ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
MEZIREZORTNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY PRO BOJ S KORUPCÍ
Datum a místo konání:

31. října 2011, 9:00 hod., Lichtenštejnský palác

Účastníci:

viz prezenční listina

Zahájení jednání
Jednání zahájil Ing. Robert Vacek, náměstek místopředsedkyně vlády a vrchní ředitele Sekce
pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Omluvil nepřítomnost Mgr. Karolíny Peake,
místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního
výboru pro koordinaci boje s korupcí. Přivítal všechny přítomné a na úvod poděkoval
za dosavadní spolupráci, která bude nadále probíhat pod koordinací Úřadu vlády ČR . Dále
představil pracovníky Odboru pro koordinaci boje s korupcí, kteří zajišťují tuto koordinaci
aktivit, včetně mezirezortní spolupráce. Mgr. Eva Kyzourová, ředitelka odboru, následně blíže
představila náplň činnosti odboru.
1) Organizační záležitosti
A) Kontrola splnění úkolů z jednání dne 29. dubna 2011
o 1/2011/M – úkol plněn průběžně (trvalý úkol)
o 2/2011/M – úkol splněn (trvalý úkol)
o 5/2011/M – úkol splněn všemi
o 6/2011/M – úkol splněn
B) Seznam členů mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí
Od minulého jednání opět došlo k dílčím změnám v seznamu členů Mezirezortní koordinační
skupiny pro boj s korupcí (dále jen „MKS“). JUDr. Horník přivítal nové členy a poděkoval
za bezproblémové převzetí jejich rolí a za spolupráci na připraveném materiálu. Přítomní byli
dále požádáni o zkontrolování seznamu členů MKS, který koloval během jednání. Seznam
členů MKS aktualizovaný k datu 31. října 2011 je přílohou č. 1.
Trvá úkol č. 1/2011/M
Termín:

průběžně a kdykoli nahlásit změnu ihned poté, co nastane

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Při jakékoli změně kontaktní osoby či jejích kontaktních údajů, případně
kontaktů na sekretariát či náhradní osobu, tyto nahlásit JUDr. Horníkovi
telefonicky nebo eMailem.
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C) Zasílání podkladů a četnost schůzek
JUDr. Horník poděkoval všem přítomným, že dodrželi trvalý úkol č. 2/2011/M a zasílali
zprávy o plnění zpravidla v termínu. Výjimky byly způsobeny organizačními změnami
na příslušném rezortu, avšak zprávy o plnění jednotlivých úkolů byly zaslány včas, tak aby
mohla být zpracována souhrnná zpráva o plnění. Dále zdůraznil a opětovně poprosil, aby byly
soubory zasílány ve formátu *.doc.
Trvá úkol č. 2/2011/M
Termín:

stále

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Kontaktní osoby budou zasílat ve stanovených termínech materiály eMailem
JUDr. Horníkovi, a to ve formátu *.doc.

Jednání MKS budou svolávána dle potřeby. Ponechávají se pravidelná jednání při tvorbě
podrobných zpráv pro vládu (tj. dvakrát ročně). Stručné zprávy budou připomínkovány
individuálně a eMailově.
Pozvánky na další jednání budou opět posílány pouze na kontaktní osoby (resp. na eMaily
uvedené v příloze č. 1), nikoli na věcné útvary rezortů zpracovávající předmětný úkol
ze Strategie. I nadále platí, že na jednání MKS (případně na individuální dojednávání
připomínek) může kromě kontaktní osoby či jejího zástupce přijít i zástupce toho útvaru
rezortu, který je zpracovatelem úkolu ze Strategie.
D) Harmonogramy dalších prací
Harmonogram prací na aktualizované Informaci o plnění za 4. čtvrtletí 2011 – pro
místopředsedkyni vlády:
Termín

Úkol

21. 12. 2011
(středa)

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat
aktualizovanou zprávu o plnění úkolů Strategie a rozešle předpřipravené
texty jednotlivých úkolů.
Na adresu hornik.jan@vlada.cz zaslat aktualizovanou zprávu o stavu
a způsobu plnění daného úkolu ze Strategie.
Rozeslání návrhu souhrnné aktualizované Informace k připomínkám.

10. 1. 2012
(úterý)
16. 1. 2012
(pondělí)
20. 1. 2012
(pátek)
25. 1. 2012
(středa)

Termín pro zaslání připomínek.
Předložení
zprávy
na www.korupce.cz.

místopředsedkyni
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vlády

a

zveřejnění

Předběžný harmonogram prací na Informaci za 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 – pro
vládu:
Termín

Úkol

30. 3. 2012
(pátek)

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat podrobnou
zprávu o plnění úkolů Strategie a rozešle předpřipravené texty
jednotlivých úkolů.
Termín pro zaslání podrobných zpráv o plnění na adresu
hornik.jan@vlada.cz.
Rozeslání návrhu souhrnné podrobné Informace pro vládu všem
k připomínkám a pozvánky na další jednání.
Termín pro zaslání připomínek.

16. 4. 2012
(pondělí)
20. 4. 2012
(pátek)
26. 4. 2012
(čtvrtek)
27. 4. 2012
(pátek)
4. 5. 2012
(pátek)

Jednání MKS (vypořádávání připomínek a finalizování zprávy pro vládu).
Předložení Informace vládě k projednání.

2) Informace o stavu a způsobu plnění Strategie za období 2. a 3. čtvrtletí 2011
a Aktualizace Strategie
Na základě podrobných zpráv o plnění úkolů Strategie zaslaných jednotlivými rezorty byla
zpracována Informace o stavu a způsobu plnění Strategie za období 2. a 3. čtvrtletí 2011 (dále
jen „Informace“). Materiál nebude rozesílán do mezirezortního připomínkového řízení
(dopisem předsedy vlády č.j. 02153/11-OVA ze dne 17. února 2011 byla udělena výjimka).
Připomínky mohli uplatnit členové MKS, čímž je zabezpečen a naplněn smysl MPŘ. I u této
Informace, přestože má být za období od 1. dubna do 30. září, bude vládě předložen materiál
s aktuálností ke dni 3. listopadu 2011. Materiál, který byl předán vládě k projednání,
je přílohou č. 2.
I při zpracovávání této Informace vyšla najevo potřeba aktualizovat některé úkoly Strategie.
Z uvedeného důvodu byla zpracována Aktualizace Strategie – listopad 2011, v níž se popisují
vzniklé problémy s plněním úkolů s návrhy, aby text Strategie byl změněn, nebo se reflektují
změny vládou již schválené.
Dále bylo diskutováno plnění úkolu 1.19 - podpora nestátních neziskových organizací (NNO)
či spolupráce s nimi. PhDr. Bureš z Transparency International ČR předem e-mailem zaslal
připomínku, že účast pracovníků rezortů na placených školeních NNO je standardní obchodní
vztah a neměl by být vnímán jako podpora NNO. JUDr. Horník shrnul, že v informaci
o plnění Strategie je uváděna podpora přímá finanční (dotace na projekty jednotlivých NNO)
nebo nepřímá (např. účast na placených školeních či poskytování právních a jiných služeb)
a spolupráce ve formě účastí na realizaci seminářů či v poradních orgánech nebo pracovních
komisích (přínos je nemateriální – NNO mají možnost ovlivňovat přípravu legislativních
a nelegislativních materiálů). Mgr. Hejč z MZV uvedl, že pokud mají rezorty možnost
výběru, zda a u jaké vzdělávací instituce absolvují svá školení, pak se o podporu NNO jednat
může. JUDr. Horník k tomu doplnil, že obdobné se týká poskytování právních a jiných
služeb, které může rezort získat od advokátních kanceláří, auditorských společností apod.
Závěrem bylo konsenzuálně shodnuto, že ač jde v daném případě o obchodní vztahy rezortů
s NNO, jedná se z pohledu naplňování Strategie o podporu NNO či spolupráci s nimi.
Z uvedeného důvodu nebyly texty o plnění úkolu 1.19 měněny.
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3) Zasílání čtvrtletních zpráv
Na jednání bylo domluveno, že i nadále bude spolupráce fungovat na bázi zasílání
aktualizovaných zpráv s barevným vyznačením nových informací. V lednu 2012 bude
u jednotlivých úkolů Strategie doplněn červeně text s novými informacemi (za 4. čtvrtletí
2011) – materiál bude předložen místopředsedkyni vlády a zveřejněn na www.korupce.cz. Při
další podrobné zprávě pro jednání vlády (květen 2012) však bude vládě předložen jen text
s informacemi za předchozí pololetí tak, jako je předkládáno nyní. JUDr. Horník opět předem
rozešle jednotlivé texty, neboť je třeba aktualizovat ty texty, které vláda schválí, nikoli
původní texty jednotlivých rezortů, protože ty se mnohdy měnily. Harmonogram prací
je uveden výše.
4) Interní protikorupční programy
V bodu II/3 písm. a) usnesení vlády č. 329/2009 byl všem členům vlády a vedoucím ostatních
správních úřadů uložen úkol zpracovat do 30. 9. 2009 interní protikorupční programy
a pravidelně je aktualizovat. PhDr. Léblová připomněla tuto povinnost s tím, že je třeba tento
úkol i nadále plnit, neboť usnesením k aktuální Strategii nebyl úkol zrušen. Přítomní byli
požádáni o zaslání aktuálních informací o interních protikorupčních programech jednotlivých
rezortů, způsobu jejich vydání, častosti aktualizace, o tom, zda a kde je zveřejněn a zároveň
o zaslání samotných interních protikorupčních programů. Po shromáždění těchto informací
budou tyto rozeslány všem členům MKS. Informace o interních protikorupčních programech
bude zároveň součástí závěrečného vyhodnocení aktuální Strategie koncem příštího roku.
Nový úkol č. 7/2011/M
Termín:

15. prosince 2011

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Na adresu leblova.marta@vlada.cz zaslat informaci o aktuálnosti interního
protikorupčního programu a o zabezpečení plnění bodu II/3 písm. a) usnesení
vlády č. ze dne 23. března 2009 č. 329.

5) Aktualizace kontaktů na stránkách www.korupce.cz
Na stránce www.korupce.cz v rubrice „Kontakty“ – „Ústřední orgány státní správy“ jsou
uvedeny kontakty na příslušné útvary jednotlivých rezortů, které zabezpečují boj proti
korupci. Tyto informace je třeba zkontrolovat a zaktualizovat.
Nový úkol č. 8/2011/M
Termín:

15. prosince 2011

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Na adresu hornik.jan@vlada.cz zaslat informaci o aktuálnosti informací
o kontaktech na jednotlivé rezorty na stránce www.korupce.cz, případně
zaslat text, který má nahradit stávající.

6) Aktualizace textů o korupci na stránkách jednotlivých rezortů a odkazy
na protikorupční linku 199
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Některé rezorty mají na svých stránkách speciální rubriku věnující se boji proti korupci,
a to jak s informacemi o vnitřních poměrech na rezortu, tak obecné informace o protikorupční
strategii apod. Těm rezortům, které nemají žádné takové rubriky, bylo doporučeno tento strav
napravit. Základní postuláty o současné Strategii lze nalézt na www.korupce.cz v rubrice
„Strategie vlády v boji proti korupci“.
Nový úkol č. 9/2011/M
Termín:

15. prosince 2011

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Zkontrolovat a zaktualizovat informace o boji s korupcí na internetových
stránkách jednotlivých rezortů.
Rezorty, které dosud nemají informace o boji s korupcí na svých
internetových stránkách, rubriku s relevantními informace doplní.

Dále byla diskutována možnost zveřejnění odkazu na bezplatnou protikorupční linku 199
na těchto speciálních stránkách o boji proti korupci na jednotlivých rezortech. Primárním
účelem této protikorupční linky bylo získávat relevantní informace od oznamovatelů uvnitř
veřejné správy. Z uvedeného důvodu JUDr. Horník doporučil, aby na internetových stránkách
všech rezortů byl zveřejněn odkaz na stránku www.linka199.cz (jako vhodné se jeví uvést
tento odkaz v rámci textu o boji proti korupci na jednotlivých rezortech). K tomu
Mgr. Wohlgemuth z MV uvedl, že propagace linky 199 je ve výlučné působnosti Ministerstva
vnitra, které již v tomto smyslu realizovalo několik aktivit. Na náklady MV bylo vytvořeno
nové logo linky včetně logomanuálu a samostatného baneru s aktivním odkazem na webové
stránky současného provozovatele linky 199. Prostřednictvím Odboru tisku a public relations
MV byly osloveny všechny ústřední správní úřady, krajské úřady a další orgány samosprávy
se žádostí o zveřejnění odkazu (baneru) na linku 199 na svých webových stránkách. Dále byl
vytvořen propagační informační leták linky 199, zatím vytištěn Tiskárnou MV v nákladu
15 tis. kusů – 5 212 kusů odešlo jako příloha časopisu Veřejná správa, 8 200 kusů jako
příloha částky Sbírky zákonů č. 64/2011, 1500 kusů předáno současnému provozovateli linky
Oživení o.s. k využití.
Nový úkol č. 10/2011/M
Termín:

15. prosince 2011

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Zabezpečit zveřejnění baneru s logem protikorupční linky 199 jak
na webových stránkách ústředních správních úřadů, tak na příslušných
úřadech, spadajících pod jejich přímé či metodické vedení.

Pozn.: podrobnosti o instalaci uvedeného baneru je možné projednat s Odborem tisku
a public relations Ministerstva vnitra (tel.: 974 832 972-4, e-mail: public@mvcr.cz).

7) Informace o přistoupení ČR k iniciativě Open Government Partnership
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PhDr. Léblová informovala o přistoupení ČR k mezinárodní iniciativě Open Government
Partnership (OGP, materiál včetně usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 691 je přílohou
č. 3). Další informace jsou dostupné na www.opengovpartnership.org. Jedním ze závazků
je předložení akčního plánu obsahujícího konkrétní závazky k plnění, jehož návrh musí
místopředsedkyně vlády předložit vládě k projednání do 15. února 2012. Přítomní byli
stručně seznámeni s hlavním poselstvím iniciativy a požádáni o spolupráci při tvorbě akčního
plánu. Dle pravidel OGP je nutné o závazcích provést veřejnou diskusi, přičemž předtím
je třeba, aby si správní úřady ujasnily, k plnění jakých úkolů se má ČR zavázat a v jakých
oblastech je třeba zlepšení – z tohoto důvodu byli na jednání MKS osloveni zástupci
jednotlivých rezortů. Poté, co budou hlavní teze akčního plánu zpracovány na úrovni
ústředních správních úřadů ve spolupráci s nevládní sektorem, bude možné takový materiál
veřejně diskutovat. Materiál musí být následně schválen vládou a na výročním zasedání států
OGP v polovině dubna 2012 oficiálně představen. Přítomní tedy byli požádání o zaslání
konkrétních návrhů závazků, které by se měly v akčním plánu objevit.
Nový úkol č. 11/2011/M
Termín:

30. listopadu 2011

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Na adresu leblova.marta@vlada.cz zaslat návrhy do akčního plánu OGP.

8) Diskuse, různé
Na Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí i Úřad vlády se již
několikrát obrátil se svými „studiemi o korupci“ p. Tomáš Vacka z Uhlířských Janovic.
Přítomní byli stručně a rámcově seznámeni s obsahem dvou vybraných dokumentů p. Vacky.
Závěr: Jednotlivé rezorty při své činnosti v rámci svých možností zohlední podněty a návrhy
p. Tomáše Vacky, uznají-li jejich relevantnost za vhodnou.
9) Závěr
Předběžný termín příštího jednání: pátek 27. dubna 2012 od 9:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) seznam členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí aktualizovaný k datu
31. říjnu 2011
2) materiál předaný vládě ČR k projednání (č.j. ÚV: 1132/11)
a) dopis předsedovi vlády
b) obálka
c) návrh usnesení
d) předkládací zpráva
e) Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji
proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2011
f) Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 –
listopad 2011
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3) Materiál k iniciativě Open Government Partnership
a) usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 691
b) předkládací zpráva
c) materiál
4) Studie o korupci od p. Tomáše Vacky

V Praze dne 4. listopadu 2011
Zapsal: JUDr. Jan Horník, v. r.
Schválil: Ing. Robert Vacek, v. r.
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