
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí  
 

Záznam z 10. jednání Koncepční komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

 
konaného ve čtvrtek 6. října 2016 v době od 09:30 h do 11:45 h 
v budově Úřadu vlády ČR (Strakova akademie), místnost č. 281 

 
Přítomní členové:  
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, předseda, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
Mgr. Martin Fadrný, Frank Bold Society  
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra  
JUDr. Nora Šejdová, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 
Omluvení členové:  
Mgr. Irena Bartoňová Pálková, Hospodářská komora ČR  
PhDr. Radim Bureš, Probační a mediační služba  
Mgr. Branislav Hock, LL.M., Tilburg Law and Economics Center 
JUDr. Michaela Katolická, Ministerstvo financí  
Ing. Hana Krejčířová, Ministerstvo spravedlnosti  
Mgr. Helena Lišuchová, Ministerstvo spravedlnosti 
Bc. Kristýna Pokorná, Ministerstvo financí 
 
Náhradníci:  
Mgr. Marta Pelechová, Ministerstvo spravedlnosti  
Mgr. Ing. Hana Továrková, Hospodářská komora ČR 
 
Hosté: 
JUDr. Jan Horník, Ph.D., Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí 
Bc. Martina Houšková, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení jednání 

Jednání zahájil předseda Koncepční komise (dále jen „Komise“) Dalibor Fadrný v 9:35 h přivítáním 
přítomných členů a hostů. Konstatoval, že s ohledem na  čl. 6 ve spojení s čl. 3 odst. 2 jednacího 
řádu není Komise usnášeníschopná (přítomni 4 z 11 členů a 2 náhradnice s právem hlasovat), 
přesto je vhodné jednání komise, byť bez možnosti přijímat usnesení či stanoviska, realizovat.  
Komise souhlasila se zařazením dodatečného bodu k nadcházejícímu jednání Rady vlády 
pro koordinaci boje s korupcí do programu. 

 

2) Rekapitulace aktivit od posledního jednání 

Dalibor Fadrný zrekapituloval pokrok v plnění úkolů od minulého jednání Komise, které se konalo 
1. září 2016.  V souvislosti se zákonem o střetu zájmů informoval členy komise o verzi návrhu, 
která byla schválena ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Zároveň informoval i o přijatých 
pozměňovacích návrzích. Návrh zákona bude dále projednáván dne 18. října 2016 ve výborech 
Senátu. Dále informoval členy komise o ukončení legislativního procesu u zákona o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích, který upravuje problematiku financování politických 
stran. Zákon, který byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů, předpokládá např. zřízení nezávislého 
kontrolního Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Rovněž 
informoval o materiálu souvisejícím se zkouškami spolehlivosti, jejichž předkladatelem je 
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Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tento materiál byl především díky požadavku 
na navýšení počtu systematizovaných míst nejednou na jednání vlády odložen.  

Dalibor Fadrný návazně informoval členy Komise o jednáních dalších pracovních komisí předsedy 
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a materiálech, které jsou těmito komisemi projednávány.  

 

3) Příprava Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 

Dalibor Fadrný shrnul průběh workshopu k přípravě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 (dál 
jen „AP 2017“), který se konal 16. září 2016. Představil přítomným členům návrh opatření, která 
by měla být obsažena v návrhu AP 2017. Úvodem se přihlásil k podnětu prof. Vladimíry 
Dvořákové, která navrhla vyhodnocování dosavadních aktivit detailněji analyzovat, nikoli se pouze 
omezit na to, zda byl úkol splněn či nesplněn. Úkoly budou po ukončení daného roku více 
vyhodnocovány po věcné stránce a bude rekapitulován legislativní vývoj, tj. zda byly naplněny 
všechny indikátory daného úkolu.  

Následně se věnoval jednotlivým kapitolám návrhu AP 2017 vyplývajícím z Vládní koncepce boje 
s korupcí na roky 2015 až 2017 a představil obsahově jednotlivé úkoly, které budou v AP 2017 
zařazeny, a to ve struktuře představené na workshopu dne 16. září 2016.  

Blíže byl komentován přístup Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu analyzovat korupci 
na stavebních úřadech, které každé 3 roky zpracovává analýzu zaměřenou na činnost stavebních 
úřadů (naposledy byla vzata vládou na vědomí usnesením ze dne 27. června 2016 č. 587), 
přičemž v další analýze se nebrání tomu část analýzy věnovat korupčním rizikům. Pro rok 2017 
Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo realizovat dotazníkové šetření. Přítomní sdělili své 
zkušenosti z praxe, pokud by měly být osloveny jednotlivé obce, případně přímo uživatelé, 
tj. občané. Závěrem bylo dohodnuto, že návrh Ministerstva pro místní rozvoj bude rozpracován, ale 
detailně k němu bude vedena diskuze až v budoucnu, až to bude aktuální.  

Hana Továrková (HK ČR) se dotazovala, jestli je uvažováno o odstranění rozdílu ve věci 
zaknihovaných cenných papírů, kdy jsou české firmy „diskriminovány“ oproti zahraničním, jejichž 
domovské státy nemají tak přísnou legislativu jako má Česká republika.  

TIC navrhuje aktualizovat znění metodického pokynu FAÚ pro efektivní rozkrývání konečných 
vlastníků – z důvodu plánované aktualizace 4. směrnice AML FAÚ s tímto návrhem nesouhlasí, 
a proto nebude tento námět do AP 2017 zařazen.  

Do AP 2017 bude zařazena i příprava nové protikorupční strategie.  

 

4) Návrh program Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí dne 25. října 2016 

Dalibor Fadrný představil návrh programu Rady vlády: 

1) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů 
podezření na protiprávní jednání  

2) Akční plán boje s korupcí na rok 2017 

3) Sektorová analýza korupce ve zdravotnictví  

Nikdo z přítomných nevznesl k návrhu připomínky.  

 

5) Korupce ve sportovním prostředí – sektorová analýza  

Václav Mlynařík (MV) sdělil aktuální stav prací na analýze a souvislost se změnou legislativy 
v oblasti hazardních her.  
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Marta Pelechová (MS) doplnila, že se tématem korupcí ve sportu zabývá i OSN.  

 

6) Různé  

Nora Šejdová (SPD) informovala o konání konference Asociace compliance programů.  

Dalibor Fadrný (OKK) informoval o pozvánce konference TIC k podvodům při čerpání peněz 
z fondů EU.  

 

Přísti jednání Komise proběhne v úterý 15. listopadu 2016 dopoledne.   

Jednání Komise bylo ukončeno v 11:45 h.  

 

Zapsali: Jan Horník 
Schválil: Dalibor Fadrný 


