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Kancelář náměstka ministra vnitra pro mezinárodní vztahy 
a ombudsmana Policie ČR 
Nad Štolou 3 
170 34 Praha 7 
 
Č. j. MV-7958-3/NZ-2011 

V Praze dne 5. května 2011 
Počet listů: 6 
Přílohy: 3 

 
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

MEZIREZORTNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY PRO BOJ S KORUPCÍ 
 

 
Datum a místo konání:  29. dubna 2011, 10:00 hod., Ministerstvo vnitra,  

Nad Štolou 3, Praha 7, místnost č. 107 
Účastníci:  viz prezenční listina 
 
 

Zahájení jednání  

Jednání zahájil Ing. Viktor Čech, náměstek ministra vnitra pro mezinárodní vztahy 
a ombudsman Policie ČR, přivítáním všech účastníků s poděkováním, že se dostavili 
zástupci téměř všech rezortů. Seznámil přítomné se skutečností, že dne 15. dubna 
2011 byl jmenován do funkce ombudsmana Policie ČR. Tím mj. dochází 
i k přejmenování kanceláře na kancelář náměstka ministra vnitra pro mezinárodní 
vztahy a ombudsmana Policie ČR. Dále předal slovo JUDr. Horníkovi, který 
je zpracovatelem projednávaného materiálu.  

 

1) Organiza ční záležitosti  

A) Kontrola spln ění úkol ů z jednání dne 8. února 2011 

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

o 2/2011/M – úkol splněn (trvalý úkol) 

o 3/2011/M – úkol splněn 

o 4/2011/M – úkol některými splněn (již není důvod trvat na splnění u ostatních) 
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B) Seznam členů mezirezortní koordina ční skupiny pro boj s korupcí 

Od minulého jednání došlo k dílčím změnám v seznamu členů Mezirezortní 
koordinační skupiny pro boj s korupcí (dále jen „meziskupina“). Přítomní byli 
požádáni o zkontrolování seznamu členů meziskupiny, který koloval během jednání. 
Seznam členů meziskupiny aktualizovaný k datu 29. dubna 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.  

 

C) Četnost sch ůzek 

JUDr. Horník poděkoval všem přítomným, že dodrželi úkol č. 2/2011/M a zasílali 
zprávy o plnění včas a eMailem ve formátu *.doc.  

Úkol č. 2/2011/M trvá nadále 

Termín:  stále 
Zodpovídá:  Všichni 
Úkol:  Kontaktní osoby budou zasílat ve stanovených termínech materiály 

eMailem JUDr. Horníkovi, a to ve formátu *.doc.  

Jednání meziskupiny budou svolávána dle potřeby. Ponechávají se pravidelná 
jednání při tvorbě podrobných zpráv pro vládu. Stručná zpráva bude v červenci t.r. 
připomínkována jen 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 meziskupiny (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) Gesce za jednotlivé úkoly Strategie 

Seznam kontaktů na gesční útvary jednotlivých ústředních správních úřadů byl 
drobně upraven. Seznam byl aktualizován k datu 29. dubna 2011 (příloha č. 2).  Bylo 
zkonstatováno, že u některých úkolů probíhá intenzivní spolupráce, u některých 
nikoli. Nedostate čná komunikace mezi rezorty nesmí mít vliv na spln ění úkolu 
a následné p řesouvání zodpov ědnosti na jiné.  
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Bylo zopakováno, že gestor úkolu byl stanoven na základě hlavní myšlenky úkolu. 
Neznamená to, že by měl všechny jednotlivé dílčí kroky činit svým jménem. Proto je 
potřebná úzká spolupráce mezi rezorty tak, aby mohl být úkol jeho gestorem splněn 
řádně a včas poté, co své dílčí úkoly (které je nutné „předsplnit“) splní spolugestoři 
(viz např. úkol 2.3). Bylo zopakováno, že iniciativu by měl vyvinout gestor úkolu, 
nicméně je třeba, aby na jeho požadavky bylo včas reflektováno.  

 

E) Požadavky na finan ční krytí 

Každý gestor úkolu mohl požádat MF o zabezpečení finančního krytí jednotlivých 
úkolů Strategie. Jelikož nebyla povinnost informovat MV, jsou MV známy jen ty 
požadavky, které byly zaslány na vědomí. MV ani přes opakovanou žádost 
neobdrželo žádné finance, čímž je ohroženo naplnění některých úkolů Strategie. 
V takových případech je obecně nutné vymyslet krizový plán (buď změnit znění úkolu 
tak, aby bylo možné naplnit protikorupční efekt i bez finančního krytí od MF – např. 
úkol 1.14, nebo informovat vládu o nemožnosti splnit úkol – např. úkol 3.5).  

 

2) Informace o stavu a zp ůsobu pln ění Strategie za období 4. čtvrtletí 2011 
a 1. čtvrtletí 2012  

Na základě podrobných zpráv o plnění úkolů Strategie 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 meziskupiny, čímž bude zabezpečen 
a naplněn smysl MPŘ.  

Přestože se zprávy o plnění zasílaly do 15. dubna 2011, budou průběžně 
aktualizovány až do doby předání na Úřad vlády. Zabezpečí JUDr. Horník 
ve spolupráci s kontaktními osobami. Proto jsou v textu některé informace 
začerveněny. Na jednání byla buď doplněna konkrétní data, nebo se jen odsouhlasil 
konkrétní text. Co nezaslaly rezorty během termínu pro připomínky (termín byl 26. 
duben 2011), bylo dohodnuto na jednání. Byly doplněny i informace, o které bylo 
v návrhu Informace požádáno zpracovatelem (červeně kurzívou).  

Návrh Informace byl až do 3. května 2011 u některých úkolů v detailech aktualizován 
a dne 4. května 2011 byl předán panu ministrovi k podpisu a téhož dne předán 
na ÚV ČR (č.j. 435/11).  

JUDr. Horník požádal, aby byla zprávám věnována náležitá pozornost. Stalo se totiž, 
že u některých významných úkolů obdrželo MV velmi strohé informace. Taktéž bylo 
upřesněno, jaké informace mají být uváděny do kolonky „stav plnění úkolu“ 
a „způsob plnění úkolu“ a jaké do „odůvodnění“, ve kterém se má podrobně popsat 
stav prací na úkolu a způsob jeho zabezpečení, tj. procesní stránka plnění, nikoli 
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věcná. Věcné plnění úkolu je jen doplňkové. Rovněž nemá smysl do odůvodnění 
kopírovat protikorupční efekt ze Strategie.  

 

3) Aktualizace Strategie  

Přestože bylo původně stanoveno, že je bezpodmínečně nutné plnit úkoly Strategie 
tak, jak byly zadány, a ve stanovených termínech, nebylo možné, a někdy ani reálné, 
úkol včas splnit. Z uvedeného důvodu zpracovatel Informace přistoupil k vytvoření 
dalšího dokumentu – Aktualizace Strategie, v níž se popisují vzniklé problémy 
s plněním úkolů s návrhy, aby text Strategie byl změněn. Buď se jedná o posunutí 
termínu při zachování současného znění úkolu, nebo o zpřesnění úkolu – u žádného 
úkolu není navrhováno jeho zrušení a ani tak v budoucnu nebude možné činit. 
Předpokládá se, že vláda kromě Informace schválí i Aktualizaci Strategie. Snahou 
této Aktualizace bylo napravit všechny nedostatky, které byly dodatečně zjištěny. 
Není už nutné nadále žádat samostatně předsedu vlády o změnu termínu či úkolu. 
K tomu by měly sloužit Aktualizace Strategie (pokud tedy neuplyne termín plnění 
v mezidobí).  

 

4) Zasílání čtvrtletních zpráv   

Na minulém jednání bylo domluveno, že bude vyplňován jen 1 vzor o plnění úkolů 
Strategie s tím, že informace budou průběžně doplňovány (tj. aby byl znám vývoj 
plnění úkolu od přijetí Strategie) a nové informace za předchozí 3 měsíce budou 
označovány červeně. Bylo domluveno, že každý bude aktualizovat text uve dený 
v Informaci či Aktualizaci, nikoli své p ůvodní zprávy. Jedná se o jiný formát, než 
je vzor - vzor podrobné zprávy tak už není aktuální. Budou se tedy aktualizovat texty, 
které jsou přílohou č. 3.  

Příští zprávu o plnění mají zasílat gestoři a spolugestoři do 10. července 2011 
(neděle). Následně vytvořená Informace se vládě nepředkládá. Bude předána 
ministrovi vnitra a současně bude zveřejněna na www.korupce.cz.  

Bylo domluveno, že je třeba aktualizované zprávy o plnění zaslat na eMail 
jan.hornik@mvcr.cz nejpozd ěji do pond ělí 11. července 2011.  

Nový úkol č. 5/2011/M 

Termín:  11. 7. 2011  
Zodpovídá:  gestoři a spolugestoři úkolů  
Úkol:  Na eMailovou adresu JUDr. Horníka jan.hornik@mvcr.cz zaslat 

aktualizovanou zprávu o stavu a způsobu plnění daného úkolu 
ze Strategie s tím, že změny, doplňky apod. budou vyznačeny 
červeně.  
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Současně bylo dohodnuto, že opět bude cca 14 dní předem eMailem připomenuta 
povinnost zaslat zprávu o plnění úkolů Strategie. Po vyhotovení Informace 
(cca 15. července 2011) bude materiál rozeslán všem k připomínkám (náhrada za 
MPŘ) s termínem do připomínky do st ředy 20. července 2011.  

Nový úkol č. 6/2011/M 

Termín:  24. 6. 2011 
Zodpovídá:  JUDr. Horník 
Úkol:  Všechny členy meziskupiny (kontaktní osoby) eMailem upozornit 

na povinnost zaslat na základě UV č. 1/2011 aktualizovanou zprávu 
o stavu a způsobu plnění Strategie s termínem pro zaslání připomínek 
či doplňujících informací do 20. července 2011.  

Jelikož se neočekávají diskuse nad aktualizovanými texty, připomínkování 
by probíhalo pouze eMailově, případně osobně, ale individuálně.  

 

5) Harmonogramy dalších prací  

Harmonogram prací na Informaci o plnění za 3. čtvrtletí 2011: 

Termín Úkol  
24. 6. 2011 
(pátek) 

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat 
zprávu o plnění úkolů Strategie. 

11. 7. 2011 
(pondělí) 

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

15. 7. 2011 
(pátek) 

Rozeslání návrhu souhrnné aktualizované Informace 
k připomínkám.   

20. 7. 2011 
(středa ) 

Termín pro zaslání připomínek.  

22. 7. 2011 
(pátek) 

Předložení zprávy ministrovi vnitra a zveřejnění 
na www.korupce.cz.  

 

Předběžný harmonogram prací na Informaci za 2. a 3. čtvrtletí 2011:  

Termín Úkol  
30. 9. 2011 
(pátek) 

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat 
zprávu o plnění úkolů Strategie. 

17. 10. 2011 
(pondělí) 

Termín pro zaslání aktualizovaných zpráv na adresu 
jan.hornik@mvcr.cz.  

21. 10. 2011 
(pátek) 

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

27. 10. 2011 
(čtvrtek) 

Termín pro zaslání připomínek.  
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1. 11. 2011 
(úterý) 

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

4. 11. 2011 
(pátek) 

Předložení Informace na Úřad vlády ČR.  

 

6) Interní protikorup ční programy  

V bodu II/3/a) UV č. 329/2009 byl uložen úkol pravidelně aktualizovat protikorupční 
opatření obsažená v interních protikorupčních programech, které měly členové vlády 
a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů zpracovat do 30. 6. 2009. Přestože 
mělo dojít na jednání k projednání této záležitosti, bude další postup případně 
projednán na příštím jednání meziskupiny poté, co bude vyjasněno, zda koordinace 
této činnosti bude ponechána MV nebo bude svěřena místopředsedovi vlády pro boj 
s korupcí.  

 

7) Závěr 

Předběžný termín příštího jednání: úterý 1. 11. 2011 od 9:00 hodin .  

Pan náměstk poděkoval všem přítomným za spolupráci.  

 

Přílohy zápisu:  

1) seznam členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí aktualizovaná 
k datu 29. dubna 2011; 

2) kontakty na gesční útvary jednotlivých ústředních správních úřadů ze dne 
29. dubna 2011; 

3) materiál předaný vládě ČR k projednání (č.j. ÚV ČR: 435/11)  

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 4. čtvrtletí 2010 
a 1. čtvrtletí 2011 

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

 
Zapsal: JUDr. Jan Horník, v. r. 
Schválil: Ing. Viktor Čech, v. r.  


