
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí  
    

 
 

Záznam z 3. jednání Koncepční komise 
 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  
 

konané v pátek dne 10. června 2015 9.00-12.00 hod. 
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 201 

 
 

Přítomní:  
Mgr. Radana Kubová, předsedkyně, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
Ing. František Kučera, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
Mgr. Ing. Hana Továrková, Hospodářská komora ČR 
Mgr. Irena Bartoňová Pálková, Hospodářská komora ČR 
JUDr. Michaela Katolická, Ministerstvo financí ČR – FAÚ 
Bc. Kristýna Pokorná, Ministerstvo financí ČR 
Ing. Hana Krejčířová, Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Mgr. et Mgr. Lenka Habrnálová, Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra ČR 
PhDr. Radim Bureš, Transparency International ČR 
Mgr. Jakub Vít, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Mgr. Martin Fadrný, Frank Bold 
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, Otevřená společnost 
Mgr. Martin Čech, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
Průběh jednání: 
 

1) Zahájení jednání 

Jednání Koncepční komise zahájila předsedkyně Mgr. Radana Kubová. Komise schválila 

předsedkyní navržený program jednání:  

1.  Zahájení jednání 
 

2. Návrh Metodiky hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek Rady vlády 
pro koordinaci boje s korupcí 
 

3. Diskuze k plánu činnosti komise na rok 2015 
 

4. Podněty pro Akční plán boje s korupcí na rok 2016 
 

5. Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek 
 

6. Různé 
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2) Návrh Metodiky hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek Rady 

vlády pro koordinaci boje s korupcí 

Předsedkyně pokračovala v projednávání bodu a v prezentaci materiálu „Návrh Metodiky 

hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek Rady vlády pro koordinaci boje 

s korupcí“ (dále jen „Metodika“). Předsedkyně rekapitulovala výsledky projednávání 

materiálu na minulém jednání komise a o způsobu vypořádání obdržených připomínek. 

Členové pracovní komise se následně seznámili s revidovaným materiálem. Předsedkyně 

následně informovala členy pracovní komise o projednání materiálu na jednání Rady vlády 

pro koordinaci boje s korupcí a projednávání bodu ukončila. 

 

3) Diskuze k plánu činnosti komise na rok 2015 

4) Podněty pro Akční plán boje s korupcí na rok 2016 
 

Předsedkyně komise Mgr. Radana Kubová pokračovala v projednávání bodů z předchozího 

jednání a prezentovala členům pracovní komise písemně obdržené návrhy na priority, které 

budou projednány na workshopu k sestavování Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016, 

který se uskuteční po jednání Rady dne 17. června 2015 v budově Úřadu vlády ČR 

(Strakova akademie).  

5) Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek 

Mgr. Martin Čech z Ministerstva pro místní rozvoj představil návrh zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Dále předseda pracovní komise k hospodárnému nakládání s majetkem 

státu Ing. František Kučera prezentoval návrhy své pracovní komise ke stanovisku Rady 

vlády pro koordinaci boje s korupcí k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, které na 

svém jednání pracovní komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu přijala. Členové 

koncepční komise se k nim následně měli možnost vyjádřit. Mgr. Martin Fadrný vyjádřil 

podporu bodu 3) návrhu vztahující se k důvěrnosti informací a dále vyjádřil přesvědčení, že 

role nezávislého interního auditu by měla být posílena a to ex-ante i ex-post. Mezi dalšími 

tématy diskuze byla i problematika tzv. in-house zadávání, kde je riziko zneužívání tohoto 

institutu a vytváření dceřiných společností. Mgr. Martin Čech v tomto smyslu upozornil, že 

pokud společnost patří např. městu, tak i ona je veřejným zadavatelem. Ing. František 

Kučera požádal členy pracovní komise, aby připomínky k prezentovanému podkladovému 

materiálu vzhledem k omezenému času uplatnili formou per rollam. 

6) Různé 

V bodě různé byli členové pracovní komise ze strany zástupců Ministerstva spravedlnosti 

upozorněni, že v listopadu 2015 bude probíhat 4. kolo hodnocení České republiky ze strany 

GRECO. Předsedkyně pracovní komise Mgr. Radana Kubová poděkovala přítomným a 

ukončila jednání komise. 

 

Zapsal: Ing. František Kučera 

 


