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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
MEZIREZORTNÍ KOORDINA ČNÍ SKUPINY PRO BOJ S KORUPCÍ 

 
 
Datum a místo konání:  27. dubna 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. Přivítal všechny přítomné a na úvod poděkoval 
za dosavadní spolupráci.  

 

2) Organizační záležitosti 

A) Kontrola splnění úkolů z jednání dne 31. října 2011 

o 1/2011/M – úkol plněn průběžně (trvalý úkol) 

o 2/2011/M – úkol plněn většinou rezortů (trvalý úkol) 

o 7/2011/M – úkol splněn téměř všemi 

o 8/2011/M – úkol splněn téměř všemi  

o 9/2011/M – úkol splněn téměř všemi  

o 10/2011/M – úkol splněn  

o 11/2011/M – úkol splněn všemi  

 

B) Seznam členů mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí 

Od minulého jednání nedošlo k dílčím změnám v seznamu členů Mezirezortní koordinační 
skupiny pro boj s korupcí (dále jen „MKS“). Přítomní byli i tentokrát požádáni 
o zkontrolování seznamu členů MKS, který koloval během jednání. Seznam členů MKS 
aktualizovaný k datu 27. dubna 2012 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 - zprávy o plnění jednotlivých úkolů byly zaslány včas 
tak, aby mohla být zpracována souhrnná zpráva o plnění.  

Bylo rovněž potvrzeno, že 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.  

Na jednání bylo domluveno, že i nadále bude spolupráce fungovat na bázi zasílání 
aktualizovaných zpráv s barevným vyznačením nových informací. V červenci 2012 bude 
u jednotlivých úkolů Strategie doplněn červeně text s novými informacemi (za 2. čtvrtletí 
2012) – materiál bude předložen místopředsedkyni vlády a zveřejněn na www.korupce.cz. Při 
další podrobné zprávě pro jednání vlády (listopad 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 níže.  

 

D) Harmonogramy dalších prací 

Harmonogram prací na aktualizované Informaci o plnění za 2. čtvrtletí 2012 – pro informaci 
místopředsedkyni vlády: 

Termín Úkol  

20. 6. 2012 
(středa) 

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat 
aktualizovanou zprávu o plnění úkolů Strategie a rozešle předpřipravené 
texty jednotlivých úkolů.  

10. 7. 2012 
(úterý) 

Na adresu hornik.jan@vlada.cz zaslat aktualizovanou zprávu o stavu 
a způsobu plnění daného úkolu ze Strategie. 

16. 7. 2012 
(pondělí) 

Rozeslání návrhu souhrnné aktualizované Informace k připomínkám.   

20. 7. 2012 
(pátek) 

Termín pro zaslání připomínek.  

25. 7. 2012 
(středa) 

Předložení zprávy místopředsedkyni vlády a zveřejnění 
na www.korupce.cz.  

 

Předběžný harmonogram prací na Informaci za 2. a 3. čtvrtletí 2012 – pro vládu:  

Termín Úkol  

27. 9. 2012 
(čtvrtek) 

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat podrobnou 
zprávu o plnění úkolů Strategie a rozešle předpřipravené texty 
jednotlivých úkolů. 
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15. 10. 2012 
(pondělí) 

Termín pro zaslání podrobných zpráv o plnění na adresu 
hornik.jan@vlada.cz.  

19. 10. 2012 
(pátek) 

Rozeslání návrhu souhrnné podrobné Informace pro vládu všem 
k připomínkám a pozvánky na další jednání.  

25. 10. 2012 
(čtvrtek) 

Termín pro zaslání připomínek.  

26.10. 2012 
(pátek) 

Jednání MKS (vypořádávání připomínek a finalizování zprávy pro vládu).  

2. 11. 2012 
(pátek) 

Předložení Informace vládě k projednání.   

 

E) Stránky www.korupce.cz  

JUDr. Horník informoval přítomné, že v souladu s Aktualizací Strategie, schválené vládou 
usnesením ze dne 16. listopadu 2011 č. 837, došlo k převodu domény www.korupce.cz z MV 
na ÚV ČR. K samotnému převodu došlo v průběhu února t.r., přičemž s ohledem na omezený 
redakční systém internetových stránek vlády ČR nebyly převedeny dosud všechny podstatné 
dokumenty. Nyní je doména www.korupce.cz přesměrována na stránku Vládního výboru pro 
koordinaci boje s korupcí a jsou na ní dostupné informace (záznamy z jednání, tiskové 
zprávy, aktuality) o Vládním výboru, dále pak o Poradním sboru předsedkyně Vládního 
výboru, o Strategii (jednotlivá znění Strategie, aktualizace Strategie, usnesení vlády 
související se Strategií), informace o Partnerství pro otevřené vládnutí a zápisy z jednání 
MKS. Postupně budou doplňovány další informace a dokumenty. Dosavadní obsah 
dokumentů na www.korupce.cz je stále dostupný na stránkách MV www.mvcr.cz – 
„Projekty“ – „Boj proti korupci“.  

 

3) Informace o stavu a způsobu plnění Strategie za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 
2012 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 4. čtvrtletí 2011 
a 1. čtvrtletí 2012 (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. října 2011 
do 31. března 2012, bude vládě předložen materiál s aktuálností ke dni 3. května 2012. 
Na jednání došlo k odsouhlasení textů o plnění jednotlivých úkolů včetně návrhu aktualizace 
Strategie, 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.  

I při zpracovávání této Informace vyšla najevo potřeba aktualizovat některé úkoly Strategie. 
Z uvedeného důvodu byla zpracována Aktualizace Strategie – květen 2012, v níž se popisují 
vzniklé problémy s plněním úkolů s návrhy, aby text Strategie byl změněn.  

Následně bylo diskutováno plnění úkolu 1.19 - podpora nestátních neziskových organizací 
(NNO) nebo spolupráce s nimi. Byl vyjádřen názor, že spolupráce s NNO není v posledním 
období  úplně ideální. Zástupci několika rezortů potvrdili, že některé NNO (např. 
Transparency International - ČR či Oživení) nereagují  na jim zaslané eMaily či dopisy 
se žádostí o spolupráci, přičemž Mgr. Nevrkla (MV) zdůraznil, že NNO mají omezené 
kapacity. Ing. Kocman (MŽP) v reakci na uvažované odkazování na vybrané NNO v rámci 
banneru po zrušení protikorupční linky vyjádřil pochybnost, zda je vhodné, aby na stránkách 
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MŽP byl umístěn banner odkazující na jakoukoliv NNO s fundamentalistickým „zeleným“ 
zaměřením. Jelikož na jednání MKS nebyl přítomen žádný zástupce nějaké NNO, byť 
pozvánka byla zaslána všem členům MKS, tedy i zástupcům TIC a Oživení, nebylo možné 
tuto debatu dovyjasnit. V rámci diskuze dále zaznělo, že úkol 1.19 by mněl být pro příští 
strategii zachován, ale je potřeba ho přeformulovat tak, aby byl cílený na vybrané rezorty 
a nikoli plošně na všechny. JUDr. Horník na závěr konstatoval, že na základě uvedených 
skutečností SKK zváží rozsah a obsah úkolu 1.19  pro následující protikorupční strategii 
na období let 2013 a 2014. 

 

4) Interní protikorup ční programy  

Na základě úkolu č. 7/2001/M z jednání MKS dne 31. října 2011 [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], byly shromážděny protikorupční programy 
všech ústředních správních úřadů, které jsou součástí zápisu z jednání (příloha č. 3).  

Vzhledem k mnoha organizačním změnám na úřadech v posledním roce, což je věc, která 
s identifikací korupčních rizik úzce souvisí, je mnoho z těchto protikorupčních programů 
v současné chvíli ve fázi aktualizace. 

Jako nešťastné se jeví zadání úkolu usnesením vlády, které se vztahuje k aktualizaci 
předchozí protikorupční strategie, která již byla zrušena. Proto bylo diskutováno, zda úkol 
zpracovávat a aktualizovat interní protikorupční programy přenést do připravované 
protikorupční strategie na období 2013 a 2014. Členové MKS byli požádáni, aby 
do 31. května 2012 vyjádřili svůj názor na daný úkol - tzn. informovat, zda považují tento 
způsob řízení interních korupčních rizik úřadu za optimální, zda souhlasí s tím, aby byl úkol 
přenesen do připravované strategie, zda by měly být zavedeny některé další povinnosti s tím 
související, např. zavedení povinnosti interní protikorupční programy zveřejňovat na svých 
webových stránkách, případně další návrhy. 

Nový úkol č. 12/2012/M  

Termín:  31. května 2012 

Zodpovídá:  všichni 

Úkol:  Na eMail leblova.marta@vlada.cz zaslat své vyjádření, návrhy, připomínky 
apod. k úkolu vyplývajícímu z usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 329 
[bod II/3 písm. a)]. 

V této souvislosti došlo k diskusi nad smyslem ponechání platnosti citovaného usnesení, které 
se vázalo na Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, avšak úkoly 
zůstaly po jejím zrušení ponechány.  

Nový úkol č. 13/2012/M  

Termín:  30. září 2012 

Zodpovídá:  Sekce pro koordinaci boje s korupcí  

Úkol:  V souvislosti s přípravou nové protikorupční strategie vlády připravit návrh 
řešení úkolů vyplývajících z usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 329 
a tento konzultovat s jednotlivými rezorty v rámci přípravy nové 
protikorupční strategie vlády.  
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5) Zrušení protikorupční linky 199 

JUDr. Horník poděkoval všem za splnění úkolu č. 10/2011/M, dle kterého měly všechny 
rezorty zabezpečit do 15. prosince 2011 zveřejnění banneru s logem protikorupční linky 199. 
Avšak situace se změnila. O rozhodnutí ministra vnitra zrušit provoz protikorupční linky 199 
k 30. dubnu 2012 informoval Mgr. Nevrkla (MV), který rovněž sdělil podrobnější informaci 
o materiálu, který vláda vzala na vědomí na své schůzi konané dne 25. dubna 2012. 
Informoval o skutečnosti, že z důvodu razantních úspor v rezortu a v souvislosti 
s vyhodnocením efektivity protikorupční linky 199 od počátku jejího provozu zruší ministr 
vnitra její provoz k 30. dubnu 2012.  

Proběhla diskuse o dalším osudu banneru odkazujícím na již neexistující protikorupční linku 
199. Nejvhodnějším postupem se jeví bannery ze stránek odstranit a dále odkazovat 
na stránku www.korupce.cz, na které bude mimo jiné dostupný protikorupční manuál MV 
a odkazy na nevládní organizace, poskytující bezplatné právní poradenství v oblasti boje 
s korupcí. Navrhovaný postup zajistí ujednocení jednotlivých zdrojů informací o boji 
s korupcí.  Dále je třeba aktualizovat texty na stránkách jednotlivých rezortů, které popisují 
linku 199.  

Nový úkol č. 14/2012/M  

Termín:  Co nejdříve, nejpozději do 31. května 2012.  

Zodpovídá:  všichni 

Úkol:  Věnovat pozornost změně banneru (nejlépe jeho odstranění) a aktualizovat 
texty o protikorupční lince 199 na stránkách jednotlivých rezortů.  

 

6) Příprava Zhodnocení plnění Strategie a příprava nové protikorupční strategie vlády 

JUDr. Horník připomněl, že podle usnesení vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1 je třeba 
v listopadu 2012 vládě předložit celkem tři materiály. Jednak podrobnou Informaci o plnění 
Strategie (do 5. listopadu 2012), dále pak Zhodnocení plnění Strategie (do 30. listopadu 2012) 
a v termínu do 30. listopadu 2012 rovněž návrh nové strategie na období let 2013 a 2014.  

Nový úkol č. 15/2012/M  

Termín:  31. květen 2012 

Zodpovídá:  všichni 

Úkol:  Na eMail hornik.jan@vlada.cz zaslat návrhy do nové protikorupční strategie 
vlády.  

 

Nový úkol č. 16/2012/M  

Termín:  Dle žádosti JUDr. Horníka 

Zodpovídá:  všichni 

Úkol:  Podílet se na přípravě Zhodnocení plnění Strategie před tím, než bude 
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předložena do mezirezortního připomínkového řízení.  

 

8) Diskuse, různé  

PhDr. Léblová poděkovala všem za aktivní spolupráci na Akčním plánu ČR „Partnerství pro 
otevřené vládnutí“, který byl přijat usnesením vlády ze dne 4. dubna 2012 č. 243. Zdůraznila, 
že podle bodu III/1 citovaného usnesení jsou povinny plnit závazky uvedené v Akčním plánu 
(týká se zejména tématu „otevřených dat“) rezorty MV, MF, MS, MMR, MŽP, MD a ČSÚ 
a že tyto rezorty jsou dále povinny zaslat do 15. dubna 2013 místopředsedkyni vlády ČR 
informaci o stavu a způsobu plnění závazků uvedených v Akčním plánu. Usnesení vlády 
ze dne 4. dubna 2012 č. 243 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

JUDr. Horník přítomným sdělil, že Redakční rada Slovníku nejpoužívanějších pojmů 
ve veřejné správě zpracovala článek o správném psaní tzv. ePojmů, který je dostupný 
na stránkách http://svs.institutpraha.cz/index.php?page=novinky&url=jak-na-psani-slov-s-e-
ve-smyslu-elektronicky-.  Článek je přílohou č. 5.  

 

9) Závěr 

Termín příštího jednání: pátek 26. října 2012 od 9:00 hodin v Lichtenštejnském paláci.  

 

Přílohy zápisu: 

1) seznam členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí aktualizovaný k datu 
27. dubna 2012 

2) materiál předaný vládě ČR k projednání (č.j. v eKLEPu: 427/12) 
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 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 
2012 

f) Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – 
květen 2012 

3) interní protikorupční programy jednotlivých rezortů včetně seznamu internetových odkazů  

4) usnesení vlády ze dne 4. dubna 2012 č. 243 o Akčním plánu České republiky „Partnerství 
pro otevřené vládnutí“ 

5) článek o psaní ePojmů  
 

 

V Praze dne 4. května 2012 

Zapsal: JUDr. Jan Horník, v. r.  

Schválil: Ing. Robert Vacek, v. r. 

   


