Úřad vlády České republiky
Oddělení boje s korupcí

Záznam z 11. jednání pracovní komise
předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
k transparentnosti státní správy
konané v pondělí dne 27. března 2017 9:30-12:00 hod.
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 201
Přítomní členové:
Mgr. Martina Houšková, předsedkyně, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR
Mgr. et. Mgr. Tomáš Jirovec, Ministerstvo vnitra
Mgr. Ivana Dufková, Transparency International
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., VŠE
Omluvení členové:
Ing. Kateřina Vojtová, MPA, Ministerstvo vnitra
JUDr. Vít Samek, ČMKOS
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, Otevřená společnost
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, Ministerstvo financí
Mgr. Jiří Károly. Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra
Náhradníci:
Mgr. Michal Kubáň, M. A., Ministerstvo vnitra
Ing. Petra Marešová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Jakub Haas, Ministerstvo financí
Jan Nevyjel, Oživení
Přítomní hosté:
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR
Ing. František Kučera, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR
Mgr. Jaroslav Neubauer, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR
Ing. František Sivera, ÚDHPSH
Mgr. Tomáš Hudeček, ÚDHPSH
Mgr. Jiří Navrátil, ÚDHPSH
Ing. Veronika Kramaříková, Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
PhDr. Petra Solská Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Mgr. Marcel Wohlgemuth, Ministerstvo vnitra
Průběh jednání:
1. Zahájení jednání
Předsedkyně komise zahájila jednání a přivítala přítomné účastníky, kteří se dostavili
na 11. jednání pracovní komise k transparentnosti státní správy. Byla konstatována
usnášeníschopnost pracovní komise.
Úvodem byl představen aktualizovaný program jednání, ze kterého byl vypuštěn bod týkající
se sektorové analýzy korupce ve zdravotnictví. Oddělení boje s korupcí bylo požádáno
o odložení termínu projednávání materiálu v gesci Ministerstva zdravotnictví. Ze strany
gestorů byla deklarována vůle ke splnění úkolu a nastínění časové osy projednávání
materiálu na rezortu zdravotnictví.
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2. Rekapitulace
Druhým bodem jednání byla rekapitulace událostí od posledního jednání pracovní komise.
Dalibor Fadrný představil materiál věnující se zhodnocení plnění Akčního plánu boje
s korupcí na rok 2016. V rámci tohoto materiálu se nachází přehled stavu plnění jednotlivých
úkolů. Dále byla představena aktuální podoba a situace ohledně legislativního řešení
ochrany oznamovatelů, které bylo začátkem tohoto roku schváleno vládou. Jedním
z posledních bodů rekapitulace byli přítomní členové seznámeni s přípravami věcného
záměru zákona k lobbingu, jež má být předložen do 30. září 2017 ministrem pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu vládě. Tento úkol vyplývá z usnesení vlády, kterým byl přijat
materiál Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu
ve vztahu k lobbistické činnosti. V této souvislosti byli přítomní členové a hosté informování
o konání veřejné konzultace k přípravě věcného záměru zákona o lobbingu. Členové komise
byli informováni o schválení Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017, se kterým se měli
možnost seznámit v průběhu minulého roku.
3. Informace o zřízení a činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí
Členové Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí představili
přítomným členům pracovní komise aktuální informace ohledně zřízení samotného úřadu
a zahájení jeho činnosti. Členové pracovní komise byli informováni o zahájení výběrových
řízení, tvorbě etického kodexu, návrhu vyhlášky pro zveřejnění zprávy o financování volební
kampaně apod.
Návazně na tyto organizační informace byli členové komise informováni o přípravě metodiky
úřadu ke kontrole a monitoringu financování politických stran a hnutí a jejich volebních
kampaní. Hlavním cílem úřadu v současné době je zaměřit se na volební kampaň před
volbami do Poslanecké sněmovny, které se budou konat v říjnu 2017. Další jednání pracovní
komise a členů úřadu by se mělo podrobněji zabývat zmíněnou metodikou.
4. Stav plnění závazků vyplývajících z Akčního plánů České republiky Partnerství pro
otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018
Dalším bodem jednání bylo představení stavu plnění jednotlivých závazků, které jsou
zakotveny v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let
2016 až 2018. Proces přijímání tohoto strategického dokumentu a stav plnění jednotlivých
opatření budou předmětem průběžné sebehodnotící zprávy k výše uvedenému akčnímu
plánu, který bude zpracován v průběhu léta letošního roku.
Gestoři informovali členy komise o aktuální situaci a pokroku v implementaci přijatých
závazků. Michal Kubáň představil pokrok v oblasti otevřených dat, kdy došlo k přijetí nového
nařízení vlády, které zakotvuje povinné zveřejnění některých datových sad ve formátu
otevřených dat. Zároveň představil další aktivity Ministerstva vnitra, které se věnuje také
vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Dále členům komise byl představen aktuální stav
zpracování Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 20172020. Tato strategie byla v návaznosti na předchozí jednání komise upravena a nyní bude
postoupena k jednání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. Aktuální situaci u závazků
věnujících se zvyšování veřejné bezpečnosti představil Marcel Wohlgemuth.
František Kučera závěrem tohoto bodu shrnul aktuální stav plnění závazku k implementaci
přijatého zákona o státní službě, k němuž byly dodány podklady ze strany Ministerstva
vnitra.
5. Závěr
Jednání pracovní komise bylo ukončeno ve 11:50 hod.
Zapsal a schválil: Mgr. Martina Houšková

