Úřad vlády České republiky
Oddělení boje s korupcí

Záznam ze 4. jednání
pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

k transparentnosti státní správy
konané ve čtvrtek dne 11. června 2015 9.00–11.00 hod.
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 179

Přítomní členové:
PhDr. Václav Velčovský, Ph.D., předseda, Úřad vlády ČR, ředitel Odboru koncepce
legislativy a rozvoje státu
Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec za JUDr. Adama Furka, Ministerstvo vnitra
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, Ministerstvo financí
Omluvení členové:
Mgr. Jiří Károly, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Oldřich Kužílek, Otevřená společnost
Bc. Tereza Zběžková, Transparency International ČR
Mgr. Andrea Kohoutková, Oživení
Mgr. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra
JUDr. Vít Samek, Českomoravská konfederace odborových svazů
Přítomní hosté:
Mgr. Petr Forejt, Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, Úřad vlády ČR, vedoucí Oddělení boje s korupcí

Průběh jednání:
Zahájení jednání
Jednání zahájil předseda pracovní komise PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. a přivítal přítomné
členy pracovní komise a rovněž přítomné hosty. Předseda konstatoval, že za přítomnosti
4 z 10 členů komise není usnášeníschopná a že veškeré závěry plynoucí z jednání budou
schváleny procedurou per rollam. Zapisovatelem byl určen Ing. František Kučera
za Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR.
Předsedou byl představen program jednání komise:
1. Zákon o státním zastupitelství
2. Zhodnocení stanovisek ke státní službě
3. AOB (Různé)
1. Zákon o státním zastupitelství
Projednávání bodu zahájil předseda pracovní komise a požádal Mgr. Petra Forejta
za Ministerstvo spravedlnosti, aby představil návrh zákona o státním zastupitelství a návrh
zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství.
Mgr. Forejt v úvodu shrnul dosavadní průběh legislativního procesu a vývoj návrhu
v průběhu času. Mezirezortní připomínkové řízení k tomuto návrhu proběhlo v termínu
1. 4. - 30. 4. 2015. Vypořádání připomínek dle informace Mgr. Forejta stále ještě probíhá
a přetrvávající rozpory se týkají zejména ustanovení návrhu zákona o státním zastupitelství
§ 14 - vymezení působnosti Speciálního státního zastupitelství, zejména atrakce a delegace,
§ 19 - pravomoc ministra spravedlnosti nevyhovět návrhu na jmenování vedoucího státního
zástupce vybraného ve výběrovém řízení a dále opakování funkce vedoucího Speciálního
státní zastupitelství, § 26 odst. 3 – absence dohledu nad postupem Speciálního státního
zastupitelství a absence žalobního oprávnění státního zastupitelství při porušení zákonného
omezení smluvní dispozice.
V rámci diskuze Mgr. Forejt odpovídal na dotaz Mgr. Jirovce ohledně důvodů absence
mimotrestní působnosti státních zastupitelství v oblasti ochrany veřejného zájmu. Předseda
pracovní komise PhDr. Velčovský vznesl dotaz, zda se počítá s povinností odůvodnění
ministerského rozhodnutí v případě odmítnutí jmenování komisí vybraného uchazeče na post
vedoucího státního zástupce. Mgr. Forejt argumentoval dostatečností navrhované úpravy
s tím, že ve zmiňovaném případě má ministr možnost jmenovat pouze komisí navrženého
kandidáta,

který

skončil

na

prvním

místě.

K argumentům

předsedy

komise

PhDr. Velčovského se připojila rovněž prof. Dvořáková a zdůraznila prvek transparentnosti,
kdy by navíc všichni vybraní uchazeči měli v momentě svého nástupu zveřejnit svůj odborný
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životopis. Mgr. Forejt na základě dotazu předsedy komise doplnil, že někteří zaměstnanci
vrchních státních zastupitelství, která by se měla rušit, přejdou pod nejvyšší státní
zastupitelství. Pro nově zřizované tzv. „speciály“ se počítá s 30 pracovními místy.
Mgr. Fadrný závěrem bodu ocenil přístup předkladatele při vypořádávání připomínek v rámci
mezirezortního připomínkového řízení.
2. Zhodnocení stanovisek ke státní službě
V rámci zhodnocení dosud přijatých stanovisek, které pracovní komise dosud projednávala,
vyjádřil předseda komise PhDr. Velčovský potěšení, že všechna navrhovaná pracovní komisí
navrhovaná stanoviska byla Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí přijata. Návazně
informoval Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, který je současně předsedou pracovní komise předsedy
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k whistleblowingu, o problematickém uplatňování
stanoviska Rady v rámci legislativního procesu k nařízení vlády o opatřeních souvisejících
s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Forma
nařízení vlády pro úpravu ochrany oznamovatelů v rámci zmocňovacího ustanovení zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, se neukázala jako nejvhodnější prostředek k zajištění
ochrany oznamovatelů a uplatnění věcných připomínek pracovních komisí Rady i Rady
samotné bylo v tomto případě prakticky neproveditelné.
3. AOB (Různé)
Jednání ukončil předseda PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. a poděkoval členům pracovní
komise za konstruktivní atmosféru jednání a za jejich dosavadní práci.
11. června 2015
Zapsal: Ing. František Kučera
Schválil: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r.
Zasláno per rollam k připomínkám 18. června 2015
Schváleno per rollam 21. června 2015
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