti boje s korupcí pro konkrétní
skupiny příslušníků a zaměstnanců VS ČR, u nichž je zvýšené riziko, že mohou být osloveni
korupční nabídkou, zpracovat celoživotní vzdělávací program v této oblasti.
V rámci výzkumné činnosti Institutu vzdělávání VS ČR se navrhuje provést psychologickou
analýzu specifik koruptivních tlaků a koruptivního jednání na příslušníky a zaměstnance
Vězeňské služby ČR.
Generální ředitelství VS ČR schválilo předložené návrhy z Institutu vzdělávání VS ČR
k úkolu 5.5.1. (systém celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců VS ČR
a výzkumný projekt).
Generální ředitel VS ČR schválil dopis se žádostí o schválení zahájení výzkumu a byl
zpracován seznam věznic a vazebních věznic, kde bude probíhat výzkumné šetření. Sběr dat
a výzkum byl zahájen dne 3. 4. 2013 ve Věznici Světlá nad Sázavou.
Pracovní skupina z Institutu vzdělávání již připravila předvýzkum k ověření validity
a reliability výzkumných nástrojů.
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V současné době pracovní skupina učitelů z Institutu vzdělávání zpracovává obsahovou náplň
jednotlivých vzdělávacích modulů pro zaměstnance VS ČR v rámci celoživotního vzdělávání
v oblasti boje s korupcí.
Institut vzdělávání VS ČR připravuje realizaci interaktivního pilotního kurzu pro zaměstnance
v přímém styku s vězněnými osobami, kterým bude ověřena připravovaná obsahová náplň
jednotlivých modulů. Pracovní skupina z Institut vzdělávání VS ČR nadále pracuje intenzivně
na obsahové náplni jednotlivých modulů vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání.
Na základě zaslaného dopisu jednotlivým ředitelům organizačních jednotek VS ČR jsou
zasílány výzkumné skupině kontaktní údaje na osoby z jednotlivých věznic a vazebních
věznic. Sběr dat a výzkum byl uskutečněn ve Vazební věznici Teplice.
6.

Ostatní

6.1. Institucionální zajištění boje s korupcí
6.1.1. Analýza možnosti zřízení protikorupční agentury
Gestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
31. květen 2013 – předložit vládě analýzu možnosti případného zřízení protikorupční
agentury coby nezávislého úřadu věnujícímu se problematice boje s korupcí.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn.

Způsob plnění
úkolu:

Shromažďování dat a psaní jednotlivých částí analýzy.

Odůvodnění:
Byla zpracována osnova analýzy. Následoval sběr dat relevantních k obsahu analýzy
a proběhla schůzka se zástupcem TIC, tj. pobočky mezinárodní neziskové organizace, která
se zabývá nejen otázkou zřízení protikorupční agentury v ČR, ale i otázkou působení
protikorupčních agentur v jednotlivých zemích.
Obsahem konečného materiálu by měl být obecný popis protikorupčních agentur ve světě,
popis jejich pravomocí a působnosti, stejně tak jako otázka institucionálního zřízení,
mezinárodních závazků a popisu stávajících protikorupčních institucí. Na základě těchto
informací bude popsána otázka možnosti zřízení protikorupční agentury, a to buď jakožto
centralizované nebo naopak decentralizované instituce.
V současnosti jsou zpracovávány jednotlivé části analýzy a během měsíce dubna by měly být
dokončeny práce na jednotlivých částech této analýzy. Analýza by měla být předložena
do MPŘ v polovině května 2013.
6.1.2. Analýza možností zřízení informačního komisaře
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
79

Termín – indikátor plnění:
30. listopad 2013 – předložit vládě komparativní studii existence informačního komisaře
ve světě se zaměřením na efektivnost možností prosazovat přístup k informacím, obsahující
zejména:
- zhodnocení možnosti jeho zřízení v České republice,
- uvedení systémových příčin nízké vymahatelnosti práva na informace a průtahů v jeho
vyřizování,
- návrh řešení účinného sankčního mechanismu.
Stav plnění úkolu:

Úkol je řešen.

Způsob plnění
úkolu:

Příprava na zpracování analýzy.

Odůvodnění:
Byly započaty práce na splnění úkolu. Ve druhé polovině ledna 2013 byl dopisem náměstka
ministra vnitra osloven veřejný ochránce práv a předseda ÚOOÚ, aby se vyjádřili k možnosti
převzetí úkolů informačního komisaře do působnosti zmíněných úřadů. Veřejný ochránce
práv rozšíření svých kompetencí odmítl. Předseda ÚOOÚ rovněž uvedl, že je třeba ponechat
obě problematiky (svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů) odděleně. Oba
úřady byly též požádány pro určení kontaktních pracovníků pro další kroky.
Předpokládaný postup (harmonogram) plnění:


V rámci MV bude ustaven pracovní tým (2 pracovníci odboru dozoru a kontroly veřejné
správy a 1 pracovník odboru legislativy a koordinace předpisů), jenž připraví první text
analýzy. Termín: 30. 5. 2013.



Text analýzy bude následně rozeslán širšímu týmu osob a subjektů, kteří se problematikou
práva na informace zabývají, a budou požádáni o posouzení textu a o zaslání doporučení,
připomínek apod. Předpokládá se zainteresování ÚV, ÚOOÚ a Kanceláře veřejného
ochránce práv. Samozřejmostí bude zapojení neziskového sektoru, zejména Otevřené
společnosti (Mgr. Kužílek) a TIC. Termín pro zaslání připomínek do konce června 2013.



Materiál bude následně upraven a během července 2013 podroben VPŘ.



Začátkem srpna 2013 bud materiál rozeslán do MPŘ a publikován na webu MV
k veřejnému připomínkování. Připomínkové řízení bude ukončeno koncem srpna 2013.



V průběhu září 2013 se počítá s vypořádáváním připomínek (měsíc říjen je ponechán jako
„časová rezerva“).



Koncem října/začátkem listopadu 2013 bude materiál předložen vládě.

6.2. Interní protikorupční programy
6.2.1. Rezortní interní protikorupční programy
Gestor: místopředsedkyně vlády
Spolugestor: rezorty
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Termíny – indikátory plnění:
1) 31. květen 2013 – předložit vládě osnovu interního protikorupčního programu, kterou
připraví Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí.
2) 31. leden 2014 - zaktualizovat rezortní interní protikorupční programy v souladu s vládou
schválenou osnovou tak, aby odpovídaly struktuře uvedené v odůvodnění tohoto úkolu.
3) 30. září kalendářního roku - pravidelně jednou ročně vyhodnocovat a případně
aktualizovat rezortní interní protikorupční programy a zveřejňovat je na internetových
stránkách jednotlivých rezortů.
Stav plnění úkolu:

1) Úkol je plněn průběžně podle přijatého harmonogramu.
2) Úkol bude plněn.
3) Úkol bude plněn.

Způsob plnění
úkolu:

1) Zpracování osnovy rámcového IPP.
2) Po schválení materiálu vládou budou aktualizovány současné IPP
jednotlivých rezortů.
3) Vyhodnocování IPP a jejich případná aktualizace.

Odůvodnění:
Výchozí pracovní návrh rámcového rezortního IPP byl projednán na poradě MKS dne 1. 2.
2013. K datu 13. 2. 2013 byla sestavena pracovní skupina pro zpracování IPP, její úvodní
porada se konala dne 21. 2. 2013. Pracovní skupina se dosud sešla celkem pětkrát,
projednávány byly jednotlivé body IPP. Členové pracovní skupiny v průběhu této doby
zpracovali a předložili gestorovi své připomínky, doporučení a návrhy k IPP, gestor na jejich
základě postupně vypracovával výslednou pracovní verzi IPP.
Při plnění prvního úkolu gestor spolupracoval se společností Ernst & Young Audit, s.r.o., jejíž
zástupci se pravidelně účastnili většiny porad pracovní skupiny.
K datu 15. 4. 2013 byl vypracován pracovní návrh IPP, který byl následně upraven (nově
řazeno z hlediska procesního, nikoli tématického) a doplněn. Návrh materiálu byl rozeslán
členům MKS, přičemž po vypořádání vzešlých připomínek bude materiál předložen do MPŘ.
Harmonogram a stav prací zachycuje následující tabulka:
Aktivita

Termín od – do

MKS – projednání návrhu IPP
Sestavení pracovní skupiny – výběr z členů MKS
1. porada pracovní skupiny
Další porady pracovní skupiny:
2. porada
3. porada
4. porada
5. porada
Podklady pro pracovní návrh osnovy IPP
Pracovní návrh osnovy IPP
Připomínkové řízení v rámci MKS

01. 02. 2013
04. – 13. 02. 2013
21. 02. 2013

Stav
plnění
Splněno
Splněno
Splněno

01. 03. 2013
15. 03. 2013
05. 04. 2013
19. 04. 2013
18. 02. – 03. 04. 2013
08. 04. – 19. 04. 2013
22. 04. – 07. 05. 2013

Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
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Výsledný návrh rámcového rezortního IPP
Mezirezortní připomínkové řízení
Vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení
Vypořádání zásadních připomínek
Předložení do vlády
Příprava odborného semináře pro rezorty
Realizace semináře pro rezorty

07. 05. – 10. 05. 2013
13. 05. – 29. 05. 2013
30. 05. – 14. 06. 2013
07. 06. 2013
21. 06. 2013
do 27. 09. 2013
16. 10. 2013

Plněno

S ohledem nad delší diskuzí při přípravě materiálu byl upraven původní harmonogram, který
se rozšířil o dvě porady pracovní skupiny, čímž se posunuly ostatní naplánované aktivity.
K řádnému zabezpečení všech zbývajících kroků přijatého harmonogramu proto pracovní
skupina rozhodla o navýšení časových kapacit dílčích úkolů, které mají v harmonogramu
termín plnění po 15. 4. 2013, a proto se v rámci Aktualizace Strategie požaduje prodloužení
termínu o měsíc.
Poté, co bude materiál schválen vládou, budou jednotlivé rezorty své IPP přizpůsobovat
schválené osnově tak, aby výsledný rezortní IPP byl zpracován k 31. 1. 2014.
6.3. Dopravní výstavba
6.3.1. Strategie výstavby dopravní infrastruktury
Gestor: Ministerstvo dopravy
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2013 - předložit vládě Závaznou střednědobou strategii výstavby dopravní
infrastruktury.
Stav plnění úkolu:

Úkol je řešen.

Způsob plnění
úkolu:

Byla zpracována 1. verze materiálu s názvem Dopravní sektorové
strategie, výstupy se konzultují s 1. náměstkem ministra dopravy
a s ministrem dopravy.
Proběhlo ex-ante hodnocení, dále posouzení „Mezinárodního
poradního výboru a iniciativy JASPERS“ , následně bude materiál
předložen Společnému řídícímu výboru (s účastí zástupců Evropské
komise) a do MPŘ. Zároveň probíhá proces SEA.
Celý schvalovací proces již prošel iniciativou JASPERS, která
představuje bezplatnou pomoc expertů Evropské komise, Evropské
investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj při přípravě
velkých a náročných projektů především v oblasti dopravy a životního
prostředí.
Bližší je možné vyhledat na www.dopravnistrategie.cz, kde jsou
vystaveny výstupy všech etap projektu s výjimkou závěrečné etapy.

Odůvodnění:
MD zveřejnilo v březnu 2013 na svých webových stránkách koncept „Dopravní politiky ČR
pro období 2014 -2020 s výhledem do roku 2050“ (MPŘ probíhalo od 18. 3. do 2. 4. 2013).
Jde o celosektorový strategický dokument určující hlavní zásady rozvoje dopravního
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sektoru, jehož hlavní části jsou dále rozpracovány ve 12 návazných strategických
dokumentech, nejvýznamnější z nich jsou Dopravní sektorové strategie.
Splnění úkolu, který je spolufinancován z Operačního programu doprava, vyžaduje složitý
schvalující proces včetně účasti Evropské komise (DG REGIO a DG MOVE). Důvodem
je skutečnost, že zpracování dokumentu je podmínkou pro existenci Operačního programu
doprava 2014-2020.
6.4. Úkoly z předchozí strategie
6.4.1. Dostupnost informací o boji s korupcí
Gestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
31. květen 2013 - zřídit nový webhosting pro doménu www.korupce.cz tak, aby byla tato
doména uživatelsky uchopitelná, a na těchto stránkách zveřejňovat relevantní informace
o boji s korupcí.
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn.

Způsob plnění
úkolu:

Spuštění stránek www.korupce.cz v nové struktuře a podobě dne
6. 5. 2013.

Odůvodnění:
Práce na nových webových stránkách byly započaty na začátku roku 2013. Na základě
průzkumu trhu byla vybrána firma Macron Software, spol. s.r.o., která splnila všechny
technické požadavky a s hodnocených nabídek byla cenově nejvýhodnější. V březnu 2013
započaly práce na grafické podobě webových stránek. Poté se začal řešit obsah. V současné
době jsou práce na webové stránce u konce a ke spuštění stránek v nové podobě a struktuře
bylo realizováno k 6. 5. 2013.
6.4.2. Zamezení manipulace s přidělováním obhájců
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
31. srpen 2013 - upravit informační systémy pro přidělování obhájců tak, aby obhájci byli
přidělováni rovnoměrně.
Stav plnění úkolu:

Úkol je řešen.

Způsob plnění
úkolu:

Řešení konkrétní výsledné podoby příslušných skriptů v informačních
programech soudů.

Odůvodnění:
Úkol řeší na společných poradách pracovní skupina složená z pracovníků odboru dohledu MS
a spol. CCA Group, a. s. Na konci dubna 2013 byla na základě pokynů pracovní skupiny,
připomínkovaných zástupci z řad justice, zapracovávána společností CCA Group, a. s.
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a VUMS Legend, s. r. o. podoba návrhů řešení zapracování způsobů přidělování advokátů
v informačních systémech. Finální podoba zpracování těchto úprav v informačních systémech
se předpokládá podle současného stavu rozpracovanosti do konce měsíce června 2013. Tato
výsledná úprava by již měla být v souladu s trestním řádem.
6.4.3. Dohled nad exekuční činností
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
31. srpen 2013 - sjednotit parametry výkonu dohledu nad exekuční činností (instrukce
Ministerstva spravedlnosti).
Stav plnění úkolu:

Úkol byl splněn v předstihu.

Způsob plnění
úkolu:

Dne 28. 2. 2013 vydalo MS instrukci č.j. 8/2011-OSD-ORGS/20
o postupu soudů při výkonu státního dohledu nad exekuční činností
a činností soudních exekutorů podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona
č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. Instrukce
nabyla účinnosti téhož dne.

Odůvodnění:
Strategie předpokládá vydání instrukce MS o postupu soudů při výkonu státního dohledu nad
exekuční činností, prohloubení spolupráce s EK ČR na odborné úrovni, vzájemná
informovanost o podaných kárných žalobách, uspořádání odborných setkání kárných žalobců
se zástupci Nejvyššího správního soudu a postupný vznik relevantní kárné judikatury.
Úkol – vydání instrukce – byl splněn v předstihu. Instrukce byla dne 8. 3. 2013 odeslána
předsedům okresních a obvodních soudů tak, aby podle ní mohli postupovat.
Zároveň dochází k pravidelné výměně seznamu podnětů mezi MS a EK ČR, uložené výtky
a podané kárné žaloby jsou na vědomí zasílány předsedům příslušných soudů a EK ČR.
Ke spolupráci došlo i formou vzniku pracovní skupiny MS a EK ČR pro výklad exekučního
řádu a souvisejících předpisů za účelem sjednocení exekuční praxe a dohledu nad ní.
Plánované kontroly exekutorských úřadů jsou rovněž předem oznamovány příslušným
předsedům okresních soudů a kontrolní komisi EK ČR s nabídkou možnosti účasti,
ve vybraných případech jsou společné kontroly realizovány. Následně jsou zprávy z kontrol
zasílány předsedům soudů a EK ČR na vědomí.
V září 2012 proběhla odborná konference, jíž se účastnili zástupci kárných žalobců
a Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného, prezidium EK ČR a odborná veřejnost,
na téma kárné odpovědnosti soudního exekutora. Tato problematika byla také předmětem
workshopu EK ČR v prosinci 2012, jíž se zástupci ministerstva zúčastnili.
6.4.4. Zamezení manipulace s notářskými spisy
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
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průběžně - zaměřit kontrolní činnosti nad notářskou činností se zaměřením na boj s korupcí.
Stav plnění úkolu:

Úkol je plněn průběžně.

Způsob plnění
úkolu:

Prostředky státního dohledu nad notářskou činností v jednotlivých
věcech na základě podnětů fyzických a právnických osob a z úřední
povinnosti a plošně při kontrolách notářských úřadů.

Odůvodnění:
Kontroly notářských úřadů realizované podle ročního plánu kontrol v předpokládaném počtu
12 kontrol ročně jsou zaměřeny na prověrky rejstříků a evidenčních pomůcek notáře
s důrazem na soulad datace všech listin a přiřazených běžných čísel. Takto je pokračováno
v opatřeních z roku 2012, které vyústily v zahájení 3 kárných řízení s notáři pro nedostatky
při vedení rejstříků, poté 1 notář odstoupil z funkce a 2 zbývající byli nepravomocně shledáni
vinnými za kárná provinění.
V letech 2013 a 2014 prohloubí ministerstvo spolupráci s Notářskou komorou ČR a její
kontrolní komisí v oblasti dohledové činnosti.
6.4.5. Dohled nad soudcovskou činností
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
31. srpen 2013 - sjednotit parametry výkonu dohledu nad rozhodovací činností soudů.
Stav plnění úkolu:

Úkol je řešen.

Způsob plnění
úkolu:

Plnění úkolu bude spočívat především v prohloubení spolupráce
s jednotlivými okresními a krajskými soudy na odborné úrovni.
Sjednocení dohledové praxe je tedy nezbytným předpokladem
efektivního výkonu dohledu.

Odůvodnění:
Pracovníci odboru dohledu MS ve spolupráci s Justiční akademií připravují seminář na téma
zvýšení efektivity dohledu ze strany soudních pracovníků za využití informačních systémů,
dále je uvažováno nad uspořádání konference jednotlivých kárných žalobců.
6.4.6. Posílení ochrany veřejného zájmu ve správním soudnictví
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Termín – indikátor plnění:
31. prosinec 2013 - předložit vládě návrh novely soudního řádu správního obsahující
rozšíření žalobní legitimace státních zástupců a veřejného ochránce práv ve správním
soudnictví k podání žaloby ve veřejném zájmu.
Stav plnění úkolu:

Úkol je řešen.
85

Způsob plnění
úkolu:

Příprava návrhu novely.

Odůvodnění:
V současnosti je zvažován vhodný rozsah legislativního řešení úkolu spočívajícího v novele
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, která
by nejvyššímu státnímu zástupci a veřejnému ochránci práv rozšířila aktivní legitimaci
v případech závažného veřejného zájmu. Nejvyšší státní zástupce a veřejný ochránce by tak
mohli napříště podávat návrhy na zrušení opatření obecné povahy a podávat žaloby za účelem
ochrany proti nečinnosti správního orgánu a ochrany před nezákonným zásahem, pokynem
nebo donucením správního orgánu. Předmětem úvah je rovněž sjednocení žalobní legitimace
veřejného ochránce práv s žalobní legitimací nejvyššího státního zástupce, a to v tom smyslu,
že by veřejný ochránce práv nemusel prokazovat závažný veřejný zájem. Navržené
alternativy legislativního řešení je třeba konzultovat s dotčenými institucemi, tj. s nejvyšším
státním zástupcem a veřejným ochráncem práv.
MS konkrétně provedlo průzkum minulých návrhů na změnu správního řádu s cílem zjistit,
zda podobný návrh již nebyl předmětem připomínkového řízení nebo jednání LRV. Jelikož
podobný návrh, tehdy podstatně užší, byl již jednou řešen na úrovni komisí LRV, MS
analyzoval připomínky komisí LRV a bylo přistoupeno k úpravě návrhu tak, aby odpovídal
uplatněným připomínkám. Současně byl vypracován dopis dotčeným institucím, jehož cílem
je zmapovat potřebnost návrhu i vhodnost legislativního řešení.
Text samotné novely není dosud vypracován, ale jelikož se jedná o rozšíření pravomoci, která
již ve stávajícím zákoně je, bude text kopírovat současné oprávnění.
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III.

Vybrané úkoly ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012

V této kapitole jsou uvedeny ty úkoly předchozí Strategie, které sice byly z formálního
hlediska (z pohledu gestora) splněny, avšak z hlediska faktického dosud nedošlo k naplnění
kýženého protikorupčního efektu. Seznam těch úkolů, kterých se tato skutečnost týká,
je uveden ve Zhodnocení, které vzala vláda na vědomí UV ze dne 20. března 2013 č. 201
(č.j. ÚV: 251/13). U každého úkolu, resp. názvu materiálu, je doplněno, zda je splněn
či nikoli, a to z hlediska faktického, tj. dosažení zamýšleného protikorupčního efektu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 904)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 5.7
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Jednotlivé dílčí úkoly předchozí Strategie směřující k transparentnějšímu nakládání
s majetkem ÚSC a uplatňování náhrad škody způsobené úředníky, včetně volených zástupců
(úkoly č. 1.1, 2.3), zvýšení transparentnosti hlasování volených zástupců vedoucí k případné
odpovědnosti za špatná rozhodnutí, vyšší informovanost veřejnosti o způsobu hlasování
jednotlivých členů orgánů ÚSC (úkol č. 1.2), zajištění včasné a plné informovanosti členů
zastupitelstev před hlasováním (úkol č. 1.4), zamezení obcházení a zneužívání zákona (úkol
č. 1.5) a vymezení jasných pravidel chování volených zástupců ÚSC (úkol č. 5.7) byly
splněny zpracováním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona byl vládě předložen
k projednání dne 2. 3. 2012 (č.j. ÚV: 194/12) a vláda jej schválila UV ze dne 9. ledna 2013
č. 1.
Dne 23. 1. 2013 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako
tisk č. 904 (6. volební období). Zpravodajem byla určena Ing. Jana Fischerová, CSc. První
čtení bylo zařazeno na program 53. schůze (od 7. 5. 2013), přičemž organizační výbor navrhl
návrh přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních
podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a územními
samosprávnými celky a o způsobu jejich odměňování
Číslo úkolu předchozí Strategie: 1.3
Gestor: Ministerstvo financí
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
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S ohledem na množství variantních řešení k naplnění tohoto úkolu došlo v počátku jeho
realizace ke změně v zadání úkolu a termínu jeho splnění, a to cca o 17 měsíců.
Po vypracování a následném vyhodnocení závěrů analýzy bylo rozhodnuto o zpracování
návrhu nového právního předpisu, který samostatně zakládá povinnosti vytvoření pravidel pro
obsazování míst zástupci státu v orgánech společností s majetkovou účastí státu či ÚSC podle
odbornosti a umožní zveřejňování jejich odměn (pouze rozpětí) za činnost v těchto orgánech.
Dne 16. 7. 2012 (č.j. ÚV: 772/12) byla vládě předložena zpracovaná Analýza současného
stavu v oblasti výběru a nominace odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních
podniků a do funkcí členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu
a s majetkovou účastí ÚSC a návrhy legislativních, organizačních a systémových opatření
ke zlepšení současného stavu k odstranění negativních jevů a k zamezení korupce v této
oblasti. Vláda vzala tuto Analýzu na vědomí UV ze dne 25. července 2012 č. 569.
Následně byl na základě rozhodnutí vlády o dalším postupu zpracován návrh zákona o výběru
odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů
obchodních společností ovládaných státem a územními samosprávnými celky a o způsobu
jejich odměňování, který byl vládě (po několikerém prodloužení termínu a po více jak roce
oproti původnímu termínu) předložen k projednání dne 19. 12. 2012 (č.j. ÚV: 1321/12).
Návrh však byl v LRV dne 21. 2. 2013 projednán s negativním výsledkem. Negativní
stanovisko (tj. s doporučením návrh zákona neschvalovat) vydáno nebylo, a návrh zákona tak
nebyl zařazen ani na program schůze vlády. Z uvedeného lze usuzovat, že se tak již ani
nestane. Nicméně lze doplnit, že problematika jmenování zástupců státu do orgánů
společností s majetkovou účastí státu podle odbornosti je součástí úkolu č. 1.7. Strategie
(Vlastnická politika státu).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 603)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 1.6
Gestor: Ministerstvo kultury
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Původní úkol předchozí Strategie překračoval problematiku tzv. radničních periodik (rozhlas,
televize, internet). Jeho formulace proto byla upravena tak, aby se v souladu s tiskovým
zákonem vztahovala pouze na hmotné rozmnoženiny – radniční periodika. Přestože návrh
neobsahuje všechna opatření, která navrhují NNO, v případě přijetí této novely by došlo
k výraznému omezení neobjektivního informování veřejnosti prostřednictvím radničních
periodik. Návrh byl vládě předložen k projednání dne 23. 12. 2011 (č.j. ÚV: 1350/11) a vláda
jej schválila UV ze dne 1. února 2012 č. 64.
Dne 13. 2. 2012 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako
tisk č. 603 (6. volební období). Zpravodajem byl určen Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. První
čtení proběhlo dne 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který jej projednal dne 4. 4. 2012 a přijal
usnesení č. 91 (pozměňovací návrhy – posunutí účinnosti). Druhé čtení návrhu zákona bylo
zařazeno na program 49. schůze, na které bylo projednávání dne 4. 12. 2012 přerušeno

88

a od té doby bylo několikrát neúspěšně zařazeno na další schůze PS. Na aktuální 53. schůzi
(od 7. 5. 2013) druhé čtení zařazeno nebylo.

1) Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 351)
2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 352)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 1.9
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
1) Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, byl vládě předložen k projednání dne
15. 12. 2010, resp. 8. 4. 2011 (č.j. ÚV: 1301/10), vláda schválila UV ze dne
27. dubna 2011 č. 299.
Dne 11. 5. 2011 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako
tisk č. 351 (6. volební období). Zpravodajem byl určen JUDr. Stanislav Polčák. První
čtení proběhlo dne 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Ústavně
právnímu výboru, který jej projednal dne 1. 12. 2011 a přijal usnesení č. 90 (pozměňovací
návrhy). Dále návrh projednal Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to dne
24. 11. 2011 (usnesení č. 75; pozměňovací návrhy) a Kontrolní výbor, a to dne 18. 1. 2012
(usnesení č. 111, pozměňovací návrhy). Druhé čtení návrhu zákona proběhlo dne
10. 7. 2012 na 41. schůzi a třetí čtení proběhlo dne 13. 7. 2012 též na 41. schůzi. Návrh
zákona byl usnesením č. 1249 schválen ve znění navržených pozměňovacích návrhů
(ze 182 hlasujících poslanců se pro návrh vyslovilo 177, nikdo nebyl proti).
Senátu byl návrh doručen dne 23. 7. 2012 jako tisk č. 400 (8. funkční období). Garančním
výborem byl stanoven Ústavně-právní výbor, který dne 8. 8. 2012 projednávání návrhu
přerušil. Návrh poté projednal dne 18. 12. 2012, přičemž po rozpravě nepřijal k tisku
žádné usnesení, když z 10 přítomných senátorů pro návrh doporučit Senátu projednávaný
návrh ústavního zákona schválit ve znění postoupeném PS hlasovali 4 senátoři, proti
hlasovali 2 senátoři, 4 senátoři se zdrželi hlasování; jiné návrhy k projednávanému tisku
nebyly podány. Návrh nebyl předmětem projednávání jiných výborů, tisk jim nebyl
k projednání přikázán.
S ohledem na ústavní status zákona tedy pro něj neplatil režim článku 46 odst. 1 Ústavy
ČR. Senát tedy nemá stanovenou lhůtu, v níž by musel návrh projednat (připomíná se,
že k přijetí ústavního zákona je podle článku 39 odst. 4 Ústavy ČR třeba 3/5 přítomných
senátorů a podle § 113 jednacího řádu Senátu nelze podat návrh na vyjádření vůle Senátu
návrhem se nezabývat).
Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednával jej dne 30. 1. 2013. Nepřijal však
k němu žádné usnesení. Pro návrh ve znění schváleném PS hlasovalo ze 72 přítomných
senátorů 18 pro, 14 proti (potřebné kvórum 44). Pro návrh ve znění pozměňovacího
návrhu spočívajícího ve změně účinnosti (datum 1. ledna 2013 nahrazeno slovy „prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“) hlasovalo
ze 73 přítomných 36 pro, 9 pro (potřebné kvórum 37).
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2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, byl vládě předložen k projednání dne 15. 12. 2010, resp.
8. 4. 2011 (č.j. ÚV: 1302/10), vláda schválila UV ze dne 27. dubna 2011 č. 300.
Dne 11. 5. 2011 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které byl projednáván
jako tisk č. 352 (6. volební období). Zpravodajem byl určen JUDr. Stanislav Polčák. První
čtení proběhlo dne 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Ústavně
právnímu výboru, který jej projednal dne 1. 12. 2011 a přijal usnesení č. 91 (pozměňovací
návrhy). Dále návrh projednal Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to dne
24. 11. 2011 (usnesení č. 76; pozměňovací návrhy) a Kontrolní výbor, a to dne 18. 1. 2012
(usnesení č. 110, pozměňovací návrhy). Druhé čtení návrhu zákona proběhlo dne
24. 10. 2012 na 47. schůzi a třetí čtení proběhlo dne 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh
zákona byl usnesením č. 1399 schválen ve znění navržených pozměňovacích návrhů.
Senátu byl návrh doručen dne 2. 1. 2013 jako tisk č. 15 (9. funkční období). Garančním
výborem byl stanoven Ústavně-právní výbor, který jej projednal dne 16. 1. 2013 a přijal
usnesení č. 17 (doporučuje schválit). Dále jej projednal Výbor pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí, a to dne 16. 1. 2013, ale nepřijal žádné usnesení,
a Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, a to dne 29. 1. 2013 a přijal usnesení č. 3
(doporučuje schválit). Senát návrh na své 4. schůzi dne 30. 1. 2013 zamítnul (usnesení
č. 61) a současně schválil doprovodné usnesení č. 62, ve kterém „doporučuje, aby
návrhům změny Ústavy ČR, které souvisí s rozšiřováním pravomocí NKÚ, předcházela
podrobná analýza, která umožní navrhované změny Ústavy odpovídajícím způsobem
provázat se zákonem č. 166/1993 Sb., o NKÚ, ve znění pozdějších předpisů.“
Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, byl poslancům rozeslán
1. 2. 2013. O návrhu zákona vráceném Senátem bylo hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi
tak, že ze 175 přihlášených poslanců bylo 5 pro, 81 proti. Sněmovna tedy zákon
v potřebném kvóru nepřijala.
Na základě této skutečnosti následovala politická vyjednávání a byly podány dvě
poslanecké iniciativy.
A) Sněmovní tisky č. 918 a 919 (6. volební období) – návrh novely Ústavy ČR a novela
zákona o NKÚ, jejímiž autory jsou poslanci Věci veřejných. Návrhy jsou totožné, jaké
schválila vláda svým UV ze dne 27. dubna 2011 č. 299 a 300. Vláda k návrhům
vyjádřila nesouhlas. Zpravodajem byl určen JUDr. Stanislav Polčák. První čtení bylo
zařazeno na pořad 53. schůze (od 7. 5. 2013).
B) Sněmovní tisky č. 969 a 970 (6. volební období) - návrh novely Ústavy ČR a novela
zákona o NKÚ, jejímiž autory jsou poslanci Karolína Peake a Stanislav Polčák.
Návrhy jsou totožné, jaké schválila PS svými usneseními č. 1249 a 1399. Vláda
k návrhům vyjádřila připomínky. První čtení dosud nebylo zařazeno na pořad schůze
PS.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní
tisk č. 595)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 1.11
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Gestor: Ministerstvo financí
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vládě předložen k projednání dne 1. 7. 2011
(č.j. ÚV: 725/11) a vláda jej schválila UV ze dne 18. ledna 2012 č. 41.
Dne 6. 2. 2012 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako tisk
č. 595 (6. volební období). Zpravodajem byl určen Ing. Pavel Suchánek. První čtení proběhlo
dne 14. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Rozpočtovému výboru, který
jej projednal dne 4. 4. 2012 (výbor přijal závěr, aby členové výboru uplatnili do 10. 5. 2012
případné pozměňovací návrhy); dále jej projednal dne 30. 5. 2012, přičemž projednávání tisku
přerušil do 30. 6. 2012; stejně tak na svém jednání konaném dne 4. 7. 2012 projednávání
návrhu přerušil. Na jednání konaném dne 3. 10. 2012 konstatoval, že se návrhem nadále
zabývat nebude (usnesení č. 332). Dále návrh zákona projednával Kontrolní výbor dne
23. 5. 2012 (přerušil projednávání do 30. 6. 2012). MF mělo lhůtu pro předložení stanoviska
k pozměňovacím návrhům stanovenu do 20. 7. 2012. Ve stanovené lhůtě bylo toto stanovisko
MF předsedovi Kontrolního výboru zasláno. Dne 19. 6. 2012 proběhl v PS seminář na téma
„Finanční kontrola ve veřejné správě“, na kterém zástupci MF seznámili poslance s obsahem
a důvody zpracování novely a dále s hlavními trendy vývoje systému finanční kontroly
v členských zemích EU. Následně proběhlo dne 19. 9. 2012 další jednání Kontrolního výboru
k pozměňovacím návrhům za účasti zástupců MF. Poté Kontrolní výbor přijal na své
26. schůzi usnesení č. 149, obsahující doporučení vládě, aby vzala návrh zpět k přepracování.
Poté požádala zpravodajka Kontrolního výboru (Mgr. Zdeňka Horníková) MF o zaslání
ověřeného znění pozměňovacích návrhů, které bylo MF odesláno dne 4. 10. 2012. Druhé
čtení proběhlo dne 24. 10. 2012 na 47. schůzi a třetí čtení proběhlo dne 7. 12. 2012
na 49. schůzi. Návrh zákona byl usnesením č. 1397 schválen ve znění pozměňovacích návrhů.
Senátu byl návrh doručen dne 2. 1. 2013 jako tisk č. 13 (9. funkční období). Garančním
výborem byl stanoven Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch),
který jej projednal dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 14 (doporučuje zamítnout). Dále byl
návrh přikázán k projednání Ústavně-právnímu výboru (Miroslav Škaloud), který jej
projednal dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 18 (doporučuje schválit), Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který jej projednal dne 16. 1. 2013 a přijal
usnesení č. 14 (doporučujme zamítnout) a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA), který jej projednal dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení
č. 29 (doporučuje zamítnout). Senát návrh projednal dne 31. 1. 2013 na své 4. Schůzi
a usnesením č. 75 návrh zamítl.
Projednávání návrhu v PS bylo zařazeno na program 53. schůze (od 7. 5. 2013).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 934)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 2.3
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Gestor: Ministerstvo financí
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2002 Sb.,
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, byl vládě
předložen k projednání 14. 5. 2012 (č.j. ÚV: 465/12) a vláda jej schválila UV ze dne
27. února 2013 č. 129.
Dne 5. 3. 2013 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako tisk
č. 934 (6. volební období). Zpravodajem byl určen Ing. František Laudát. První čtení proběhlo
dne 20. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Rozpočtovému výboru, který
jej dosud projednal.

Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého,
Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 13/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)
Číslo úkolu předchozí Strategie: souvisí s 2.3
Gestor: poslanecký návrh
Stav: Dosud nepřijat.
Dne 28. 6. 2012 předložila skupina poslanců PS návrh zákona korespondující s předmětem
a cílem úkolu č. 2.3 předchozí Strategie. Jedná se o návrh poslanců Jana Farského, Petra
Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra
Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740).
Vláda na své schůzi konané dne 25. 7. 2012 návrh projednala a zaujala k němu zejména
následující připomínky:
 Navrhovaným změnám stávajícího občanského zákoníku, obchodního zákoníku
a nového občanského zákoníku, jež představují výrazný zásah do celého systému
smluvního práva, by měla předcházet širší odborná diskuze.
 Navrhovaná novela InfZ obsahuje řadu nejednoznačných ustanovení.


Navrhované změny obchodního zákoníku je třeba pokládat za matoucí a z hlediska
jejich účelu za nejasné.

 Záměr, aby Registr smluv vedl ÚV, není žádným způsobem odůvodněn. Je otázkou,
zda má být vedení registru smluv svěřeno ÚV, jehož primárním úkolem dle § 28
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odst. 2 kompetenčního zákona je plnění úkolů spojených s odborným, organizačním
a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů, přičemž zveřejňování
smluv všech povinných subjektů, kterými jsou i ÚSC a jiné veřejné instituce, nemá
s touto agendou žádnou přímou spojitost.
 Úprava správních deliktů není dostatečně přesná a úplná. Chybí mimo jiné ustanovení
o správě pokut uložených za správní delikty a rozpočtové určení příjmů z pokut,
popřípadě ustanovení o odpovědnosti a postihu za správní delikt, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby. Kromě toho je nevhodně spojována úprava sankcí a opatření
k nápravě.
 Jako nevhodné se jeví, aby MV bylo příslušným orgánem k rozhodování o správním
deliktu v případě povinných subjektů, jejichž nadřízený orgán se určuje podle § 20
odst. 5 InfZ.
 Za problematické je považováno také zmocňovací ustanovení v navrhovaném § 21
odst. 2 písm. c) InfZ. Obecně není možno upravovat náležitosti smluv (jazyk,
strukturu údajů obsažených na smlouvě) nařízením vlády vydaným k provedení InfZ.
 V předloženém materiálu není dostatečně konkrétně vyčíslen finanční dopad na státní
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí ani náklady veřejných institucí spojené se zřízením
a provozováním Registru smluv. Materiál postrádá jakoukoliv podrobnější analýzu,
ze které by bylo možno dovodit, kolik smluv (faktur, objednávek) by pro zveřejňování
podle předloženého návrhu zákona připadalo v úvahu, a která by vyhodnotila
dosavadní zkušenosti s realizací právní úpravy zavedené v ustanovení § 147a ZVZ.
Bez takovéto analýzy nelze kvalifikovaně posoudit finanční náročnost ani praktickou
realizovatelnost uvedeného záměru.
Zpravodajem byl určen JUDr. Pavel Staněk. První čtení proběhlo 9. 11. 2012 na 47. schůzi.
Návrh byl přikázán k projednání Ústavně právnímu výboru, který jej projednal ve dnech
16. 1. 2013, 27. 2. 2013 a 18. 4. 2013, přičemž pokaždé projednávání usnesením přerušil.
Dále návrh projednával Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to dne 22. 1. 2013
s tím, že jeho projednávání přerušuje.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 988)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 2.4.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl vládě předložen k projednání dne 27. 12. 2012
(č.j. ÚV: 1348/12) a vláda jej schválila UV ze dne 27. března 2013 č. 217.
Dne 22. 4. 2013 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako
tisk č. 988 (6. volební období). Zpravodajem byl určen Ing. Vladislav Vilímec. První čtení
bylo zařazeno na pořad 53. schůze (od 7. 5. 2013) s návrhem, aby byl návrh přikázán
k projednání Rozpočtovému výboru.
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Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Lenky Andrýsové a Ivana Fuksy na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)
Číslo úkolu předchozí Strategie: souvisí s 2.4
Gestor: poslanecký návrh
Stav: Dosud nepřijat.
Dne 10. 9. 2012 předložila skupina poslanců PS návrh zákona korespondující s předmětem
a cílem úkolu č. 2.4 předchozí Strategie. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 802).
Vláda na své schůzi konané dne 10. 10. 2012 návrh projednala a vyjádřila s ním souhlas
Ve svém stanovisku vláda oceňuje snahu předkladatelů navrhnout opatření bránící korupci při
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu kraje, zároveň však upozorňuje na skutečnost,
že v současné době je připravován vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela
bude obsahovat komplexní úpravu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
včetně zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích, a úpravu
dalších potřebných podmínek pro snížení možnosti korupce v této oblasti. Právní úprava
by se měla vztahovat na všechny veřejné rozpočty, tj. rozpočty obcí, krajů, dobrovolných
svazků obcí i regionálních rad regionu soudržnosti. Kromě toho je připravena i novela zákona
o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze, která rovněž zavádí povinnosti obcí a krajů
v oblasti zveřejňování smluv o dotacích a o návratných finančních výpomocích. V této
souvislosti se nabízí otázka, zda je vhodné přijímat navrženou dílčí úpravu této problematiky,
která se týká pouze krajů a která by zřejmě platila pouze po přechodnou dobu.
Dále pak ve stanovisku upozorňuje na možné porušení čl. 7 Listiny základních práv Evropské
unie a rozpor s čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu
těchto údajů, možné výkladové problémy při jeho aplikaci, obecnost některých institutů
a nedostatečně řešenou otázku dopadů na rozpočty krajů.
Zpravodajem byl určen Ing. Vladislav Vilímec. První čtení dosud neproběhlo a nebylo ani
zařazeno na pořad 53. schůze (od 7. 5. 2013). Návrh by měl být přikázán k projednání
Rozpočtovému výboru.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim
Číslo úkolu předchozí Strategie: 3.6
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
který obsahuje procesní řešení „zvláštního ustanovení o účinné lítosti pro korupční trestné
činy“, byl předložen vládě k projednání dne 19. 2. 2013 (č.j. ÚV: 166/13) a vláda jej schválila
UV ze dne 17. dubna 2013 č. 263. Návrh dosud nebyl PS předložen k projednání.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 662)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 4.5
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vládě předložen k projednání dne 23. 12. 2011
(č.j. ÚV: 1351/11) a vláda jej schválila UV ze dne 28. března 2012 č. 201
Dne 11. 4. 2012 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako
tisk č. 662 (6. volební období). Zpravodajem byl určen JUDr. Jan Chvojka. První čtení
proběhlo dne 12. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Ústavně právnímu
výboru, který jej projednal dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 159 (pozměňovací návrhy).
Druhé čtení návrhu zákona proběhlo dne 19. 3. 2013 na 52. schůzi a třetí čtení proběhlo dne
27. 3. 2013 též na 52. schůzi. Návrh zákona byl usnesením č. 1613 schválen ve znění
pozměňovacích návrhů.
Senátu byl návrh doručen dne 11. 4. 2013 jako tisk č. 76 (9. funkční období). Garančním
výborem byl stanoven Ústavně-právní výbor, který jej projednal dne 24. 4. 2013 a přijal
usnesení č. 59 (pozměňovací návrhy). Senát návrh zákona projednal na své 9. schůzi dne
2. 5. 2013 a návrh vrátil s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 194).

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 577)
Číslo úkolu předchozí Strategie: souvisí s 5.2
Gestor: místopředsedkyně vlády
Stav: Dosud nepřijat.
Úkolem č. 5.2. předchozí Strategie bylo uloženo
 předložit návrh novely jednacího řádu PS, která umožní předkládání pozměňovacích
návrhů ve druhém čtení pouze výboru, skupině poslanců nebo poslanci poté, kdy byl
konkrétní pozměňovací návrh projednán na příslušném výboru,
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 předložit vládě návrh zákona, který upraví legislativní proces tak, aby zejména
stanovil podmínku pro všechny předkladatele včetně poslanců a senátorů zpracovat
Hodnocení dopadů regulace (RIA) a Hodnocení dopadů rizika korupce (CIA)
ke každému návrhu zákona, resp. ke každému pozměňovacímu návrhu, včetně zákazu
předkládání tzv. „přílepků“,
 předložit návrh novely jednacího řádu PS, která zamezí možnosti neprůhledného
rozdělování finančních prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k zákonu
o státním rozpočtu (tzv. „porcování medvěda“).
Vláda svým UV ze dne 26. června 2012 č. 472 zrušila tento legislativní úkol s odůvodněním,
že je třeba poskytnout potřebnou součinnost při přípravě jiného než vládního návrhu zákona,
zřejmě formou poslanecké iniciativy.
Vedle toho byly dne 18. 1. 2012 předloženy senátní návrhy novely jednacího řádu PS
(sněmovní tisk č. 577, 6. volební období) a novely jednacího řádu Senátu (sněmovní tisk
č. 578, 6. volební období), které vláda projednala dne 15. února 2012 (usnesení vlády č. 87
a 88). Ve svém stanovisku vláda kvitovala snahu navrhovatele o nalezení mechanismů
vedoucích ke zkvalitnění legislativního procesu v PS a v Senátu, zejména v oblastech
projednávání předkládaných návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů k nim. Senátní návrhy
tak korespondují zejména s prvním úkolem.
První čtení tisku č. 577 proběhlo dne 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh byl přikázán
k projednání Ústavně právnímu výboru, který tak učinil dne 21. 11. 2012 a přijal usnesení
č. 136 (pozměňovací návrhy). Druhé čtení proběhlo dne 5. 2. 2013 na 51. schůzi a třetí čtení
dne 8. 2. 2013 též na 51. schůzi. Návrh byl schválen usnesením č. 1491 ve znění
pozměňovacích návrhů.
Dne 14. 2. 2013 byl návrh postoupen Senátu jako tisk č. 36, 9. funkční období. Garančním
výborem byl stanoven Ústavněprávní výbor, kterým návrh projednal dne 6. 3. 2013 a přijal
usnesení č. 34 (doporučuje zamítnout). Návrh rovněž projednávala Stálá komise Senátu pro
Ústavu České republiky a parlamentní procedury, která tak učinila dne 6. 3. 2013 a přijala
usnesení č. 5 (přijala výhrady). Senát návrh projednal dne 13. 3. 2013 na své 5. schůzi
a zamítl jej (usnesení č. 120).
V PS je projednávání tisku zařazeno na pořad 53. schůze (od 7. 5. 2013).

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince
2003) (sněmovní tisk č. 787)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 5.3
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Na základě úkolu č. 5.3 předchozí Strategie došlo k
 zpracování návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
který byl vládě předložen k projednání dne 29. prosince 2010 (č.j. ÚV: 1350/10)
a schválen UV ze dne 23. února 2011 č. 134 a následně přijat jako zákon č. 418/2011
Sb. s účinností od 1. ledna 2012,
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 zajištění podmínek pro ratifikaci Úmluvy OSN proti korupci přijetím návrhu zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a nabytím jeho platnosti,
 zpracování návrhu na ratifikaci Úmluvy OSN proti korupci, který byl vládě předložen
k projednání dne 9. 7. 2012 (č.j. ÚV: 741/12) a schválen UV ze dne 19. července 2012
č. 553.
Návrh na ratifikaci UNCAC byl předložen PS k projednání dne 30. 8. 2012, ve které
je projednáván jako tisk č. 787 (6. volební období). První čtení proběhlo dne 8. 11. 2012
na 47. schůzi. Zahraniční výbor projednal návrh dne 10. 4. 2013 a přijal usnesení č. 233
(doporučuje dát souhlas s ratifikací). Projednávání tisku bylo navrženo na pořad 53. schůze
(od 7. 5. 2013).
V Senátu byl návrh projednáván jako tisk č. 410 (8. funkční období). Garančním výborem byl
Ústavně-právní výbor, který jej projednal dne 17. 10. 2012 (doporučuje dát souhlas). Návrh
byl přikázán k projednání též Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který jej
projednal dne 23. 10. 2012 (doporučuje dát souhlas). Souhlas k ratifikaci senát vyslovil dne
6. 12. 2012 na své 2. schůzi (usnesení č. 41).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 995)
Číslo úkolu předchozí Strategie: 5.4
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Úkol v prvním kroku spočíval ve zpracování analýzy s návrhem na provedení legislativních
kroků ke zprůhlednění financování politických stran a následně pak ve zpracování
a předložení vládě návrhu zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických
hnutí a o změně některých dalších zákonů.
Zpracovaná Analýza zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí byla vládě
předložena k projednání dne 29. 6. 2011 (č.j. ÚV: 684/11) a vládou vzata na vědomí
usnesením ze dne 20. července 2011 č. 553.
Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně
některých zákonů byl vládě předložen k projednání dne 1. 6. 2012 (č.j. ÚV: 568/12) a vláda
jej projednávala na své schůzi konané dne 19. 9. 2012 s tím, že jednání přerušila za účelem
jeho projednání s politickými stranami zastoupenými v PS. Opětovně se vláda tímto návrhem
zákona včetně doprovodného materiálu shrnujícího výsledky projednávání s politickými
stranami zastoupenými v PS zabývala na své schůzi konané dne 9. 1. 2013, na které však
projednání opět přerušila a uložila ministru vnitra přepracovat návrh tak, aby neobsahoval
zřízení nového úřadu, ale aby byla posílena transparentnost celého hospodaření politických
stran a hnutí.
MV zpracovalo nový návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (zákon o soudních poplatcích, soudní řád správní), který předložilo vládě
k projednání dne 14. 2. 2013 (č.j. 568/12). LRV k návrhu navrhla vypustit bod 7. týkající
se financování volební kampaně a část druhou (změna zákona o soudních poplatcích) a třetí
(změna soudního řádu správního) upravující řízení o porušení pravidel financování. Vláda
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návrh projednala dne 10. dubna 2013 a schválila dle doporučení LRV usnesením č. 258.
Návrh tedy představuje pouhý zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 23. 4. 2013 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako
tisk č. 995 (6. volební období). Zpravodajem byl určen RNDr. Vladimír Koníček. První čtení
je navrženo na pořad 53. schůze (od 7. 5. 2013). Návrh by měl být přikázán k projednání
Kontrolnímu výboru.
V souvislosti s transparentností financování politických stran je třeba připomenout, že toto
téma byla obsahem třetího kola hodnocení Skupiny států proti korupci (GRECO), přičemž
České republice bylo stanoveno 9 doporučení k náparvě. Jelikož nebyl přijat původně
navržený návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí
a o změně některých zákonů, nedošlo k naplnění ani k jednoho z doporučení, což je ve Zprávě
o plnění doporučení Českou republikou1 kritizováno.

Návrhy řešení regulace lobbingu
Číslo úkolu předchozí Strategie: 5.5
Gestor: místopředsedkyně vlády
Stav plnění úkolu: Úkol plněn.
Vláda svým usnesením ze dne 16. ledna 2013 č. 40 vzala na vědomí „Informaci o průběhu
přípravy návrhu zákona o lobbingu a o možnostech dalšího postupu“, zrušila úkol spočívající
ve zpracování a předložení návrhu zákona o lobbingu a uložila MPV zpracovat a vládě
do 30. 4. 2013 předložit návrhy řešení regulace lobbingu ve variantě C informace,
tj. prostřednictvím jiných nástrojů než samostatným zákonem.
Předkladatel na základě uloženého úkolu vypracoval návrhy řešení regulace lobbingu jinak
než samostatným zákonem, které podrobně popsal v materiálu s názvem „Informace
o možnostech řešení regulace lobbingu v České republice jinak než speciálním zákonem“.
MPŘ k tomuto materiálu proběhlo do 5. 4. do 19. 4. 2013. Vládě byl materiál předložen bez
rozporu dne 3. 5. 2013 (č.j. ÚV: 473/13) a jeho projednání je zařazeno na program schůze
vlády, která se bude konat 15. 5. 2013.
Z předložené Informace o možnostech řešení regulace lobbingu v České republice jinak než
speciálním zákonem vyplynuly následující návrhy opatření, které lze rozčlenit dle jejich
aktuální realizovatelnosti na:
 opatření, která již byla splněna
o Zhodnocení korupčních rizik navrhovaných právních předpisů (tzv. CIA) –
opatření bylo splněno na základě úkolu č. 5.6 předchozí Strategie a je součástí
LPV, tzn. že se týká jen ÚSÚ při zpracovávání věcného záměru, důvodové
zprávy jako součásti návrhu zákona, odůvodnění obecné části návrhu nařízení
vlády a vyhlášky.

1

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282013%291_CzechRepublic
_CZ.pdf, citováno dne 6. května 2013.
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 opatření, která jsou plněna na základě Strategie
o Zavedení tzv. otevřeného eKLEPu pro širokou veřejnost – opatření je plněno
na základě UV ze dne 18. července 2007 č. 816 a jako úkol č. 2.3.2. Strategie
nazvaný Zveřejňování jednotlivých fází legislativního procesu vlády.
o Realizace projektu eSbírka a eLegislativa – plněn na základě UV ze dne
4. srpna 2010 č. 554 a jako úkol č. 2.3.1. Strategie.
o Dočasné omezení výkonu lobbingu u bývalých veřejných funkcionářů
(rozšíření omezení přechodu veřejných funkcionářů do soukromé sféry
stanovením tzv. období vychladnutí) – řešeno v rámci úkolu č. 1.2. Strategie.
 opatření vhodná k regulaci lobbingu
o Zpracování etického kodexu poslance a senátora – opatření bylo zadáno jako
úkol č. 5.7 předchozí Strategie. Vzhledem k prolínání moci výkonné
a zákonodárné však bylo shledáno jako vhodnější realizovat toto opatření
formou poslaneckého návrhu, neboť formou vládního návrhu by se jednalo
o zásah do vnitřních záležitostí zákonodárců. Nicméně lze uvést, že návrh
etického kodexu poslance byl již zpracován a místopředsedkyní vlády zaslán
předsedkyni PS k využití.
o Návrh na změnu jednacích řádů PS a Senátu byl součástí předchozí Strategie
jako úkol č. 5.2. Naplnění tohoto opatření se však v průběhu prací ukázalo jako
problematické vzhledem k jeho zasahování do moci zákonodárné a vzhledem
k aktuálním legislativním aktivitám senátorů (sněm. tisky č. 577 a 578,
6. volební období). Vláda na své schůzi dne 15. února 2012 uvítala snahu
o nalezení mechanismů vedoucích ke zkvalitnění legislativního procesu v PS
a Senátu, zejména v oblastech projednávání předkládaných návrhů zákonů.
 další opatření
o Návrh na zavedení lobbingu jako živnosti a vytvoření registru lobbistů v rámci
živnostenského rejstříku – byla provedena analýza tohoto návrhu se závěrem,
že toto opatření by si vyžádalo novelizaci živnostenského zákona, který
by zahrnoval lobbing mezi obory volné živnosti a s tím spojenou povinnost
lobbistů ohlašovat tuto činnost živnostenskému úřadu. Posouzením stávající
právní úpravy spolu s uvažovanými variantami možné regulace však
předkladatel dospěl k závěru, že úprava lobbingu jako živnosti by vedla pouze
k formální, nevymahatelné a de facto netransparentní regulaci. Za stávající
právní úpravy živností by totiž tato regulace měla dopad pouze na lobbistické
aktivity, které by zároveň splňovaly definici živnosti dle § 2 živnostenského
zákona. Pouhou dílčí novelou živnostenského zákona by tedy při stávajících
principech a zavedené praxi nebylo možné dostatečně rozkrýt všechny případy
lobbistických aktivit, ale bylo by nutné vymezit lobbing, práva a povinnosti
lobbistů i lobovaných, či jejich případnou kontrolu v samostatném zákoně.
Protože však záměr připravit návrh zákona o lobbingu byl UV ze dne 16. ledna
2013 č. 40 opuštěn, návrh regulovat lobbing prostřednictvím živnostenského
zákona předkladatel nedoporučil.

Zhodnocení způsobů realizace jednotlivých doporučení formulovaných v Analýze
možností boje s korupcí v soukromé sféře a harmonogram jejich plnění
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Číslo úkolu předchozí Strategie: 5.8
Gestor: místopředsedkyně vlády
Stav plnění úkolu: Úkol plněn.

Na základě analytického šetření, které probíhalo zejména v úrovni soukromé sféry, ale také
v úrovni rozhraní soukromé sféry a veřejného sektoru (z pohledu soukromé sféry), s cílem
poskytnout vládě základní informaci o reálném stavu korupce v soukromém sektoru,
o aktuálním stavu boje s touto korupcí a o možnostech, resp. potřebě zvýšení jeho účinnosti,
byl zpracován materiál „Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře“, který byl v MPŘ
od 3. 12. do 17. 12. 2012. Po vypořádání všech připomínek byl tento předložen dne 9. 1. 2013
vládě k projednání. UV ze dne 16. ledna 2012 č. 41 vzala vláda tuto Analýzu na vědomí
a uložila MPV předložit vládě do 30. 6. 2013 návrh zhodnocení způsobů realizace
jednotlivých doporučení formulovaných v Analýze a harmonogram jejich plnění. K naplnění
jsou činěny dílčí kroky ve smyslu zadání usnesení.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových
společností a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 715)
Číslo úkolu předchozí Strategie: nad rámec
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Existence anonymního vlastnictví akciových společností je spjata s rizikem netransparentního
korupčního prostředí. Za účelem snížení rizika, že prostřednictvím netransparentních
společností by mohlo docházet k legalizaci výnosů z trestné činnosti, byl zpracován návrh
zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. MPŘ
k návrhu zákona proběhlo od 25. 1. do 15. 2. 2012. Vládě byl materiál předložen k projednání
dne 30. 3. 2012 (č.j. ÚV: 294/12) a vláda jej schválila UV ze dne 30. května 2013 č. 378.
Dne 18. 6. 2012 byl návrh zákona předložen k projednání PS, ve které je projednáván jako
tisk č. 715 (6. volební období). Zpravodajkou byla určena Mgr. Jana Suchá. První čtení
proběhlo dne 6. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Ústavně právnímu
výboru, který jej projednal dne 16. 1. 2013 a nepřijal žádné usnesení (při hlasování, aby výbor
doporučil PS předložený návrh zákona schválit, ze 14 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro,
7 se zdrželo). Druhé čtení návrhu zákona proběhlo dne 6. 2. 2013 na 51. schůzi a třetí čtení
proběhlo dne 19. 2. 2013 též na 51. schůzi. Návrh zákona byl usnesením č. 1567 schválen.
Senátu byl návrh doručen dne 25. 2. 2013 jako tisk č. 52 (9. funkční období). Garančním
výborem byl stanoven Ústavně-právní výbor, který jej projednal ve dnech 12. 3. 2013
(přerušuje projednávání) a 19. 3. 2013 (doporučuje schválit). Tisk byl přikázán k projednání
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodaj Ing. Ivo Bárek),
který jej projednával ve dnech 7. 3. 2013 (přerušuje projednávání) a 13. 3. 2013
(pozměňovací návrhy). Senát návrh zákona projednal na své 6. schůzi dne 20. 3. 2013 a návrh
vrátil s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 130).
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O návrhu zákona vráceném Senátem bylo hlasováno 7. 5. 2013 na 53. schůzi. PS setrvala
na původním návrhu zákona (usnesení č. 1628).

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských
společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3
odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997) (sněmovní tisk
č. 788)
Číslo úkolu předchozí Strategie: nad rámec
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Úmluva upravuje problematiku společné ochrany proti korupci v kontextu institucí EU
i členských států. Byla sjednána na základě čl. K 3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU o boji proti
korupci úředníků. Úmluva vstoupila v platnost 28. 9. 2005. ČR se ve Smlouvě o přistoupení
k EU zavázala k Úmluvě přistoupit.
Materiál byl vládě předložen k projednání dne 30. 5. 2012 (č.j. ÚV: 563/12), přičemž vláda
návrh schválila UV ze dne 13. června 2012 č. 426.
Návrh na ratifikaci Úmluvy byl PS předložen dne 30. 8. 2012 a byl projednáván jako tisk
č. 788 (6. volební období). Zpravodajkou byla určena Ing. Lenka Andrýsová. První čtení
proběhlo dne 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Zahraničnímu
výborů, který jej projednal dne 14. 11. 2012 a doporučil dát souhlas k přístupu k Úmluvě.
Druhé čtení proběhlo dne 6. 2. 2013 na 51. schůzi. PS dala souhlas k ratifikaci - usnesení
č. 1460.
Senátu byl návrh předložen dne 3. 9. 2012 a byl projednáván jako tisk č. 411 (8. funkční
období). Garančním výborem byl stanoven Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl),
který jej projednal dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 253 (vyslovuje souhlas). Návrh byl
přikázán k projednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko),
který jej projednal dne 23. 10. 2012 a nepřijal žádné usnesení. Vládní návrh byl projednán dne
6. 12. 2012 na 2. schůzi a usnesením č. 42 byl dán Senátem souhlas s ratifikací.
Souhlas s mezinárodní smlouvou byl dne 15. 2. 2013 doručen prezidentovi republiky
k podpisu.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských
společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel,
26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských
společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin,
27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských
společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel,
19. června 1997), a Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím
rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy
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o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996) (sněmovní tisk č. 789)
Číslo úkolu předchozí Strategie: nad rámec
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Členské státy EU se rozhodly zajistit, aby jejich trestněprávní předpisy co nejúčinněji
přispívaly k ochraně zájmů EU. K takovému posilnění slouží posílení vzájemné spolupráce
v boji proti podvodům ohrožujícím finanční zájmy EU. Dne 26. 7. 1995 proto byla členskými
státy podepsána uvedená Úmluva a k ní byly sjednány tři dodatkové protokoly.
ČR se ve Smlouvě o přistoupení k EU zavázala k Úmluvě a jejím dodatkovým protokolům
přistoupit.
Materiál byl vládě předložen k projednání dne 3. 5. 2012 (č.j. ÚV: 444/12), přičemž vláda
návrh schválila UV ze dne 23. května 2012 č. 371.
Návrh na ratifikaci Úmluvy byl PS předložen dne 30. 8. 2012 a byl projednáván jako tisk
č. 789 (6. volební období). Zpravodajkou byla určena Ing. Jana Fischerová, CSc. První čtení
proběhlo dne 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Zahraničnímu
výborů, který jej projednal dne 14. 11. 2012 a doporučil dát souhlas k přístupu k Úmluvě.
Druhé čtení proběhlo dne 6. 2. 2013 na 51. schůzi. PS dala souhlas k ratifikaci - usnesení
č. 1461.
Senátu byl návrh předložen dne 3. 9. 2012 a byl projednáván jako tisk č. 412 (8. funkční
období). Garančním výborem byl stanoven Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl),
který jej projednal dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 254 (vyslovuje souhlas). Návrh byl
přikázán k projednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
(Ing. Jaroslav Sykáček), který jej projednal dne 23. 10. 2012 a nepřijal žádné usnesení. Vládní
návrh byl projednán dne 6. 12. 2012 na 2. schůzi a usnesením č. 43 byl dán Senátem souhlas
s ratifikací.
Souhlas s mezinárodní smlouvou byl dne 15. 2. 2013 doručen prezidentovi republiky
k podpisu.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu
organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 (sněmovní tisk č. 898)
Číslo úkolu předchozí Strategie: nad rámec
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav plnění úkolu: Úkol nesplněn.
Úmluva proti nadnárodnímu organizovanému zločinu byla přijata Valným shromážděním
OSN dne 15. listopadu 2000 a je výsledkem činnosti mezivládního ad hoc výboru vzniklého
na základě rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 9. prosince 1998 č. 53/11. Jejím cílem
je poskytnout právní rámec pro co možná nejširší spolupráci v oblasti prevence a boje
s mezinárodním organizovaným zločinem. Vláda České republiky schválila podpis Úmluvy

102

svým usnesením č. 1227 ze dne 4. prosince 2000. Úmluva byla následně za Českou republiku
podepsána dne 12. prosince 2000.
Materiál byl vládě předložen k projednání dne 12. 12. 2012 (č.j. ÚV: 1299/12), přičemž vláda
návrh schválila UV ze dne 19. prosince 2012 č. 959.
Návrh na ratifikaci Úmluvy byl PS předložen dne 17. 1. 2013 a je projednáván jako tisk
č. 898 (6. volební období). Zpravodajem byl určen Jan Florián. První čtení proběhlo dne
7. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh byl přikázán k projednání Zahraničnímu výboru, který jej
projednal dne 27. 2. 2013 a přijal usnesení č. 227 (doporučuje dát souhlas s ratifikací). Druhé
čtení je zařazeno na pořad 53. Schůze (od 7. 5. 2013).
Senátu byl návrh předložen dne 16. 1. 2013 a byl projednáván jako tisk č. 30 (9. funkční
období). Garančním výborem byl stanoven Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl),
který jej projednal dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 31 (doporučuje dát souhlas). Návrh
byl přikázán k projednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír
Dryml), který jej projednal dne 19. 3. 2013 a přijal usnesení č. 32 (doporučuje dát souhlas).
Vládní návrh byl projednán dne 25. 4. 2013 na 8. schůzi a usnesením č. 172 byl dán Senátem
souhlas s ratifikací.
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IV.

Shrnutí

Úkol
Název úkolu
1.1. Zákon o úřednících
Zákon o střetu zájmů
1.2. a) předložení analýzy
b) předložení návrhu legislativního řešení
1.3. Zákon o svobodném přístupu k informacím
1.4. Rozkrývání konečných vlastníků
Ochrana oznamovatelů
1.5. a) předložení návrhu změn zákonů
b) předložení analýzy
Finanční kontrola a audit
1.6. a) předložení věcného záměru
b) předložení návrhu zákona
Vlastnická politika státu
a) zaslání informací
1.7.
b) předložení komplexního materiálu
c) předložení návrhu strategie
1.8. Strategie a metodika veřejného nakupování
1.9. Zákon o státním zastupitelství
1.10. Protikorupční program
Úředníci
2.1.
2.1.1. Personální politika ve státní správě
Aktivní zveřejňování informací
Otevřená data
a) vytvoření metodiky
2.2.1.
b) vytvoření katalogu
c) příprava právních podmínek
2.2. 2.2.2. Zveřejňování smluv a nabídek
2.2.3. Přehledný státní rozpočet

Termín
28.02.2013

Stav plnění
splněno

30.10.2013
30.04.2014
31.03.2013
31.12.2013

plněno
plněno
splněno
plněno

30.04.2013
31.08.2013

splněno
plněno

31.12.2013
31.12.2014

plněno jinak

30.04.2013
30.06.2013
31.10.2013
31.10.2013
31.03.2013
30.04.2013

splněno
plněno
bude plněno
plněno
splněno
nesplněno

31.03.2013

nesplněno

31.08.2013
31.12.2013
31.07.2014
30.06.2013

01.07.2013

plněno
plněno
není plněno
plněno
částečně
splněno
a částečně bude
plněno
bude plněno

30.06.2013

plněno

31.07.2013

není plněno

30.09.2013

plněno

31.03.2013

splněno

průběžně

plněno

31.08.2013

2.3.

2.4.

2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů
Zvýšení transparentnosti legislativního procesu
2.3.1. bírka a eLegislativa
2.3.2. Zveřejňování jednotlivých fází legislativního
procesu vlády
Úkoly z předchozí strategie
2.4.1. Vymahatelnost kontrol Nejvyššího kontrolního
úřadu
2.4.2. Registr přestupků
2.4.3. Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu
majetku státu
2.4.4. Zefektivňování opatření k zamezení korupce
a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi
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31.03.2013
31.03.2014

splněno
bude splněno

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Veřejné investování a elektronizace veřejného zadávání
3.1.1. Analýza možnosti zřízení Úřadu pro veřejné
31.03.2013
investování
Posílení elektronizace zadávacích řízení
30.06.2013
3.1.2. a) posílení elektronizace
b) rozšíření seznamu komodit
30.06.2013
c) zahájení provozu NEN
31.10.2013
Veřejné zakázky malého rozsahu
3.2.1. Metodika pro zadávání veřejných zakázek
30.06.2013
malého rozsahu
Zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdroje EU
a) příprava metodického prostředí
30.06.2013
3.2.2.
b) aktualizace postupů
průběžně
c) vyhodnocování právního prostředí
průběžně
Novela trestněprávních předpisů
4.1.1. Novela trestního zákoníku
31.12.2013
Dostupnost informací o vlastnických strukturách právnických osob
4.2.1. Poskytování informací o vlastnických
strukturách právnických osob orgánům činným
30.09.2013
v trestním řízení
Úkoly z předchozí strategie
4.3.1. Zkoušky spolehlivosti
30.06.2014
Bankovní tajemství
4.3.2. a) analýza nákladů
30.06.2013
b) předložení materiálu
31.10.2013
4.3.3. Daňová mlčenlivost
28.02.2013
Správa zajištěného majetku
4.3.4.
a) předložení analýzy
31.05.2013
b) předložení novely zákona
31.12.2013
Odčerpávání majetku
a) zajištění spolupráce ad hoc týmů
30.06.2013
4.3.5.
b) předložení analýzy
31.08.2013
c) předložení návrhu právní úpravy
31.12.2013
d) předložení rozboru a návrhu koncepce
31.12.2013
Vzdělávání mládeže
Výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
a) zpracování přehledu zdrojů SŠ
30.09.2013
5.1.1.
b) definování témat MŠ a ZŠ
30.09.2013
c) zapracování návrhů do RVP MŠ a ZŠ
31.03.2014
d) zpracování přehledu zdrojů MŠ a ZŠ
31.07.2014
Vzdělávání úředníků
5.2.1. Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních
30.06.2013
úřadech
5.2.2. Vzdělávání formou eLearningu
31.05.2013
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nesplněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
splněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
plněno
bude plněno
bude plněno
řešeno
částečně
splněno,
ve zbytku
neplněno

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vzdělávání orgánů činných v trestním řízení
5.3.1. Společné vzdělávání orgánů činných v trestním
průběžně
řízení
Vzdělávání policistů
a) rozšíření systémů
30.06.2013
5.3.2.
b) vytvoření vzdělávacích aktivit
30.09.2013
c) zabezpečení vzdělávání
30.09.2013
Vzdělávání celníků
5.4.1. Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní
30.06.2013
správy ČR
Vzdělávání vězeňského personálu
Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR
5.5.1. a) zavedení systémů
30.06.2013
b) provedení psychologické analýzy
31.10.2013
Institucionální zajištění boje s korupcí
6.1.1. Analýza možnosti zřízení protikorupční agentury
31.05.2013
6.1.2.Analýza možnosti zřízení informačního komisaře
30.10.2013
Interní protikorupční programy
Rezortní interní protikorupční programy
a) předložení osnovy
31.05.2013
6.2.1.
b) zaktualizování rezortních IPP
31.01.2014
c) pravidelné vyhodnocování
30.09.2014
Dopravní výstavba
6.3.1. Strategie výstavby dopravní infrastruktury
30.06.2013
Úkoly z předchozí strategie
6.4.1. Dostupnost informací o boji s korupcí
31.05.2013
6.4.2. Zamezení manipulace s přidělováním obhájců
31.08.2013
6.4.3. Dohled nad exekuční činností
31.08.2013
6.4.4. Zamezení manipulace s notářskými spisy
průběžně
6.4.5. Dohled nad soudcovskou činností
31.08.2013
6.4.6. Posílení ochrany veřejného zájmu ve správním
31.12.2013
soudnictví
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plněno
plněno
plněno
plněno
plněno

plněno
řešeno
plněno
řešeno
plněno
bude plněno
bude plněno
řešeno
splněno
řešeno
splněno
plněno
řešeno
řešeno

V.

Seznam zkratek

AV ČR
CIMTO
CRAB
CS ČR
CSPSD
CSÚIS
ČBÚ
ČIIA
ČR
ČSÚ
ČTÚ
ČÚZK
DI
DPČ
DPP
DÚ
EK ČR
eKLEP
EPS
ERÚ
EU
FAÚ
GFŘ
GIBS
GŘC
IISSP
InfZ
IOP
IPP
KŘP
KSZ
LPV
LRV
MD
MF
MK
MMR
MO
MPO
MPŘ
MPSV
MPV
MS
MŠMT
MV

Akademie věd České republiky
Centrum pro informace a mechanické testování obalů, s.p.
Centrální registr administrativních budov
Celní správa České republiky
Centrum služeb pro silniční dopravu
Centrální systém účetních informací státu
Český báňský úřad
Český institut interních auditorů, o.s.
Česká republika
Český statistický úřad
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Drážní inspekce
dohoda o pracovní činnosti
dohoda o provedení práce
Drážní úřad
Exekutorská komora České republiky
Elektronická knihovna legislativního procesu Úřadu vlády

Ekologický právní servis, o.s.
Energetický regulační úřad
Evropská unie
Finanční analytický útvar (Ministerstva financí)
Generální finanční ředitelství
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Generální ředitelství cel
Integrovaný informační systém státní pokladny
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Integrovaný operační program
interní protikorupční program
krajské ředitelství policie
krajské státní zastupitelství
Legislativní pravidla vlády
Legislativní rada vlády České republiky
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
mezirezortní (vnější) připomínkové řízení
Ministerstvo práce a sociálních věcí
místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje
s korupcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
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MZd
MZe
MZV
MŽP
NBÚ
NEN
NIPEZ
NNO
NOK
NSZ
OBVPV
OČTŘ
ODok
OPLZZ
OSN
OSS
OVK PP ČR
PA ČR
PČR
PEM
PP ČR
předchozí
Strategie
PŘO
PS
PS LEGAL
Q
RE
RIA
RRTV
RVP
ŘLP
ŘSD
ŘVC
SFDI
SKK
SKPV
SLZ
SMO
SPS
SSHR
SSR
Strategie
SÚJB
SŽDC
TIC
ÚCL

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Národní bezpečnostní úřad
Národní elektronický nástroj
Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek
nestátní (nevládní) nezisková organizace
Národní orgán pro koordinaci
Nejvyšší státní zastupitelství
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra
orgán činný v trestním řízení
Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří
prezidenta republiky
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Organizace spojených národů
organizační složka státu
Odbor vnitřní kontroly Policejního prezídia České republiky
Policejní akademie České republiky
Policie České republiky
Porada ekonomických ministrů
Policejní prezídium České republiky
Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
přímo řízená organizace
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Pracovní skupina pro legislativní změny
čtvrtletí
Rada Evropy
Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment)
Rada pro rozhlasové a televizí vysílání
rámcový vzdělávací program
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Ředitelství vodních cest České republiky
Státní fond dopravní infrastruktury
Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR
Služba kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia České republiky
Svaz měst a obcí České republiky
Státní plavební správa
Správa státních hmotných rezerv
Společný strategický rámec
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 214
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Úřad pro civilní letectví
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UNCAC
ÚOHS
ÚOKFK
ÚOOÚ
ÚOOZ
ÚPV
ÚSC
ÚSÚ
USZ
UV
ÚV
ÚZSVM
Vládní výbor
VPŠ
VS ČR
VŠE
VZMR
Zhodnocení
ZMS
ZÚ
ZVZ

Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality
Úřad pro ochranu osobních údajů
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
Úřad průmyslového vlastnictví
územní samosprávný celek
ústřední správní úřad
Unie státních zástupců
usnesení vlády
Úřad vlády České republiky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí
vyšší policejní škola
Vězeňská služba České republiky
Vysoká škola ekonomická v Praze
veřejná zakázka malého rozsahu
Zhodnocení plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci
na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády ze dne 20. března 2013 č. 201)
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů
zastupitelský úřad
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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