
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí  
 

Záznam z 11. jednání Koncepční komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

 
konaného v úterý 15. listopadu 2016 v době od 09:30 h do 10:30 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 
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra  
JUDr. Nora Šejdová, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Bc. Kristýna Pokorná, Ministerstvo financí 
 
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 
Mgr. Martin Fadrný, Frank Bold Society 
 
Náhradníci:  
Mgr. Markéta Hlavinová, Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar 
Mgr. Martina D. Ličková, Ministerstvo spravedlnosti 
 
Hosté: 
Mgr. Lenka Píčová, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení jednání 

Jednání zahájil předseda Koncepční komise (dále „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). 

 

2) Rekapitulace aktivit od posledního jednání 

Dalibor Fadrný zrekapituloval pokrok v plnění úkolů od minulého jednání Komise, které se konalo 
6. října 2016.  V souvislosti se zákonem o střetu zájmů informoval členy komise o senátních 
pozměňovacích návrzích, jež byly k návrhu přijaty, a sdělil, že nyní čeká novela na opětovné  
projednání Poslaneckou sněmovnou. Dále informoval o vývoji novelizací v případě Registru smluv 
a Nejvyššího kontrolního úřadu, zároveň nastínil aktuální vývoj projednávání návrhu zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní 
jednání, který je nyní diskutován v rámci pracovních komisí LRV. Zmíněna byla i problematika 
lobbingu a připravovaný analytický materiál, jež by měla koncem roku projednat vláda. 

3) Příprava Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 

Dalibor Fadrný představil body Akčního plánu, které ještě mohou doznat změn a body, na nichž 
vznikl rozpor s odpovědnými resorty. 
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4) Návrh program Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí dne 12. prosince 2016 

Dalibor Fadrný představil návrh programu Rady vlády a upozornil na možnou dodatečnou změnu 
programu i datum konání Rady s ohledem na personální změny na pozici ministra pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu, jenž Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí předsedá.  

 

6) Různé  

Nora Šejdová (SPD) informovala o průběhu konference Asociace compliance programů. Martina 
Ličková (MSP) informovala členy komise o předložení 4. hodnotící zprávy GRECO vládě. Markéta 
Hlavinová (FAÚ) komisi informovala o stavu agendy v problematice registru skutečných majitelů 
a aktuální projednávané evropské legislativě. Dalibor Fadrný závěrem jednání uvedl, že Koncepční 
komise by v příštím roce měla mít hlavní slovo při vytváření dlouhodobých strategických vládních 
dokumentů pro boj s korupcí na následující roky (Vládní koncepce boje s korupcí). Z tohoto 
důvodu se proto počítá s rozšířením Komise o další členy. 

 

Přísti jednání Komise proběhne v pátek 13. ledna 2017 dopoledne.   

Jednání Komise bylo ukončeno v 10:30 h.  

 

Zapsala: Lenka Píčová 
Schválil: Dalibor Fadrný 
 


