ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
MEZIREZORTNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY PRO BOJ S KORUPCÍ

Datum a místo konání:

26. října 2012, 9:00 hod., Lichtenštejnský palác

Účastníci:

viz prezenční listina

1) Zahájení jednání
Jednání zahájil Ing. Robert Vacek, náměstek místopředsedkyně vlády a vrchní ředitel Sekce
pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR (SKK). Omluvil nepřítomnost Mgr. Karolíny
Peake, místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního
výboru pro koordinaci boje s korupcí, a to z důvodu její účasti na schůzi Poslanecké
sněmovny. Přivítal všechny přítomné a na úvod poděkoval za dosavadní spolupráci. Dále
tlumočil zklamání místopředsedkyně vlády nad neplněním některých úkolů Strategie –
zejména některých priorit jako je nový zákon o úřednících, nový zákon o státním
zastupitelství, návrh zákona řešící obsazování osob do orgánů společností vlastněných státem
či územními samosprávnými celky, novela zákonů o územních samosprávných celcích nebo
návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Dále vyjádřil
své předsvědčení, že se Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí (dále jen „MKS“)
bude i nadále scházet a podílet se na účinném boji s korupcí. Poté předal slovo
JUDr. Horníkovi.
2) Organizační záležitosti
A) Kontrola splnění úkolů z jednání dne 27. dubna 2012
o 12/2012/M (zaslání vyjádření k interním protikorupčním programům) – úkol splněn
jen některými rezorty
o 13/2012/M (konzultace nové podoby interních protikorupčních programů) – nesplněn,
bude řešeno v rámci připomínek návrhu nové protikorupční strategie
o 14/2012/M (aktualizace textů o lince 199) – splněno většinou rezortů, avšak i nadále
existují rezorty, které mají odkaz na linku 199 (např. MŠMT)
o 15/2012/M (návrhy do nové protikorupční strategie) – některé rezorty této možnosti
využily
o 16/2012/M (spolupráce na přípravě zhodnocení Strategie) – nebylo třeba využít,
případné doplňující informace budou řešeny formou připomínek v rámci
připomínkového řízení
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B) Seznam členů mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí
Od minulého jednání došlo k dílčím změnám v seznamu členů MKS. Jednak došlo k obměně
některých členů, a jednak došlo k rozšíření MKS o nové rezorty (GIBS, GFŘ, PP ČR,
ÚZSVM). JUDr. Horník přivítal nové členy, jmenovitě:
ERÚ – JUDr. Jana Štanclová, legislativně-právní odbor
GFŘ – Ing. Jan Knížek, generální ředitel, v zastoupení Ing. Jany Kaslové, vedoucí
samostatného oddělení vnitřní kontroly
GIBS – pplk. Mgr. Ivo Mitáček
MPO – RNDr. Viktor Danielis, pověřen řízením odboru kontroly a interního auditu
MS – Mgr. Petra Havlínová, vrchní ředitelka sekce kabinetu ministra, a Mgr. Helena
Kafková, vedoucí oddělení vládní a parlamentní agendy
MZV – Ing. Antonín Nádvorník, Generální inspekce
PP ČR – plk. Mgr. Tomáš Martinec, ředitel ÚOKFK
ÚOHS – Michal Petřík, ředitel odboru právního, a Mgr. Maroš Sovák z téhož odboru
ÚPV – Ing. Šárka Petrů
ÚZSVM – Ing. Martina Brázdová, vedoucí samostatného oddělení interního auditu
Přítomní byli i tentokrát požádáni o zkontrolování seznamu členů MKS, který koloval během
jednání. Seznam členů MKS aktualizovaný k datu 26. říjnu 2012 je přílohou č. 1.
C) Zasílání podkladů a četnost schůzek
JUDr. Horník poděkoval všem přítomným za zaslané podklady a následnou spolupráci při
finalizování textu. Dále otevřel otázku četnosti schůzek, a to v návaznosti na systém
informování vlády o plnění nové protikorupční strategie. Bylo dohodnuto, že vládě bude
navržen stejný systém zasílání zpráv o plnění strategie. Z tohoto důvodu bylo rovněž
potvrzeno, že jednání MKS budou svolávána dle potřeby, přičemž se ponechávají pravidelná
jednání při tvorbě podrobných zpráv pro vládu (tj. dvakrát ročně). Stručné zprávy budou,
pokud tak vláda schválí, připomínkovány individuálně a prostřednictvím eMailu.
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.
Předběžný harmonogram prací na Informaci za 1. čtvrtletí 2013 (bude-li schválen dosavadní
postup informování vlády):
Termín

Úkol

25. 3. 2013
(pondělí)

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 členům
MKS k připomínkám a pozvánky na další jednání.

15. 4. 2013
(pondělí)
19. 4. 2013
(pátek)
25. 4. 2013
(čtvrtek)
26. 4. 2013
(pátek)

Termín pro zaslání připomínek.
Jednání MKS (vypořádání připomínek a finalizování zprávy pro vládu).
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3. 5. 2013
(pátek)

Předložení Informace vládě k projednání.

Pokud by nová protikorupční strategie byla schválena do konce roku 2012, pak by první
zpráva o jejím plnění měla být vytvořena v lednu 2013, a to pro informaci místopředsedkyně
vlády a ke zveřejnění na www.korupce.cz. V úvahu přicházejí dvě možnosti: buď vytvořit
prvotní informaci o aktuálních pracích na jednotlivých úkolech anebo navrhnout, aby první
zprávy o plnění byly zasílány až v dubnu 2013 za 1. ucelené čtvrtletí 2013. Přítomní se shodli
na druhé variantě.
D) Gesce za nové úkoly
V souvislosti s novou strategií pak JUDr. Horník požádal, zda-li po jejím schválení by mohl
být operativně vytvořen seznam věcných útvarů s kontaktními osobami na jednotlivých
rezortech zodpovědných za plnění úkolu. Přítomní tento návrh odsouhlasili.
3) Informace o stavu a způsobu plnění Strategie za období 2. a 3. čtvrtletí 2012
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 2012 (dále
jen „Informace“). Informace, přestože měla být za období od 1. dubna do 30. září 2012, bude
vládě předložena s aktuálností ke dni 2. listopadu 2012. Na jednání došlo k odsouhlasení
textů o plnění jednotlivých úkolů, přičemž dílčí informace, u nichž se předpokládá posun,
byly individuálně dořešeny telefonicky či eMailem. Materiál, který byl předán vládě
k projednání, je přílohou č. 2.
JUDr. Horník dále zdůvodnil novinku v aktuální Informaci, a to zaznamenání stavu plnění
Strategie z pohledu faktického. Přestože je z celkových 88 úkolů splněno 67 úkolů (76 %),
nejsou všechny úkoly „dotaženy do konce“. Navíc mezi úkoly neplněné či odkládané
na pozdější dobu patří i některé priority Strategie, což je předmětem kritiky. Z uvedeného
důvodu je proto nově uveden stav plnění úkolu nejen formální (tj. když je úkol splněn jeho
gestorem), ale i faktický, zaznamenávající stav plnění úkolu z hlediska naplnění jeho zadání
z pohledu naplnění protikorupčního efektu. Blíže je pak uvedeno odůvodnění tohoto stavu.
V souhrnné tabulce (shrnutí) jednotlivých úkolů je pak v závorce uveden ten subjekt, který
je za daný stav zodpovědný. Z celkových 88 úkolů je v tomto ohledu splněno 50 úkolů,
tj. 57 %.
U plnění úkolu 1.13 (etické kodexy) JUDr. Horník poděkoval všem, kteří dobrovolně
zveřejnili etický kodex na internetových stránkách svých rezortů. Ing. Bradna (MF) k tomu
sdělil, že usnesení vlády ze dne 9. května 2012 č. 331 uložilo rezortům vydat etický kodex
vnitřním předpisem, což učiněno bylo, avšak již není uloženo jej zveřejnit na internetu. Mohl
by totiž nastat problém s tím, proč některé vnitřní předpisy rezort zveřejňuje a jiné nikoli.
JUDr. Horník uvedl, že některé rezorty navrhly jako úkol do nové strategie zveřejňovat
na internetu i vnitřní předpisy, čímž by mohlo dojít v brzké době po schválení strategie
k zobecnění požadavku zveřejnění etických kodexů jednotlivých rezortů.
V souvislosti s úkolem 1.17 (zveřejňování nabídek prodeje majetku státu) plk. Ing. Barnáš
(MO) navrhl, aby pro příště byla sjednocena tabulka vyhodnocení prodejů majetku
a vytipovány relevantní údaje, které by měly být sledovány. K tomu Ing. Nedvídek (ČÚZK)
vznesl pochybnost, zda je vůbec nutné vykazovat vyhodnocení prodeje majetku, neboť
potřebné informace se vykazují MF a jedná se tak o duplicitní úkol (navíc není ani možné
do 15 dnů po skončení čtvrtletí získat potřebná data). MKS se shodla na tom, že by úkol měl
být do nové strategie zachován, avšak pouze v obecné rovině s povinností zveřejňovat
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nabídky i nadále, ale aniž by bylo nutné vykazovat plnění tohoto úkolu ze strany všech
rezortů.
Obdobně u úkolu 1.19 (podpora NNO a spolupráce s nimi) se MKS shodla, že nemá význam
nadále vykazovat plnění tohoto úkolu všemi rezorty, když tento úkol de facto plní jen MV
a ÚV ČR (ostatní vykazují spolupráci v podobě školení či jiných akcí, které však nejsou tou
podporou, která je zámyslem úkolu). Proto by mělo být v nové strategii stanoveno cílené
plnění tohoto úkolu formou dotací u vybraných rezortů.
4) Interní protikorupční programy
Na základě shromážděných interních protikorupčních programů (dále jen „IPP“) jednotlivých
rezortů SKK připravil koncept IPP, který by mohl sloužit jako vzor pro tvorbu a aktualizaci
rezortních IPP. Je přílohou č. 3. Nad jeho obsahem bude ještě vedena diskuse,
a to mj. na základě nové protikorupční strategie, kam bude navrhováno zařazení tohoto úkolu.
Členové MKS byli požádáni o úzkou spolupráci na vytvoření této základní osnovy IPP tak,
aby mohlo dojít k realizaci úkolu v nové protikorupční strategii (pokud bude úkol schválen)
cca v červnu 2013.
5) Příprava Zhodnocení plnění Strategie a příprava nové protikorupční strategie vlády
Do konce listopadu 2012 musí být vládě předloženo Zhodnocení plnění Strategie a návrh
nové strategie na období let 2013 a 2014. Ohledně Zhodnocení JUDr. Horník sdělil, že SKK
na tomto dokumentu intenzivně pracuje, avšak není ještě zcela připraven k rozeslání. Jelikož
se však vychází z jednotlivých dílčích zpráv o plnění Strategie, bude materiál v první
polovině listopadu 2012 předložen do mezirezortního připomínkového řízení a současně
i členům MKS.
Dále byla přednesena nová podoba strategie (úvodní prohlášení, analytická část a seznam
úkolů). S ohledem na spolupráci s TIC není materiál ještě hotov. Nicméně třetí část (seznam
úkolů) by měla být před předložením do MPŘ ještě konzultována s jednotlivými rezorty.
JUDr. Horník tuto část rozešle nejpozději do 31. 10. 2012 k případným připomínkám
(zejména k precizaci odborného textu a k zadání úkolů) s termínem pro zaslání reakce
nejpozději do středy 7. 11. 2012, neboť dle harmonogramu je třeba návrh Strategie vložit
do eKLEPu cca do 9. 11. 2012.
Nový úkol č. 17/2012/M
Termín:

6. 11. 2012

Zodpovídá:

Členové MKS

Úkol:

Na eMail hornik.jan@vlada.cz zaslat vyjádření k návrhu seznamu úkolů nové
protikorupční strategie, případně s připomínkami a návrhy na precizaci textu.

6) Diskuse, různé
Na žádost RNDr. Žufanové (MŠMT) byla představena možnost školení členů MKS
(zaměřeno na interní audit) ze strany Českého institutu interních auditorů, konkrétně pak
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odborníků z KPMG. Členové MKS o toto placené školení neprojevili zájem, a to i kdyby
se podařilo vyjednat sníženou cenu (kurzovné).
9) Závěr
Termín příštího jednání: pátek 26. dubna 2013 od 9:00 hodin v Lichtenštejnském paláci.

Přílohy zápisu:
1) seznam členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí aktualizovaný k datu
26. října 2012
2) materiál předaný vládě ČR k projednání (č.j. v eKLEPu: 1142/12)
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 2012
3) koncept interních protikorupčních programů

V Praze dne 2. listopadu 2012
Zapsal: JUDr. Jan Horník, Ph.D., v. r.
Schválil: Ing. Robert Vacek, v. r.
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