Úřad vlády České republiky
Oddělení boje s korupcí

Záznam z 2. jednání
pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

k transparentnosti státní správy
konané v pátek dne 27. března 2015 9.00–12.00 hod.
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 201

Přítomní členové:

Přítomní hosté:

Instituce

Účastník

ÚV – OKR

PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.

ÚV – OKK

Ing. František Kučera

MV – ODK

Mgr. Tomáš Jirovec

MF

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

TIC

PhDr. Radim Bureš

Oživení

Andrea Kohoutková

VŠE

prof. PhDr. Vladimíra
Dvořáková, CSc.

Průběh jednání:
1. Zahájení jednání
Jednání zahájil předseda pracovní komise PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. Za členy komise
JUDr. Adama Furka a Bc. Terezu Zběžkovou se na základě písemného pověření účastnili
Mgr. Tomáš Jirovec a PhDr. Radim Bureš. Zapisovatelem byl určen Ing. František Kučera
za Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR.
Pracovní komise jednomyslně schválila program jednání v podobě:
1. Zahájení jednání
2. Návrh stanoviska k odlišení politické a „úřednické“ linie ve státní službě
3. Diskuse nad vybranými prováděcími předpisy
4. Plán práce a závěry
5. AOB (Různé)
Původně navrhovaný bod jednání „návrh na činnost komise v oblasti korupce v justici“ byl
z důvodu omluvené absence navrhovatele JUDr. Víta Samka přesunut na další jednání
pracovní komise. Předseda PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. následně informoval členy
pracovní komise o změnách v organizační struktuře Sekce Legislativní rady vlády.
2. Návrh stanoviska k odlišení politické a „úřednické“ linie ve státní službě
Členové pracovní komise projednali návrh stanoviska a vyslovili k němu své upřesňující
připomínky a požádali předsedu komise o jejich zohlednění a doplnění do nové verze
stanoviska.
Před projednáváním další agendy vystoupil Mgr.et Mgr. Adam Vojtěch a prezentoval stručně
přípravu věcného záměru zákona o výběru odborníků do řídících kontrolních a dozorčích
orgánů, tj. funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních
společností ovládaných státem, který by měl být v dalším týdnu předložen do vnějšího
připomínkového řízení. Členové pracovní komise vyslovili vůli se návrhem věcného záměru
zákona zabývat na svém dalším zasedání.
3. Diskuse nad vybranými prováděcími předpisy
Diskuse se ve své první části vedla o návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro
organizaci služebního úřadu a o návrhu nařízení vlády o oborech služby. Návrhy členům
komise představil předseda PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. V druhé části diskuse byl
předsedou představen a komisí následně projednán návrh nařízení vlády o systému
služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení
na osobní příplatek státního zaměstnance. Pracovní komise ke všem třem návrhům vyslovila
připomínky, formulovala závěry, které předseda zpracuje do podoby návrhu stanoviska
Rady, a stanovila úkoly pro své další jednání.

4. Plán práce a závěry:
-

PhDr. Václav Velčovský, Ph.D pošle členům komise:
o záznam z 2. jednání pracovní komise ke schválení per rollam,
o doplněné a přepracované znění Návrhu stanoviska Rady k odlišení politické
a „úřednické“ linie ve státní službě ke schválení per rollam,
o návrh Stanoviska Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k některým
prováděcím předpisům zákona o státní službě,
o věcný záměr zákona o výběru odborníků do řídících kontrolních a dozorčích
orgánů.

-

Příští jednání se uskuteční v druhé polovině dubna a jeho cílem bude:
o projednat Věcný záměr zákona o výběru odborníků do řídících kontrolních
a dozorčích orgánů,
o projednat další relevantní prováděcí předpisy ke služebnímu zákonu,
o projednat návrh na projednání témat souvisejících s korupcí v justici.

5. AOB
Jednání ukončil shrnutím závěrů a úkolů předseda PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.
a poděkoval členům pracovní komise za konstruktivní atmosféru jednání.

27. března 2015
Zapsal: Ing. František Kučera
Schválil: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.
Zasláno per rollam ke schválení 27. března 2015
Schváleno per rollam 3. dubna 2015

