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Záznam z 1. jednání 
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

konaného dne 21. října 2014 
 
 
Přítomni: dle podpisové listiny 
Předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí J. Dienstbier zahájil jednání v 10:06 
hodin. Konstatoval, že s ohledem na  čl. 3 odst. 2 jednacího řádu je Rada pro koordinaci boje 
s korupcí (dále jen „Rada“) usnášeníschopná (přítomno 12 z dosavadních 12 členů). 
J. Dienstbier dále zrekapituloval postavení a činnost Rady coby poradního orgánu vlády pro 
oblast boje s korupcí. Představil všech 12 členů Rady, které schválila vláda a jejichž členství 
v Radě je vázáno na výkon zastávané funkce. Poté informoval, že zbývajících 6 členů Rady 
si má dle statutu schválit sama Rada z řad zástupců nestátních neziskových organizací, 
akademické obce a odborné veřejnosti. V neposlední řadě představil P. Schlesingera, 
kterého jmenoval tajemníkem Rady, a vedoucí Oddělení boje s korupcí E. Kyzourovou, jejíž 
oddělení bude Radě poskytovat administrativní podporu.  

Následně Rada jednala dle navrženého programu:  

1. Volba 6 zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce a odborné 
veřejnosti 
2. Návrh Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a návrh Akčního plánu boje 
s korupcí na rok 2015 
3. Další možné návrhy opatření do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 
4. Informace o zřízení pracovních komisí předsedy Rady 
5. Různé 

 
Průběh jednání: 
 
1. Volba 6 zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce a odborné 
veřejnosti 
Rada má v návaznosti na čl. 2 odst. 1 písm. f) statutu zvolit na návrh předsedy Rady šest 
zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce a odborné veřejnosti. 
J. Dienstbier předložil návrh ve složení: 

- PhDr. Radim Bureš – programový ředitel Transparency International ČR 

- Mgr. Pavel Franc – ředitel Frank Bold Society 

- Mgr. Martin Kameník – předseda Oživení 

- JUDr. Marie Sciskalová, PhD. – Slezská univerzita v Opavě 

- Ing. Petr Soukenka – ředitel Nadačního fondu proti korupci  

- Ing. Jan Štern – předseda Veřejnosti proti korupci 

Poté se jednotliví kandidáti, kteří byli na jednání pozváni v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. i) 
statutu jako hosté, sami krátce představili. V závěru projednávání bodu bylo hlasováno 
o předloženém návrhu 6 nominovaných „en bloc“, neboť nikdo z přítomných nevyjádřil návrh 
hlasovat po jménech či hlasovat tajnou volbou.  

 
 
 



Úřad vlády České republiky 
Odbor koncepce legislativy a státu  
 

 2 

 Usnesení č. I/1 

Rada 

a) bere na vědomí návrh kandidátů šesti zástupců nestátních neziskových organizací, akademické 
obce a odborné veřejnosti nominovaných předsedou Rady, 

b) jmenuje členy Rady  

1. jako zástupce nestátních neziskových organizací PhDr. Radima Bureše, programového ředitele 
Transparency International – Česká republika, o. p. s., Mgr. Pavla France, ředitele Frank Bold 
Society, a Mgr. Martina Kameníka, předsedu Oživení, o. s.,  

2. jako zástupkyni akademické obce JUDr. Marii Sciskalovou, Ph.D., vedoucí katedry práva, 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě,  

3. jako zástupce odborné veřejnosti Ing. Petra Soukenku, ředitele Nadačního fondu proti korupci, 
a Ing. Jana Šterna, předsedu Veřejnosti proti korupci.  

Hlasování: 
12 PRO: Dienstbier, Bělobrádek, Bačkovský (náhradník za Chovance), Babiš, Válková, Vild, Bílek, 

Zeman, Jiránek, Polma (náhradník za Haška), Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), 
Šabatová 

0 PROTI  
0 ZDRŽEL SE  
 
Usnesení bylo přijato. 

 
 
2. Návrh Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a návrh Akčního plánu 
boje s korupcí na rok 2015 
J. Dienstbier představil návrh Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a návrh 
Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015. Zdůraznil vnitřní provázanost obou dokumentů 
a čtyři prioritní oblasti:  

1. Výkonná a nezávislá exekutiva 

2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím 

3. Hospodárné nakládání s majetkem státu 

4. Rozvoj občanské společnosti 

Uvedl, že základním nástrojem boje s korupcí na vládní úrovni je hodnocení korupčních rizik 
a realizace jednoletých akčních plánů, obsahující návrhy jednotlivých legislativních 
a nelegislativních úkolů.  

V navazující diskuzi vystoupili téměř všichni členové Rady. Během diskuse byla dosažena 
konsensuální shoda na tom, že Akční plán pro rok 2015 by měl obsahovat rovněž 
doporučení vládě, aby uložila MMR a ÚOHS implementaci zákona o veřejných zakázkách 
formou vydání metodik a best practises. Konsensuální shoda se týkala i toho, že MMR, 
ÚOHS a dotační orgány odpovědné za dotační programy ze strukturálních fondů budou 
slaďovat výkladová pravidla k zákonu o veřejných zakázkách. O zmíněných názorech nebylo 
s ohledem na jejich všeobecné přijetí nutné hlasovat.  

Během projednávání bodu odešel v 11:03 h A. Babiš a ve 12:00 h odešla H. Válková. 

P. Franc dále zdůraznil, že předkládaný Akční plán neobsahuje výslovné stanovení 
nezávislého kontrolního orgánu financování politických stran, což požaduje doplnit. Proto 
přednesl návrh, o němž nechal J. Dienstbier hlasovat:  
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 Usnesení č. I/2 

Rada doporučuje, aby návrh zákona o financování politických stran obsahoval zřízení 
nezávislého kontrolního orgánu.  

Hlasování: 
2 PRO: Franc, Štern 
4 PROTI: Bačkovský (náhradník za Chovance), Vild, Bílek, Zeman 
9 ZDRŽEL SE: Dienstbier, Bělobrádek, Jiránek, Polma (náhradník za Haška), Bartoňová Pálková 
(náhradnice za Dlouhého), Šabatová, Bureš, Sciskalová, Soukenka 
 
Návrh nebyl přijat. 

 
 
Následně, po diskusi, nechal J. Dienstbier hlasovat o návrhu usnesení: 

 

 Usnesení č. I/3 

Rada 

a) bere na vědomí návrh Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen 
„Koncepce“) a návrh Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 (dále jen „Plán“),  

b) ukládá ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložit Koncepci a Plán 
do mezirezortního připomínkového řízení v termínu do 24. října 2014, 

c) doporučuje vládě Koncepci a Plán schválit.  

Hlasování: 
13 PRO: Dienstbier, Bělobrádek, Bačkovský (náhradník za Chovance), Vild, Bílek, Zeman, 
Jiránek, Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), Šabatová, Bureš, Sciskalová, Soukenka, 
Štern 
0 PROTI  
2 ZDRŽEL SE: Polma (náhradník za Haška), Franc 
 
Usnesení bylo přijato. 

 
 
3. Další možné návrhy opatření do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 
Rada se konsenzuálně shodla na tom, že každý člen Rady do příště vytipuje 
5 nejzásadnějších protikorupčních opatření, které z pohledu své funkce považuje za klíčové 
pro rok 2015. Své návrhy členové Rady zašlou do 30. listopadu 2014 
na schlesinger.petr@vlada.cz.  

 
4. Informace o zřízení pracovních komisí předsedy Rady 
J. Dienstbier dále informoval, že dle čl. 5 odst. 1 statutu byly zřízeny pracovní tyto pracovní 
komise:  

a) Koncepční komise  
b) Komise k transparentnosti státní správy  
c) Komise ke střetu zájmů  
d) Komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu  
e) Komise k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce)  
 
 
5. Různé 
 
V bodu různé postupně vystoupili: R. Bureš, P. Bělobrádek, P. Franc, J. Štern, A. Šabatová.  
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Po vyčerpání všech bodů jednání J. Dienstbier poděkoval za účast a jednání ukončil 
v 12:22 h.  
 
V Praze 29. října 2014 
 
 
 
Zapsal: Petr Schlesinger v. r.  

Schválil: Jiří Dienstbier v. r.  


