Úřad vlády České republiky
Oddělení boje s korupcí

Záznam z 8. Jednání Koncepční komise
předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
konané v úterý dne 31. května 2016 14:30-16:00hod.
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 281
Přítomní členové:
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, předseda, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra ČR
PhDr. Radim Bureš, Transparency International ČR
Náhradníci:
Mgr. Lenka Habrnálová, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Bc. Martin Kopeček, Ministerstvo financí ČR
Nepřítomni:
Mgr. Jakub Vít, Svaz průmyslu a dopravy
Mgr. Ing. Hana Továrková, Hospodářská komora ČR
Bc. Kristýna Pokorná, Ministerstvo financí ČR
Mgr. Martin Fadrný, Frank Bold
Mgr. Branislav Hock LL. M, Tilburg Law and Economics Center
Ing. Hana Krejčířová, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Mgr. Helena Lišuchová, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Přítomní hosté:
Ing. František Kučera, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR
Mgr. Lenka Píčová, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR
Pplk. Mgr. Bc. Ivo Mitáček, GIBS
Průběh jednání:
1) Zahájení jednání
Předseda komise Dalibor Fadrný zahájil jednání a přivítal přítomné členy komise. Byl
schválen program 8. jednání, nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu jednání.
Nejprve proběhla rekapitulace posledních událostí, činnosti Rady vlády pro koordinaci boje
s korupcí a stav přijímání protikorupčních zákonů.
2) Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek
na další osoby působící v orgánech veřejné moci
Ivo Mitáček představil testy integrity a popsal mechanismus jejich fungování. Odůvodnil
rovněž potřebu finančních prostředků na provádění zkoušek spolehlivosti. Členové komise
ocenili vysokou kvalitu a výjimečnost provedené analýzy. Testy integrity představují jeden
z mála nástrojů, které kromě odhalování korupce v bezpečnostních sborech dokáží působit
i jako nástroj prevence.
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3) Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů
Dalibor Fadrný shrnul aktuální stav projednávání materiálu „Návrh alternativ legislativního
řešení ochrany oznamovatelů“ a poslanecký návrh Andreje Babiše na vydání zákona
o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany
zaměstnavatele“. Dále představil způsob vypořádání rozporů, které vznikly v meziresortním
připomínkovém řízení, a reagoval rovněž na stanoviska neziskových organizací, jež uplatnily
rovněž své výhrady k materiálu. Radim Bureš zhodnotil materiál jako rozumný a střízlivý
v dané situaci a radikální řešení označil jako netaktické a kontraproduktivní.
4) Návrh Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na léta 2016-2018
František Kučera zrekapituloval obsah a stav projednávání návrhu. Václav Mlynařík
připomněl připomínky vznesené v meziresortním připomínkovém řízení. Martin Kopeček
upozornil, že se závazkem týkajícím se veřejnosti ARESu má problém Ministerstvo financí
a Český statistický úřad. F. Kučera k tomu uvedl, že vysvětlení všech nejasností
a vypořádání rozporů proběhne na nadcházejícím workshopu.
5) Návrh programu jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí dne 9. června
2016
Dalibor Fadrný rekapituloval plánovaný program Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
a informoval o změně v personálním složení Rady.
6) Různé
Lenka Habrnálová shrnula aktuální stav zprávy ze 4. hodnotícího kola GRECO a doporučení,
která byla zatím České republice udělena. Informovala rovněž o nadcházejícím plenárním
zasedání GRECO, kde se bude zpráva ze 4. hodnotícího kola projednávat a kterého se
zúčastní i zástupci Oddělení boje s korupcí.

Zapsala: Mgr. Lenka Píčová
Schválil: Mgr. Bc. Dalibor Fadrný
Schváleno dne 1. srpna 2018
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